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STUDIE - CLANKY 

ROZPRÁVANIE O MARTINSKÝCH ŠIMKOVCOCH 
Zdenko Ďuriška 

Najstaršie dejiny rodu 

"V každom meste bolo niekolko rodín, ktoré závodili a vyvodili v obci. V Martine bola to 
v mojom mladom veku rodina Šimkovská, ktorá tak svojou početnosťou, ako aj pomerným blahobytom 
v tomto zápolení dostávala sa do popredia. Bolo to šesťsúrodencov a ich potomci, ktorí za čas ovládli 
mesto... Podľa mojich úvah mal som byť na čo pyšným. Rodinu volali v Martine, ale aj inde 
Jiodbabnou', ale to podľa vysvetlenia jedného Martinčana znamenalo, že ako hodváb omotala celé 
mesto."' 

Takto vnímal rod Simkovcov jeden z jeho potomkov "po praslici", lekárnik 
a publicista Samnel Búľovský (1880-1954).-O tom, že Simkovci skutočne patrili medzi 
popredné a významné martinské rody, však svedčia aj zoznamy zakladajúcich členov 
Matice slovenskej,3martinského slovenského gymnázia'1 a ďalších národných kultúrnych 
a hospodárskych spolkov, zoznam signatárov Martinskej deklarácieJ a napokon aj 
skutočnosť, že Slovenský biografický slovník uverejnil heslá deviatich členov rodu.6 

Pravda, Simkovci nepatrili k starým martinským rodom v pravom slova zmysle, 
pretože ich predkovia žili na Riadkti, ktorý bol až do r. 1872 samostatnou obcou 
s vlastným obecným úradom. Vznikol na území, ktoré vr. 1315 magister Douč daroval 
martinskej fare, a jeho obyvatelia boli až do zrušenia poddanstva poddanými martin
ského katolíckeho farára. Vo svojom chotári mali oráčiny, no chýbali im lúk)' a kosiť mohli 
len úvrate, pričom museli často znášať škody, ktoré na poľnohospodárskej pôde spô
sobovala rieka Turiec. Obce mala prevažne poľnohospodársky charakter. Do zavedenia 
tereziánskeho urbára obyvatelia nemali presne stanovený počet robotných dní, pre 
zemepána pracovali vždy podľa jeho potreby, a to ručne alebo s dvojzáprahmi. Okrem 
toho štvrtinová sedliacka usadlosť platila daň 2 zlaté v hotovosti a dávala 2 kohútov, kým 
želiari odvádzali len cenzus po 8 grošov. Deviatok ani iné dary zemepánovi nedávali 
a výhodou bolo, že mohli slobodne variť pivo a páliť pálenku. Sedliaci boli "úrečitými 
poddanými", no svoje domy mohli niekedy voľne predávať a sami sa považovali za osobne 
slobodných.' Koncom 17. storočia tu žilo 9 rodín sedliakov vlastniacich okrem domov a zá-
lírad i poľnohospodársku pôdu v extraviláne a 8 rodín želiarov, ktorí takúto pôdu nemali. 

Medzi sedliacke patrila i rodina Mikuláša Šimku,b zatiaľ najstaršieho známeho 
predka rodu. Temer všetci Riadočania popri poľnohospodárstve ovládali aj nejaké 
remeslo. V r. 1709 tu zaznamenali 5 obuvníkov, 4 mäsiarov, 1 tkáča, 1 hrnčiara, 
2 krčmárov a 1 obchodníka.9 Práve ním bol Mikuláš Šimko, ktorý obchodoval s mäsom 
či soľou a mal syna, ktorý bol mäsiarom. Mikuláš Šimko mal aj páleničný kotlík 
a hospodáril na štvrtinovej usadlosti, kde choval 2 dojné kravy, jalovicu, 2 býčkov, 5 oviec 
a mal aj 4 úle včiel.10 Patril k majetnejším obyvateľom Riadku. Žil v búrlivom období 
protihabsburských povstaní, na ktoré najviac doplácal poddaný ľud. Pocítil to aj na 
vlastnej koži, kecľmu v r. 1703 stolica nariadila zložiť 3 lukná obilia pre kuruckú armádu.1 1 
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Po doznení nepokojov, keď sa život v župe ako-tak vrátil do starých koľají, si v r. 1719 
postavil domček a na pamiatku vytesal do hlavnej hrady v izbe latinský nápis s chro-
nostichom "has aeDes aere et Labore proprlo ereXIt nICoLaVs sIMko anno dni 1719".12 

Zomrel v r. 1728 vo veku 82 rokov a v matričnom zápiseje uvedený ako "Nicolaus Valenl 
alias Simko". 

Z Mikulášových detí poznáme len syna Martina1 3 a jeho rodinu už môžeme 
sledovať v martinských matrikách." Martinovi 2 starší synovia zomreli v mladom veku 
a nezanechali potomkov. Z jeho 3 dcér spomeňme aspoň najstaršiu Zuzanu, ktorá sa 
vydala za martinského mešťana Eliáša Marčeka. Zjej detí vynikli najmä dvaja synovia Eliáš 
a Martin. Obaja študovali na nemeckých univerzitách, Eliáš vo Wittenbergu,13 Martin 
i v Jene 1 6 a stali sa evanjelickými učiteľmi a kňazmi - Eliáš, ktorý bol aj literárne činný, 
v Paludzi a Hybiach,17 Martin v Jasennej na Morave. Medzi Eliášových potomkov patril 
aj štúrovský prozaik Janko Kalinčiak. 

Ani Martinovmu najmladšiemu synovi Jánovi, ktorý sa narodil len dvaapol roka 
pred otcovou smrťou, nebol súdený dlhý život. Zomrel v r. 1763 vo veku necelých 32 
rokov. Jeho vdova Zuzana, rod. Švehlová sa po niekoľkých rokoch druhý raz vydala za 
vdovca Samuela Lániho či Mäsiarika, ako Lániovcov volali podľa remesla alebo sloven
ského prekladu latinského priezviska. Stal sa otčimomjej detí z prvého manželstva, 1 8 no 
zakrátko zomrel i on a dvojnásobnej vdove zostala na pleciach ťarcha starostlivosti o celé 
hospodárstvo. Po zavedení tereziánskeho urbára v r. 1772 hospodárila na štvorosminovej 
usadlosti, ku ktorej pripadla jedna bratislavská merica intravilánu a 11,5 bratislavskej 
merice oráčin. Bola zaťažená temer 25-dennou zápražnou alebo dvojmesačnou ručnou 
robotou pre zemepána a aj ďalšími peňažnými a naturálnymi dávkami.19 Zo synov Jána 
Simku st. sa mladší Mikuláš sobášom s Katarínou Kašovicovou priženil do Martina, z jeho 
detí sa však dospelosti dožili len dve dcéry. 

Jánov mladší syn Ján sa v r. 178Q oženil so Zuzanou (Dravcovou (Arvajovou) 
pochádzajúcou z Blatnice a prevzal rodinné hospodárstvo. Bol podnikavým človekom 
a pri svojom hospodárstve varil aj pivo. V r. 1797 spísali v Martine a na Riadku várky piva 
za posledné dva roky. Z troch pivovarov bol Simkov najmenší. Za dva roky uvaril 22 várok 
a na jednu sotreboval 15-16 korcov jačmeňa.2 0 Ku koncu života však už pivo nevaril 
a pivovarský riad popredal.2 1 O jeho verejnej práci máme len niekoľko útržkovitých 
informácií, pretože písomnosti obecného úradu z Riadku sa nezachovali. Bezpochyby 
mal isté vzdelanie, pretože už v r. 1784 vykonával funkciu obecného notára2 2a v daňovom 
súpise z r. 1796/97 sa uvádza ako richtár.23 Zomrel v r. 1823 a je zaujímavé, že jeho 
priezvisko zapísali do matriky ako "Simkovič". Po jeho smrti prišli synovia za ze
mepánom, martinským katolíckym farárom Jozefom Mesnerom, ktorý zavolal advokáta 
Jána Toniku a stoličného podnotára Ladislava Zátureckého, aby v ich prítomnosti 
uzavreli Šimkovci dohodu o delbe majetku. Ocenila ho komisia zložená z riadockého 
richtára Ondreja Michalca a mlynárov Jána Ivašku a Matúša Peniašteka.24 

Levočskí študenti 

Ján Simko (1755-1823) mal početnú rodinu. Viac detí zomrelo v detskom veku 
a dospelosti sa dožili 3 synovia a 3 dcéry, z ktorých Zuzana sa vydala za Michala Hagaru, 
drobného zemana bývajúceho v Martine, Anna za Samuela Hajtmanského, rodáka 
z neďalekých Tomčian a evanjelického rektora v Dobrej Nive, a Žofia za sučianskeho 
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mešťana Juraja Malku. Zo synov najstaršieho Jána poslali rodičia z domácich škôl na 
evanjelické lýceum do Levoče, kde pobudol viac rokov. Venoval sa pravdepodobne 
zememeračstvu, no odišiel do Ruska, kde zostal nezvestným.2j Raz, keď opúšťal Martin, 
lúčil sa s rodinou a priateľmi rozsiahlou básňou, ktorá sa zachovala ako vzácna literárna 
pamiatka rodinného archívu Šimkovcov.20 Vyslovil v nej aj predtuchu blízkej smrti 
následkom choroby, ktorú nadobudol počas štúdií v Levoči. Báseň je datovaná augustom 
1804, no nazdávame sa, že Martin a vlasť opustil natrvalo až o desaťročie neskôr, pretože 
podľa údajov jeho brata Samuela bol v Levoči ešte okolo r. 1810. 

Aj mladší syn Jána Šimku a Zuzany, rod. (Dravcovej Samuel študoval v Levoči popri 
staršom bratovi Jánovi. Pravda, o desať rokov mladší Samuel sa cítil aj ukrivdeným, 
pretože pre staršieho brata musel zdarma vykonávať pisárske práce.2 7 Po návrate do 
Martina prevzal otcovský majetok a vyplatil z neho brata Juraja i sestry. Aj on pôsobil 
v obecnej správe a v daňových súpisoch z r. 1828 sa spomína ako richtár.2 8 Pred oltár si 
doviedol Zuzanu Kohútovú, dcéru kožušníckeho majstra Jána Kohúta, pochádzajúceho 
z Priekopy. Narodili sa im 5 synovia a 4 dcéry. Synovia sa vyučili za remeselníkov, Samuel 
za krajčíra, Ján za kotlára, Jozef za kožušníka a František za garbiara. Dcéry sa povydávali 
clo popredných martinských rodín, Zuzana za hodinára a mestského notára Andreja 
Kašovica, Juliana za kuchára Pavla Starkého, ktorý pracoval u Révaiovcov v Mošovciach, 
a Mária za remenára Samuela Kuchárika. Prostredníctvom najstaršej Zuzany, vyd. 
Kašovicovej sa neskôr Šimkovci dostali do príbuzenstva s rodinami Pavla Mudroňa,2 9 

Andreja Halašu3 0a Ambra Pietra.31 

Posledný richtár Riadku 

Zo synov Samuela Šimku (1796-1837) Ján založil novú vetvu rodu, o ktorej bude 
reč neskôr. Aj Jozef mal veľkú rodinu, z jeho detí spomeňme aspoň dcéru Ruženu, ktorá 
sa vydala za Konštantína Hurbana, osvetového pracovníka, začas správcu "stoličkovej 
fabriky" v Martine. Neskôr pôsobil v Starej Pazove.32Boljedným zo synov Jozefa Miloslava 
Hurbana a bratom Svetozára Hurbana Vajanského. Samuelov najmladší syn František 
(v rodine nazývaný Fraňo) sa vyučil v Banskej Bystrici za garbiara. Potom sa, ako bývalo 
zvykom, vybral na vandrovku, na ktorej v r. 1"848-1853 prešiel Budúi, Miškovec, 
Debrecín, Pešť, Ráb, Bratislavu, Trnavu, Šopron, Rremnicu, Viedeň, Graz, Terst, 
Veronu, Brixen, Dijon, Klagenfurt, Eisenstadt, Linz a Komárno.3 3 Okrem praktických 
odborných skúseností tak získal aj všeobecný spoločenský rozhľad a keď sa po návrate 
usadil na otcovskom majetku, zvolili ho na Riadku do obecného výboru a neskôr i za 
richtára. Ako posledný richtár tejto obce predniesol v r. 1872 žiadosť jej obyvateľov 
o spojenie s Martinom.3lV nasledujúcom roku ho prijali medzi plnoprávnych martinských 
mešťanov3ja neskôr aj tu dlhé roky pracoval v obecnom výbore. Bol horlivým národov
com, v r. 1861 sa smelo podpísal pod Memorandum národa slovenského a neskôr sa stal 
členom Matice slovenskej i Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Okrem toho pôsobil vo 
výbore Priemyselného spolku, bol medzi zakladateľmi Dobrovoľného hasičského zboru 
a podieľal sa i na založení Továrne na nábytok z ohýbaného dreva v Martine v r. 18S9.36 

Vr. 1858 sa oženil s Máriou, rod. Kučeravou, dcérou sklabinského olejkára Pavla Kučeru 
a mladou vdovou po garbiarovi Jurajovi Brnovi. Narodili sa im 2 deti, ktoré však obe 
zakrátko zomreli. František Šimko zomrel v r. 1897, pochovali ho na martinskom, neskôr 
Národnom cintoríne, a manželka mu dala postaviť na hrob mohutný žulový pomník. 
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Simko kotlár 

Vráťme sa však k Samuelovmu synovi Jánovi. Vyučil sa za kotlára a toto remeslo 
udomácnil vo svojej rodine na niekoľko generácií, takže v Martine jeho potomkom 
prischlo príinenie "Kotlár". Oženil sa s Karolínou Miškóciovou z Mošoviec. Remeslo 
neskôr prevzal jeho najstarší syn Karol, kým mladší Ján sa stal úradníkom daňového 
úradu v Hlohovci a dcéra Karolína sa vydala za obchodníka Štefana Klimáčka, rodáka zo 
Starej Turej. Jej synom bol redaktor a kníhkupec Alexander Klimáček a vnukom maliar, 
grafik, ilustrátor a vysokoškolský učiteľFedor Klimáček.'' Aj Karol Simko ml., ktorý bol 
podľa spomienok Bela Várossa typom nižšieho hrubého chlapa a remeselníkom dobrého 
mena,3 8 si našiel manželku v Mošovciach. Oženil sa s Máriou Hrivnákovou, dcérou 
mošovského richtára Andreja Hrivnáka. Narodilo sa im 10 detí, z ktoiých 2 zomreli 
v detskom veku. Z dcér sa viaceré uplatnili ako učiteľky, Ľudmila ešte pred 1. svetovou 
vojnou ako krajanská pracovníčka v USA. Zo synov vynikol najstarší Karol. V rodisku 
vychodil meštiansku aj vyššiu obchodnú školu a potom absolvoval notársky kurz 
v Košiciach. Pracovať začal v kancelárii mestského úradu v Martine a neskôr sa stal 
notárom v Hybiach. Po r. 1918 sa však začal venovať poľnohospodárstvu na otcovskom 
majetku v Martine, kde pôsobil i v stavebnej komisii. Po jeho vykúpení mestom pre 
potreby rozširujúcej sa nemocnice zakúpil rozsiahly majetok pri Leviciach, kde sa usadil 
okolo r. 1926 a vytvoril vzorné hospodárstvo. Po odtrhnutí pohraničných území 
a rozpade ČSR v r. 1939, keď Levice pripadli Maďarsku, vymenil tento majetok za 
podobný v Abramovej, Laclavej a Slovenskom Právne v Turci. Tu hospodáril, až kým po 
r. 1948 zo známych dôvodov o majetok neprišiel. Počas pôsobenia v Leviciach sa zapájal 
do verejného a spoločenského života, bol členom obecného zastupiteľstva a mestskej 
finančnej komisie, stal sa starostom Levíc, cirkevným inšpektorom a členom správy 
filiálky Národnej banky. Pracoval i ako pod-predseda Zemedelskej rady pre Slovensko, 
člen predsedníctva Zväzu republikánskych statkárov a nájomcov pôdy a predseda župnej 
organizácie Hospodárskej lesníckej jednoty vo Zvolene. : l9Jeho manželstvo s mošovskon 
rodáčkou Annou Košinovou zostalo bezdetné. 

K tejto časti rodu však osud nebol veľmi žičlivý. U niektorých členov sa prejavili 
príznaky duševnej choroby a táto vetva šimkovského rodu napokon aj vymrela. 

Šimko-Klanica 

Nie všetci Šimkovci zostali na Riadku. Spomenuli sme tiž Mikuláša, ktorý sa 
priženil clo rodiny martinských Kašovicovcov. Ďalším členom rodu, ktorý opustil Riadok, 

1. Ján Šiviko Klanica st. (1821-1901). 
2. Ján Šimko Klanica ml. (1853-1917) s deťmi Annou Elenou, neskôr vyd Ruppeldtovou 

(1874-1960), Helenou, neskôr vyd. Hlavajovou (1896-1979) a Jánom (1893-1911) 
3. Juraj Šimko (1860-1937) s manželkou Annou, rod. Thomkovou (1841-1917) a sestrou 

Máriou (1864-1927). 
4. Gustáv Šimko (1860-1937) s manželkou Annou, rod. Laučekovou (1873-1962) a sestrou 

Máriou (1864-1927). 
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bol Juraj, prostredný syn Jána Šimku a Zuzany, rod. (Dravcovej," keď sa v r. 1811 oženil 
s Annou Lániovou, dcérou Eliáša Lániho a Kataríny, rod. Klanicovej. Pravda, ani Eliáš 
Lani nebol rodeným Martinčanom. Aj on pochádzal z Riadku a priženil sa na klanicovský 
majetok, ktorý potom zdedila jeho staršia dcéra Anna s manželom Jurajom Simkom.I0 

Odvtedy ich potomkov, ktorí zostali na tomto majetku v tesnom susedstve katolíckej fary, 
volali Šimkovcami-Klanicovcami. Juraja Šimku zvolili v Martine za boženíka a v r. 1830 
za richtára." Zomrel krátko po ukončení svojho funkčného obdobia v r. 1831 pri veľkej 
cholerovej epidémii. Zanechal vdovu s 3 synmi a 4 dcérami. Piata sa narodila niekoľko 
týždňov po jeho smrti. 

Z jeho synov každý založil ďalšiu vetvu rodu a dcéry okrem Judity, ktorá zomrela 
následkom akéhosi úrazu vo veku 33 rokov slobodná, sa povydávali za martinských 
mešťanov a remeselníkov. Zuzana za zemana a krajčíra Pavla Toniku, Anna za farbiara 
Jána Lilgeho, Mária za gombičkára Jána Kuzmu a Žofia za garbiara Jána Beličku. 

Najstarší syn Ján sa podľa matkinho želania začal učiť za kolára, no samému mu 
bolo bližšie poľnohospodárstvo, a preto sa ujal vedenia otcovského hospodárstva. Stal sa 
váženým mešťanom. V r. 1856 ho na návrh obecného zastupiteľstva vymenovali za 
dozorcu martinskej školy, dlhé roky pracoval nielen ako člen mestského úradu (boženík), 
ale i vo funkcii mestského pokladníka a notára, a to v čase, keďMartin prijal memoran-
dové zhromaždenie i Maticu slovenskú. 

Svoje národné zmýšľanie prejavil už v revolučných rokoch 1848/49 ako hurbanovský 
dobrovoľník. Vjeho dome býval ubytovaný Štefan Marko Daxner a tam sa po memoran-
dovom zhromaždení 7. júna 1861 zišli jeho poprední účastníci na spoločnom obede 
a doplnili a podpísali Memorandum národa slovenského. Bol, pravdaže, aj členom 
Matice slovenskej a osobitne sa venoval martinskému slovenskému gymnáziu. Nielenže 
bol jeho zakladateľom, členom patronátu a výboru, ale poskytoval aj stravovanie 
študentom tejto školy. 

O rozvoj evanjelického cirkevného zboru sa zasa zaslúžil ako dlhoročný kurátor. 
Zúčastnil sa na zakladaní slovenských priemyselných a peňažných podnikov v Marti
ne, pracoval ako člen výboru Sporiteľne a Kníhtlačiarskeho účastinárskeho spolku 
od ich založenia.''-Jeho manželka Zuzana, rod. Lenčová prežila búrlivé udalosti rokov 
1848/49 v rodných Sučanoch a až do vysokého veku si na ne uchovala živé spomienky.'13 

Z jej rozprávania ich spracovala a v časopise Živena uverejnila Elena Maróthy-Šoltéso-
vá." 

Z rodiny Jána Šimka- Klanicu st. pochádzali 3 synovia a 3 dcéry. Z dcér prostredná 
Amália zostala slobodnou, staršia Zuzana sa vydala za evanjelického farára a profesora 
martinského evanjelického gymnázia Jozefa Nedobrého 4 5 a najmladšia Anna za správcu 
pozemkovej knihy Bela Rol la* pochádzajúceho zo Šariša. Zo synov najstarší Ján zostal 
v Martine, Ľudovít sa ako lekár a národný pracovník usadil v Senici a najmladší Šimon 
zomrel krátko po narodení. 

Ján Šimko-Klanica ml. začal študovať na slovenskom gymnáziu v Revúcej, no po 
jeho zatvorení dal prednosť remeslu a vyučil sa v Kremnici za garbiara. Na vandrovke 
prešiel Rakúsko i Nemecko a počas pobytu vo Viedni pracoval v akademickom spolku 
Tatran, kde nadviazal priateľstvo s Milošom Štefanovičom, Jurajom Janoškom, Júliusom 
Markovičom a ďalšími národovcami. Usadil sa v Martine, kde si otvoril garbiarsku dielňu 
a neskôr obchod s remeňom. Keď však jeho otcovi začali ubúdať sily, prevzal vedenie 
rodinného hospodárstva. 
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Otca vystriedal aj vo verejných funkciách. Býval členom a pokladníkom mest
ského výboru a predsedom urbárskeho spolku. Pritom sa venoval aj práci na roz
voji slovenského priemyslu a peňažníctva, bol členom správy Dielne na náradie, dozor
ných výborov Kníhtlačiarskeho účastinárskeho spolku a pivovaru, členom výboru 
a zástupcom riaditeľa Tatra banky. Jeho meno však nechýba ani medzi členmi Spolku pre 
založenie interkoníésionálneho gymnázia s vyučovacou rečou slovenskou v Martine v r. 
1895, ktorý predstavoval jeden z pokusov o obnovenie martinského slovenského gym
názia. Vr. 1914 kandidoval vo voľbách do župného výboru, no ako národný kandidát 
neuspel.17 

Jeho rodinný život poznačili viaceré smutné udalosti. Najprv mu vo veku necelých 
6 rokov zomrela najstaršia dcéra Vierka, potom manželka Janka, rod. Frolová a napokon 
tragicky i starší synján. Zostali mu 2 dcéry Anna a Elena a z druhého manželstva s Pavlou, 
rod. Končekovou syn Ivan, ktorv predčasne ukončil kariéru právnika a emigroval do 
Argentíny, kde pracoval ako knihovník a pôsobil aj v krajanskom hnutí.'18Z dcér Anna sa 
ako manželka hudobného pedagóga, teoretika a organizátora, dirigenta a prekladateľa 
Miloša Ruppeldta venovala publicistickej a prekladateľskej práci1 9a Elena sa vydala za 
slaviteľajozefaHlavaja.MZ.Anniných detí saTatjana stala novinárkou, redaktorkouapre-
kladateľkou, Miloš diplomatom, Dušan novinárom. Z Eleniných delí vynikla najmä 
najstaršia dcéra Soňa, vyd. Hollá, prekladateľka z francúzštiny. 

V službách Eskalapa, národa i cirkvi. 

Mladší syn Jána Šimka-Klanicu st. Ľudovít začal študovať v septembri 1868 na 
slovenskom gymnáziu v Martine, kde strávil 5 rokov vjednej triede s bratancami Karolom 
a Milošom. Vyššie gymnaziálne triedy absolvoval v Prešove a v štúdiu pokračoval na 
lekárskej fakulte vo Viedni, kde ho v r. 1883 slávnostne promovali. Prostredie, v ktorom 
vyrástol a ktoré ho formovalo, ho predurčilo, aby sa už počas štúdií postavil na čelo 
viedenskej slovenskej študujúcej mládeže ako člen, pokladník a v r. 1882-83 predseda 
akademického spolku Tatran. Usadil sa ako praktický lekár v Senici, kde sa stal 
obľúbeným lckárom-ľudoniilom a liečil aj J . M. Hurbana. Keby bol podpísal reverz, že sa 
zrieka slovenskej národnosti, mohol byť i župným lekárom. 

Po r. 1918 ho vymenovali za zdravotného radcu pri okresnom úrade v Senici. 
Neskôr sa venoval aj poľnohospodárstvu. Po príchode do Senice sa zakrátko stal vedúcou 
osobnosťou národného života, za čo mu neraz miestni madäróni vybili sklá na oblokoch 
a stal sa aj terčom iných útokov. Angažoval sa v Slovenskej národnej strane, podporoval 
slovenských kandidátov vo voľbách do uhorského snemu a jeho činnosť vyvrcholila 
v r. 1918, kccľsa ako člen Slovenskej národnej rady stal signatárom Martinskej deklarácie. 
Po vzniku ČSR ho zvolili za člena Revolučného Národného zhromaždenia. 

Veľkú aktivitu vyvíjal i v oblasti hospodárskeho života, organizoval roľnícke 
spolky, bol predsedom správy Roľníckej vzájomnej pokladnice v Modre a Hospodárske
ho družstva v Senici. Národné záujmy bránil aj ako svet ský funkcionár evanjelickej cirkvi, 
pôsobil ako dozorca Nitrianskeho seniorátu a po r. 1918 ho zvolili za dozorcu západného 
dištriktu. Viaceré reči a prejavy vydal tlačou a článkami s politickou, hospodárskou 
a cirkevnou temat ikou prispieval do slovenských novín a časopisov. Národné a cirkevné 
veci štedro podporoval aj finančne.'' Zomrel krátko po skončení druhej svetovej vojny 13. 
augusta 1945. 
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Ešte počas prvej svetovej vojny mu zomrela len 47-ročná manželka Irena, rod. 
Gavorová, zakladajúca členka Živeny, a neprežil ho ani starší syn Ľudovít, ktorý 
v medzivojnovom období pôsobil ako vyšší dôstojník československej armády.52 Mladší 
syn Ivan si podľa otcovho vzoru vybral lekárske povolanie a dcéra Anna sa vydala za 
evanjelického farára, cirkevného historika a publicistu Jána Drobného.3 3 

Šimko sedlár 

Vdova po martinskom richtárovi Jurajovi Šimkovi (1788-1831) dala svojho 
prostredného syna Juraja na remeslo do Banskej Bystrice. Vyučil sa za sedlára a po 
návrate z vandrovky sa usadil v Martine.3,1 Darilo sa mu a po čase si za nemocnicou 
postavil dom. Keď v r. 1852 "svoj kumšt remesla sedlárskeho preukázal" a zložil 10 
zlatých, prijali ho za majstra do spojeného cechu sedlárov a remenárov3 3a neskôr zvolili 
za notára. Po rozpade cechovej organizácie sa v r. 1876 stal spoluzakladateľom a členom 
výboru Priemyselného spolku. Aj on spolu so starším bratom Jánom bojoval medzi 
hurbanovskými dobrovoľníkmi v r. 1848/49 a neskôr sa stal členom Matice slovenskej.30 

Svoj sedlársky a čalúnnícky obchod v r. 1887 odovzdal synovi Gustávovi.37 Okrem neho 
mal ešte 2 dcéry a 2 synov. Staršia dcéra Emília sa vydala za župného úradníka Eugena 
Zátureckého, príslušníka jedného z najstarších turčianskych zemianskych rodov. Mladšia 
Mária sa nevydala. Po štúdiu na učiteľskom ústave v Bratislave získala v roku 1881 
učiteľský diplom a zaradila sa medzi prvé slovenské kvalifikované učiteľky. Pôsobila na 
štátnych školách v Pokrývači, Sobotišti a Falude. V r. 1893 ju zvolili za učiteľku na 
evanjelickej ľudovej škole v Sučanoch. Vyučovala deti v národnom duchu, vštepovala im 
lásku k slovenčine a učila aj ručné práce. Od r. 1919 až do odchodu na dôchodok učila 
v Martine.58 

Zo synov Juraja Šimku dvaja mladší - Ferdinand a Rudolf - zomreli v mladom 
veku, o to viac však vynikol najstarší Gustáv. Aj na neho si zaspomínal pamätník a kro
nikár starého Martina Belo Váross. Podľa neho "bol od svojich najlepších rokov až d o pozdnej 
staroby predsedom Slovenskej remeselníckej jednoty v Martine a ako taký aj čestným funkcionárom 
v nespočetných domácich a zahraničných organizáciách priemyselných. Slovom, bol pýchou nielen 
martinských živnostníkov, ale aj zaslúžilým občanom mesta Martin ... Už svojim zovňajškom 
vynikal. Bol vyššej vyrovnanej postavy, so snehobielymi vlasmi a fázami, upravený vždy ako zo 
škatuľky a čo slovo, to rozvalia, námet alebo podnet. A nadovšetko ako remeselník - samá statočnosť. 
Nedivme sa potom, že turčianski páni, hoci zväčša odrodilí, všetko uňho dávali robiť alebo už 
hotové koče, korby, bričky atď. kupovať, i keď vedeli, že je nekompromisným Slovákom."-*1 

V Martine pracoval v obecnom výbore, v r. 1903-1907 bol richtárom, v r. 1918 
signatárom Martinskej deklarácie, dlhé roky presbyterom evanjelického cirkevného 
zbom a osobitne sa zaslúžil o vybudovanie Štátneho ústavu pre zveľaďovanie živností.60 

Jeho jediný syn Rudolf, praktický lekár v Martine, zomrel nešťastne v mladom 
veku na zápal slepého čreva.61 Mal jedinú dcéru Belu, ktorá zomrela tragicky krátko po 

5. Samuel Šimko (1830-1917) s manželkou Zuzanou, rod. Švehlovou (1831-1909). 
6. MUDr. Ján Šimko (1864-1917) s manželkou Oľgou, rod. Kulíškovou (1873-1951). 

•7.JUDr. Miloš Šimko (1860-1923). 
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zavŕšení štúdia medicíny. Gustávova dcéra Bela sa vydala za" lekárnika, kultúrneho 
a verejného činiteľa Gustáva Vodu,62 s ktorým žila v Lučenci. 

Richtár Samuel Šimko 

Popredné miesto v rode martinských Šimkovcov patrí napokon aj Samuelovi, 
donedávna temer zabudnutému najmladšiemu synovi martinského richtára Juraja 
Šimku (1788-1831). Vychodil evanjelickú ľudovú školu a niekoľko tried vyššej latinskej 
seniorálnej školy v Martine, kde sa aj vyučil za krajčíra u švagra Pavla Toniku. Na 
vandrovke prešiel Nitru, Trnavu, Bratislavu, Ostrihom a pobudol aj vo Viedni. Napokon 
sa vrátil clo Martina, kde ho v r. 1851 prijali do krajčírskeho cechu''3 za majstra a v r. 1858 
zvolili do funkcie notára. Viedol vlastnú krajčírsku dielňu a neskôr i obchod s módnym 
tovarom. Bol zručným remeselníkom, šil meštianske i zemianske odevy, uniformy pre 
župných hajdúchov, pandúrov a iných zamestnancov, no aj národný odev v súvislosti 
s prípravami zakladajúceho valného zhromaždenia Matice slovenskej. Y r. 1880 ho 
Martinčania zvolili do obecného výboru a v r. 1892-1904 stál na čele mesta. Vo funkcii 
richtára sa zaslúžil o kúpu nového mestského domu a o stavebný rozvoj mesta. Ako 
národne zmýšľajúci mešťan sa prihlásil za zakladajúceho člena Matice slovenskej 
a martinského slovenského gymnázia, kde mu zverili funkciu pokladníka. Bol aj 
spoluzakladateľom a funkcionárom viacerých hospodárskych a peňažných podnikov 
(Sporiteľňa, Kníhtlačiarsky účastinársky spolok, Spoluvlastníctvo Národného domu) 
a miestnych spolkov. Osobitne sa venoval práci v Priemyselnom spolku, bol jeho 
predsedom od založenia v r. 1876 až do r. 1897 a zaslúžil sa o rozvoj učňovskej školy. 
V r. 1877-1892 zastupoval turčianskych slovenských remeselníkov v bratislavskej ob
chodnej a priemyselnej komore.''1 Ako presbyter pracoval v martinskom evanjelickom 
cirkevnom zbore. Na sklonku života vzal clo ruky pero a pre svojich potomkov napísal 
vlastný životopis, ktorý pokladáme za zaujímavý doklad doby a poznania dejín rodu 
Šimkovcov i Martina.6 3 

Manželstvom s dcérou chýrneho martinského richtára Andreja Švehlu Zuzanou 
sa dostal do príbuzenského zväzku s ďalšími poprednými martinskými rodinami. 
Narodili sa mu 3 synovia - Samuel, Miloš a Ján. Najstarší z nich, Samuel, mal prevziať 
otcov podnik, a tak ho otec po vychodení štyroch tried martinského slovenského 
gymnázia zaviedol na vyššiu obchodnú školu clo Viedne. Po jej absolvovaní zostal ako 
obchodný pomocník pracovať vo Viedni, no po niekoľkých rokoch sa vrátil clo Martina, 
kde mu otec zveril vedenie obchodu i dielne. Spočiatku sa mu darilo, no neskôr sa v dô
sledku ľahkomyselného života zadĺžil. Otec sa rozhodol podnik predať a syn Samuel 
odišiel do Ameriky, kde sa zamestnal v poisťovacej spoločnosti P. V. Rovnianka. Ochorel 
však na tuberkulózu, vrátil sa domov, aby tu o niekoľko týždňov zomrel. 

Aj Miloš Šimko študoval na martinskom slovenskom gymnáziu, potom v Banskej 
Štiavnici a v Prešove. Právnické vzdelanie získal na univerzitách vo Viedni a v Budapešti, 
kde vr. 1885 dosiahol diplom doktora práv. Pôsobil ako koncipient v kanceláriách Pavla 
Mudroňa v Martine, Jozefa Kajucha v Budapešti, Dionýza Feju v Malackách, Karola 
Fábryho v Békešskej Cabe a Mikuláša Pintéra v Murskej Sobote. Po zložení advokátskej 
skúšky sa stal advokátom vo Zvolene, v r. 1887 sa usadil v Hlohovci a po r. 1918 ako verejný 
notár v Liptovskom Mikuláši. Už ako študent sa zúčastňoval na národnom živote. 
V Martine vystupoval ako ochotnícky herec Slovenského spevokolu, do zbierky Písné 
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slovenské vydanej literárnym spolkom Slávia v r. 1880 prispel 52 národnými piesňami 
z Tnrca a neskôr spolupracoval s Andrejom Ilalašom pri zbieraní materiálu pre 
martinské múzeum. Rozsiahlu národnobuditeľskú činnosť vyvíjal v Hlohovci, v r. 1907 
tu založil Ľudovú banku a bol jej správcom i spolkovým advokátom. Ako člen ústredného 
výboru Slovenskej národnej strany inicioval vo voľbách clo uhorského snemu v r. 1901 
zameranie jej volebného programu na vrbovský okres, kde aj zvolili národného kandidá
ta Jána Valaška. Sprevádzal S. II. Vajanského na jeho ceste clo Ruska i na prijatiu cára 
a v r. 1910 na zjazde slovanských novinárov v Sofii. Navštevoval luhačovické porady 
Československej jednoty a vr. 1918 sa ako člen Slovenskej národnej strany st al signatárom 
Martinskej deklarácie. Počas prvej svetovej vojny ho z polil ických dôvodov prenasledovali 
a väznili. Jeho jediná dcéra Oľga sa ako manželka podnikateľa a vynálezcu Pavla Žuffii 
v Liptovskom Mikuláši venovala sociálnej práci a činnosti v oblasti ženského hnutia.0 7 

Z jej detí vynikla najmä dcéra Soňa, vyd. Kovačevičová, ktorá dosiaľ pôsobí ako popredná 
slovenská etnografka. 

Najmladší syn richtára Samuela Šiniku Ján začal študovať na slovenskom gym
náziu v Martine, po jeho zatvorení ho súkromne pripravoval profesor Gustáv Dérer 
a záverečnú skúšku z prvého ročníka zložil v Banskej Štiavnici. V stredoškolských štúdiách 
pokračoval v Rožňave a Prešove, aby potom ako študent medicíny vo Viedni kráčal 
v stopách bratanca Ľudovíta. Po dosiahnutí doktorátu v r. 1890 zbieral praktické 
skúsenosti z odboru zubného lekárstva vo Viedni a vykonával základnú vojenskú službu 
v Prahe. Počas pobytu vo Viedni pracoval v slovenskom akademickom spolku Tatran. 
V r. 1891 sa usadil ako praktický lekár v Martine, kde ho o niekoľko rokov zvolili i za 
okresného lekára. Získal si povesť dobrého a svedomitého odborníka a ľudomila. Pritom 
nezostal bokom ani od práce v národných kultúrnych spolkoch a hospodárskych 
podnikoch, bol členom Muzeálnej slovenskej spoločnosti i Sporiteľne.08Zomrel pomerne 
mladý na sepsu, podľa spomienok syna Viliama ako obeť povolania, keď sa infikoval pri 
otváraní vredu jedného pacienta.89 Z jeho detí prvorodený syn Ivan zomrel vo veku 
necelých 3 rokov. Dcéra Oľga sa vydala za evanjelického farára a biskupa Fedora 
Ruppeldta, pracovala v rôznych funkciách v Živene a stala sa organizátorkou ženského 
a sociálneho školstva.'" Mladšia dcéra Anna sa vydala za inžiniera Fedora Droppu do 
Liptovského Mikuláša. Zo synov starší Viliam sa podľa otcovho vzoru stal lekárom, 
odborníkom na pľúcne choroby a mladší Ladislav právnikom. 

Tým sa uzatvára naše rozprávanie o veľkom a rozvetvenom rode Šimkovcov. Jeho 
členovia sa pôvodne venovali hlavne remeslu a poľnohospodárstvu, neskôr sa významnou 
mierou zúčastnili národnooslobodzovacieho pohybu našich predkov a zasiahli do 
viacerých oblastí kultúrneho, spoločenského i hospodárskeho život a. Viacerí z nich patria 
medzi zabudnuté osobnosti a je našou úlohou pripomenúť ich a zaradiť do kontextu 
regionálnych a národných dejín. Napriek rozvetvenosti má rod Šimkovcov v súčasnosti 
len neveľa mužských členov a nositeľov priezviska. V Martine žijú potomkovia kožušníka 
JozefaSimku (1827-1885) a v švédskej Uppsalelng. Ladislav Šimko, výskumný pracovník 
v oblasti poľnohospodárstva a vnuk martinského lekára MUDr. Jána Simku (1864-1917). 
Šimkovci boli v príbuzenských vzťahoch s rodinami Lániovcov, Oravskovcov či Arvajov-
cov, Laučekovcov. Ich dcéry sa vydávali do Tomkovcov, Lilgovcov, Beličkovcov, Kuzmov-
cov, Nedobrých, Rollovcov, Ruppeldtovcov, Hlavajovcov, Štarkovcov, Kuchárikovcov 
a ďalších rodín, v ktorých žili tradície Šimkovcov "po praslici". Temer každá z nich by si zaslúžila 
pozornosť genealóga i regionálneho historika. Ale o tom azda niekedy nabudúce. 
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10 SBS 5, s. 454. 
17 Literatúra k biografii Jána Šimka-Klanicu ml.: JESENSKY, F.: Slovenský kompass 1911. 
Martin 1912, s. 99,' 100, 101, ŠKRO\TNA, O.: c. d., s, 142-143, SLÁVIK, M.: c. d., s. 69, 
PALKOYIČ, S.iZhospodárskych, sociálnych apolitických dejín Martina v rokoch 1850-1918. In: Z mi
nulosti a prítomnosti Turca, 6, 1983, s. 132, 144, PASTOR, Z.: Vznik a vývoj robotníckeho hnutia 
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skom Svätom Martine. Slovenské pohľady, 31, 1911, s. 167, ĎURIŠKA, Z.: c. d., s. 125-127, 136, 
Národné noviny, 18, 15.1.1887, s. 4 (nekrológ). 
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a jeho sborov. Martin 1929, s. 151, 330, ŽILKA, J.: Z minulosti Sučian a ev. a. v. cirkvi sučianskej. 
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9, 1927, s. 6, Hlásnik, 6, 1927, č. 5, s. 3. 
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RODOKMEŇ MARTINSKÝCH SIMKOVCOV 

1 
Máriin 

(17ID-17SO 
Katarína 

Kuchári ková 

i 
Zuzana 

1751-1752 

Tabuľka 1 

1 l 

Mikuláš Zuzana 
171,1-1711 1722-17}} 

Eliáš 
Marček 

1 1 
Anna Ján 

I753-! 1755-182} 
Zuzana Oravcová 

(1762)-1819 

Mikuláš Šiniko 
(16-16)-1728 

Katarína NN-
1C}9-1721 

Martin 
(1686)-173l 
Zuzana NN. 
(1688)-1752 

Katarína 
1725-1725 

1 
Auna 

1727-1 
Pavol 
Rúčka 

1 
Mikuláš 

1758-1807 
Katarína Kašovicová 

(17701-18-12 

1 

Ján 
1732-1763 

Zuzana Švchlov 
173-I-18II 

1 
Andrej 
I760-! 

Žoľra 
17 63-! 

án FUK 

I 
Zuzana 

1782-18/1 
Michal 
llagara 

Ján 
17S5-! 

I 
Zuzana 

1791-1860 
Juraj 

Kuchárik 

Anna 
1793-1795 

Mália 
1796-1799 

Ján 
1800-1801 

Anna 
1S02-1866 
Ján Švehla 

Anna 
1790-1791 

Samuel 
Tak 2 

— n 
Žofia 

1S00-! 
Juraj Malko 

Ján 
178-1-1781 

Juraj 
178S-1831 

Anna Lániová 
1790-1866 

Anna 
1792-1. 
Samuel 

Ilajllnanskv 

fudita 
1798-1799 

1 
Zuzana 

1813-1896 
Pavo! 

Tomka 

i 
Mária 

1817-1896 
Ján Kuzma 

1 
Ján 

Tak 5 

1 
Juraj 
Tak 3 

1 
Samuel 
rub. i 

-\niia 
1811-1879 
Ján LilgĽ 

Juclila 
1819-1812 
slobodná 

Zolia 
1824-1827 

Žolia 
1827-1829 

Žofia 
1831-1915 
Ján Belička 
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Tabuľka 2 

Tak 1 
Samucl Šimko 

1796-1837 
Zuzana Kohútová 

1791- 1858 

Samucl 
1817-1 

Zuzana 
1822-1901 

Andrej 
Kašovic 

1810-1855 

1 
Ján 

1825-1889 
Karolína 

Miškóciová 
1837-1880 

Fiatu išek 
1829-1897 

Mália Kučeravá 
1835-1911 

Ján 
1819-1820 

.Vinia 
1823-1858 

Karol 
1858-1911 

Mária 
Iliivnáková 
1861-1931 

Jozef 
Takú 

I 
Mária 

1835-1888 
Samucl Kudiártk 

IS27-1S76 

fnliana 
1832-1889 

Pavol Starké 
1833-1912 

Zuzana 
1859-1861 

František 
1861-1863 

|án Gustáv 
1863-1911 

Božena 
1869-1871 

Karolína 
Ľudmila 

r~ 
Káro 

1884-1 
Amiŕ 

košiuc 
188 l-L 
bezdet 

i 

'ú/ 

vá 
>6I 
ní 

Štefan 
U ii nárek 

1 
Anna Mária 
1888-1889 

Anna 
1892-1953 
slolxxlná 

i 
Miloslav 

1896-1961 
slolxxlný 

1 
Elena 

1901-1975 
slolxxlná 

Ľudmila 
1886-1962 
slolxxlná 

Margita 
1890-1961 
slobodná 

Ján Ondrej 
1894-1918 
slobodný 

Oľga 
1899-1981 
Juraj Kusý 

Samucl 
1903-1903 
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Tabuľka 3 

ľab. i 
Juraj Šilllko 
1826-1906 

-Vinia Tomková 
1811-1917 

I 
Emília 

1858-1918 
Eugen 

Záluiccký 
1857-1909 

I 
Gustáv Adolľ 

1860-1937 
Anna Laučcková 

1873-1962 

Mália 
Pa vidia 

1861-1927 
slolxxlllá 

Ferdinand 
Jiu-aj 

1867-1887 
slobodný 

Rudolťján 
1871-1908 
SIOIXKIIIÍ 

Rudolf 
1892-1929 

Oľga Duchajová 

Bela 
1895-1970 

Gustáv Voda 
1886-1968 

Bela 
1928-1955 

Tabuľka 4 

Tak i 
Sainucl Šimko 

1830-1917 
Zuzana Svehlová 

1831-1909 

I 
Saniuel Jakulj 

1857-1895 
slobodný 

1 
Miloš (Miloslav) 

1860-1923 
Ľudmila Hlásková 

1878-1931 

Olga 
1898-1969 
Pavol Žullá 
1889-1970 

Ivan 
1893-1896 

| án Ondrej 
' 1861-1917 

Oľga Kulíšková 
1873-1951 

Oľga 
1896-198-1 

Fedor Ruppeldt 
1886-1979 

1 
Viliam 

1897-1975 
Marta 

Borovská 
1906-1982 

1 
Anna 

1899-1983 
Fedor 

Droppa 
1893-1971 

1 
Ladislav 

1901-1979 
Oľga 

Nemečkayov; 
1912-1993 

Ladisľa\ 
1912-

1 
Tatjana 

1917-
Alexander 
Mensaloiis 
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Tak 1 
Jíu 

1821-1901 
Zuzana Letlčová 

1829-1911 

l abuľka 5 

1853-1911 
1. Janka Krolová 

1866-1899 
?. Pavla Konéeková 

1861-19 >7 

1 
Zuzana 

1855-1931 
Jozef 

W'doljív 
1811-1921 

Anna 
[áu Drobí iv 
1880-1950 

Ľudoví l 
1859-1945 

Irena 
Gavorová 

(1869)-1916 

Ľudovít 
1890-1938 

I 
Amália 

1861-1957 
slobodná 

i 
.\nna 

1861-1912 
Belo Roll 

1892-1971 

1891-1970 
Zdenka Jakulxová 

Viera 
Dušan Čaplovič 

i 
Šimon 

Miloslav 
1S72-1872 

1. Viera Anna 
1891-1897 

Ján Ľudovú 
1893-1911 

-Vina Elena 
1894-1960 

Miloš Runueldl 
1SS1-19Í3 

Helena 
1896-1979 

Jozef 1 Havaj 
1885-1970 

2. Ivan 
1903-1980 

Tab.2 
Jozef ŠUnko 

1827-1885 
Karolína Lániová 

1836-1925 

Tabuľka 6 

Jozef 
1860-19 J 

I 
Karolína 

1861-1915 
Ján Jaukovič 

Mália 
1862-1861 

1 Alexander 
1887-1890 

Samucl 
1864-1903 

l . Jaua 
Ruttkaiová 
1863-1890 

2. Amra 
Rutikayová 
1872-1902 

Ružena Mária 
1866-1910 
Konštatilín 

linibau 
1858-1924 

Paulína 
1868-1871 

Anna 
1870-í 
1. Jozef 
Gallo 
2. Ján 

Lokvenc 

Ľudmila 
1872-1871 

Viklor Karol 
1889-1890 

2.Ľmília Anna 
1891-1892 

Gizela 
1S93-! 

Jozef ľeolil Albei-lhla 
1902-1903 

i 
Ľudovít 

í 880-196 i 
í. Vilma 

Ruttkavová 
188/-1921 
2. Margita 

PetrikoviČová 
1893-1965 

1. Ľudovít 
1910-1971 

Darina 
Zaškovská 

Anna 
/9/2-

Andrej 
Letošták 

2. Viera 
7922-
ľibor 

Goljan 

Oľga 
1926-
Jozeí 

Biyknai 

Milan 
1927-1 

Margita 
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PROBLÉM ERBU MEDZILABORIEC 
Leou Sokolovský 

Zdá sa, že najneskôr do konca 18. storočia nadobudli na území Slovenska 
vlastné heraldické alebo aspoň pečatné znaky nielen mestá, ale aj takmer všetky dediny. 
Po prvýkrát došlo k ich masovejšiemu opúšťaniu, prípadne k zásadným premenám 
v dôsledku buržoáznej revolúcie roku 1848. Právnu silu stratili a z verejného života 
prakticky úplne vymizli na prelome 40-tych a 50-tych rokov 20. storočia. Teraz, 
v zmenených zákonných pomeroch, sa zasa novokonšlituované samosprávy našich 
miest a obcí usilujú o oživovanie svojich pôvodných erbov. No zďaleka nie vo všetkých 
prípadoch sa o týchto historických symboloch zachovali podrobnejšie doklady. 

O bádateľskom šťastí možno hovoriť už vtedy, keď sa podarí nájsť aspoň jednu 
obrazovú pečať. Tým sa však proces obnovy toho-ktorého znaku ešte len začína. 
Objavenú symboliku treba totiž správne interpretovať, čiže popísať, podľa možnosti 
vecne zdôvodniť a vývojovo zhodnotiť. Na tomto základe a s prihliadnutím na všeobecne 
platné zásady heraldickej tvorby sa potom určia farby a vznikne výtvarný návrh budúce
ho erbu. Právoplatným symbolom mesta, respektíve obce sa stáva až po odbornom 
prerokovaní na Heraldickej komisii Ministerstva vnútra SR a schválením (uznesením) 
mestského (obecného) zastupiteľstva. 

Každá zo spomenutých fáz erbovej tvorby obsahuje viaceré úskalia. Ak sa hoci 
len jedno z nich nepodarí náležité zvládnuť, vzniká reťazová reakcia chýb. Na jej konci 
stojí potom namiesto relatívne dokonalého problémový erb. Ukazuje sa, že takýto 
charakter má aj terajší znak Medzila-
boriec. 

Historický symbol menovaného 
mesta, ležiaceho na severovýchodnom 
okraji Slovenska, bol dlho zabudnutý. 
Istý čas sa dokonca predpokladalo, že 
vôbec neexistoval. Preto sa uvažovalo 
aspoň o zavedení nejakého náhradného 
znakového novotvaru. V r. 1976 sa však 
na podnet Heraldickej komisie Minis
terstva vnútra podarilo vtedajšiemu 
pracovníkovi Štátneho ústredného 
archívu SSR PhDr. Alexandrovi Var-
govi, CSc. objaviť v Maďarskom krajin
skom archíve v Budapešti originálnu 
pečať Medzilaboriec pochádzajúcu z 18. 
storočia.1 Tým pádom bolo jasné, že 
obnovený erb mesta bude vychádzať 
z tohto prameňa. 

No čoskoro potom, ako sa fo
tografia dotyčnej pečate stala známou, 
vznikla otázka, čo vlastne schematicky 
stvárnená symbolika Medzilaboriec Pečať Medzilaboriec z 18. storočia 

20 



znamená. Zamýšľali sa nad ňon viacerí odborníci, ale jednoznačnú odpoveď nena
chádzali. Nakoniec sa ako najprijateľnejší javil názor historika agrárnych dejín slo
venského stredoveku Prof. PhDr. Matúša Kučeru, DrSc.2 Podľa neho predstavoval 
kruhový predmet na kole v popredí obrazu medzilaboreckej pečate tzv. bájku. Tri 
vrchy s načrtnutými lánmi navodzovali trojpoľný systém, v rámci ktorého časť úhora 
bývala ohradená práve takýmito bájkami, čiže kolmi so slamenými vencami na znak 
toho, že sa tam nesmel pásť dobytok. Búdka na ľavom kopci pod bájkou mala sym
bolizovať hájovňu. Uvedenú interpretáciu si napokon osvojila aj Heraldická komisia.3 

Podľa nej vznikol tiež výtvarný návrh, z ktorého však bola búdka, považovaná za 
hájovňu, kvôli zjednodušeniu celkovej obrazovej kompozície napokon vypustená."1 

Súčasný oficiálny erb Medzilaboriec teda tvorí v červenom štíte na troch zlatých lánoch 
strieborný kôl so zlatým vencom (bájkou). 

Keď som sa pred niekoľkými rokmi obšírne zaoberal výskumom dejín správy 
stredovekej dediny na Slovensku, narazil som aj na problematiku mýt a mýtnych staníc 
- tzv. mýtnic.3 Medzi príslušnými písomnými prameňmi ma osobitne zaujal údaj 
zaznamenaný v listine Žigmunda Luxemburského z 11. novembra 1407, podľa ktorého 
Grófovci zo Svätého Jura preložili akési mýtne miesta od brehu Dunaja do stredu 
dediny Ohrady.0A tam "rotám in signicm exactionis hu'msmodi tributi sursuiii erigendo", čiže 
vysoko vztýčili koleso na znamenie vyberania tohože mýta.'Vtedy som si spomenul na 
pečať Medzilaboriec. 

Pri prehliadke jej fotokópie (na obr.) vidno vysoký stĺp a k jeho hornej časti 
pripevnené koleso. Obvod tohto kolesa je pravidelný a naozaj oveľa viac pripomína 
koleso z voza, než posplietaný slamený veniec. Budova v bezprostrednej blízkosti stĺpa 
s kolesom má ako mýtnica svoju logiku. O hájovni postavenej pri úbore, čiže ladom 
ležiacom poli, sa dá však oprávnene pochybovať. Čiar}' na kopcoch môžu naznačovať 
polia ako kultivovanú časť chotára, ale môže ísť aj iba o bežný výtvarný prejav kovorytca 
príslušného typária, používaný pri stvárňovaní akejkoľvek pôdy či vrchov. 

Z konfrontácie citovaného popisu mýtneho miesta a pcčatnčho obrazu historic
kého symbolu Medzilaboriec tak vyplýva, že podľa správnej interpretácie by v ich 
obnovenom erbe malo stáť na trojvrší znamenie mýta, t. j . na vysokom stĺpe vztýčené 
koleso a mýtnica. Takže už bude závisieť len od Heraldickej komisie MV SR a prestaviteľov 
tohto mesta, či nájdu dostatok sily na jeho opravu hneď teraz, alebo či sa na tento 
nevyhnutný krok budú musieť podujať až neskôr ich nasledovníci. 

Poznámky 

1 Za poskytnutie tejto informácie ďakujem pánovi Prof. PhDr. Jozefovi Novákovi, DrSc. 
- Údaje na základe osobných spomienok autora. 
3 KARTOUS, P. - NOVÁK, J. - VRTEL, L.: Erby a vlajky miest v Slovenskej republike. 
Bratislava 1991, s. 140. 
1 Tamže, s. 141. 
"' Historický slovník slovenského jazyka 2. Bratislava 1992, s. 357 vysvetľuje pojem mýtnica 
ako budovu, v ktorej sa vyberalo mýto. 
b Predtým v Bratislavskej stolici, dnes okres. Dunajská Streda. 
7 Zsiginondkori oklevéltár 2/2 (1407—1410). Editor E. MÁLYUSZ. Budapest 1958, s. 93, 
č. 5800. 
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ROZHĽADY 

ŠTÚDIUM POMOCNÝCH VIED HISTORICKÝCH 
NA VYBRANÝCH EURÓPSKYCH UNIVERZITÁCH 

Vr. 1995uverejnil časopis Tlie Genealogisď Magazíne dva príspevky o štúdiu rodinných 
a komunilných dejín na Open Universily v Milton Keynes vo Velkej Británii. Kedže išlo o celkom 
nový typ štúdia nielen v britskom, ale pravdepodobne i v oveľa širšom kontexte, chceli sme s ním 
oboznámiť aj našu, najmä odbormi verejnosť. Aby sme sa utvrdili v tom, že štúdium na Open 
Universily je naozaj niečím výnimočným, rozhodli sme sa urobiť si aj obraz o stave štúdia 
pomocných vied historických (osobitne genealógie a heraldiky) na niektorých stredoeurópskych 
univerzitách. Oslovili sme univeizity v Bratislave, Prešove, Prahe, Olomouci (a Opave), v Brne 
(a Ostrave), v Budapešti, Viedni, Krakove, Wroclawi a v Ľvove. Príspevky, ktoré sa nám podarilo 
získať do uzávierky tohto čísla, vám spolu so základným príspevkom o štúdiu na Open Universily 
teraz predkladáme. Predložené materiály umožňujú urobiť si predstavu o trendoch na jednotlivých 
školách, pričom každý z nich je svojím spôsobom podnetný. 

ŠTÚDIUM POMOCNÝCH VIED HISTORICKÝCH 
NA UNIVERZITE LÓRANDA EÔTVÔSA V BUDAPEŠTI 

Attila Pandula 

Naša univerzita bola založená ostrihomským arcibiskupom Pelrom Pázmáňom 
v r. 1635 v Trnave. Jej novšie pomenovanie je Univerzita Lóranda Eôtvôsa. Nová 
samostatná katedra pomocných vied historických na nej vznikla na základe "Ratio 
educationis" v r. 1777 (v tom istom roku bola univerzita z Trnavy preložená do Budína 
- pozn. prekl.). Od samého začiatku na nej pôsobili vynikajúce osobnosti vyučujúce 
rôzne predmety (napr. Štefan Katona, Juraj Pray, Štefan Schonvízner, Martin Schwarl-
ner). 

Rôzne reorganizácie, ktoré sa z času na čas uskutočňovali, sa dotkli aj výučby 
pomocných vied. Z prípadu na prípad sa výraznejšie rozšíril okruh vyučovacích pred
metov, inokedy sa zasa niektoré témy vynechali, resp. vyučovaním pomocných vied 
historických sa začali zaoberať iné katedry. Vo vysokoškolskom vzdelávaní v oblasti 
pomocných vied historických v Maďarsku si však naša univerzita dodnes udržala 
rozhodujúce postavenie. 

V súčasnosti sú vyučovanie, výskum tematických okruhov a podobné aktivity 
univerzity na poli pomocných vied historických vnútorne dosť diferencované. Pomocné 
vedy študujú poslucháči archívnictva, histórie, archeológie, súčasne a najnovšie aj 
historickej muzeológie. V najväčšej miere sa jednotlivé prednášky uskutočňujú na 
Katedre pomocných vied historických. Pomocné vedy, predovšetkým tie súvisiace 
s archeológiou, sa prednášajú aj na Katedre archeológie - ide napr. o epigrafiu, numizma
tiku, resp. tzv. pomocné vedy odbomo-tematické (heraldiku, sfragistiku, diplomaliku, vedu 
o historických zbraniach a pod.) - všetky v súvislosti s pravekom a starovekom. 
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V rámci nášho vedného okruhu (histórie a archívnictva) sa pomocné vedy 
historické najintenzívnejšie prednášajú poslucháčom archívnictva, ale majú dôležité 
miesto aj vo vzdelávaní samotných poslucháčov histórie. V oboch prípadoch neraz úzko 
nadväzujú na iné odborné prednášky. 

Poslucháči archívnictva sa počas jedného semestra zoznamujú so základnými 
pojmami, vývojom a významom jednotlivých pomocných vied historických - diploma-
tikv, paleografie, epigrafiky, chronológie, genealógie, archontológie, heraldiky, sfra-
gistikv, faleristiky, insignológie, vexilológic, numizmatik)', historickej geografie, náuky 
o vývoji mien a pod. Prednášajú ich viacerí univerzitní pedagógovia špecializujúci sa 
na jednotlivé vedné odbory. 

Po nadobudnutí základných vedomostí poslucháči pokračujú vo vzdelávaní na 
seminároch. 

Tak ako pri štúdiu archívnictva, aj pri vzdelávaní historikov zohrávajú významnú 
úlohu prednášky z diplomatiky, historickej geografie, chronológie, paleografie, dejín 
štátu a práva, spestrované mnohými praktickými cvičeniami. Osobitný dôraz sa pritom 
kladie na maďarské reálie. 

Každoročne, v súvislosti so zmenami tém, vyhlasujú vyučujúci Katedry pomocných 
vied historických, resp. rôzni externí prednášajúci veľký počet seminárov. Spadajú do 
dvoch veľkých tematických okruhov - clo genealógie a príbuzných disciplín a do okruhu 
venovaného symbolom, ich systémom (napr. štátnym svmbolom). 

Pri štúdiu genealógie sa podrobne sleduje jej vývoj doma a v zahraničí, odborná 
literatúra, metódy výskumu, možné použiteľné pramene a pod. Po tradičných 
prednáškach o šľachte sa prechádza na meštianstvo, inteligenciu, resp. ukážkovo na 
nižšie spoločenské vrstvy. Dôraz sa kladie na štúdium mobility, moderných elít, výberovo 
na genealogický výskum jednotlivých náboženských či etnických skupín. Do rôznych 
tematických okruhov je rozčlenené aj štúdium duchovenstva. Dôležitý študijný okruh 
predstavuje tiež vývin majetkového vlastníctva a majetkových pomerov. 

Jednotliví prednášajúci často vyhlasujú témy týkajúce sa stredoveku. Za ústredné 
však možno označil genealogické témy týkajúce sa 19.-20. storočia. Celkovo sa dá 
konštatovať, že poslucháči z prevažnej väčšiny prednášok získajú prehľad o výsledkoch 
aktuálneho vedeckého výskumu v oblasti sociálnych dejín. Tieto vedomosti môžu 
neskôr veľmi dobre uplatniť vo svojom povolaní (výskumných pracovníkov alebo 
pedagógov). 

Druhú veľkú skupinu seminárov predstavuje heraldika a príbuzné disciplín)', 
napr. vexilológia, insignológia a faleristika. Popri najdôležitejších univerzálnych súvis
lostiach aj tu sa prednášajú predovšetkým maďarské reálie. Semináre umožňujú 
poslucháčom v dostatočnej šírke zoznámiť sa a osvojiť si poznatky z lýchto špeciálnych, 
u nás doteraz azda dostatočne nevyťažených pomocných vied. 

Aj tu sú potrebné vedomosti z dejín, o metódach výskumu, domácej i za
hraničnej odbornej literatúre, o jednotlivých smeroch výskumu a pod. Vo všeobecnosti 
sa berie ohľad na uplatnenie vedomostí a výsledkov vedeckého výskumu v praxi. 

V rámci jednotlivých tematických skupín sa osobitná pozornosť venuje deji
nám národných symbolov (štátne znaky, národné farby, svätoštefanská koruna a pod.). 
V súlade so súčasnými spoločenskými trendami sa však podrobne študujú aj komu
nálne, vojenské, cirkevné a cechové symboly, symboly spoločenských organizácií 
a pod. 
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V posledných rokoch veľmi výrazne vzrástol záujem o vyššie uvedené témy, silne 
stúpol počet vyhlásených seminárov, citeľne sa rozšíril a diferencoval okruh tém. 
Náročnejší poslucháči so záujmom o jednotlivé témy sa už počas štúdia venujú vedec
kému výskumu v oblasti pomocných vied historických. Z výsledkov týchto výskumov 
vznikli rôzne seminárne, odborné práce, resp. doktorské dizertácie. Aj ich počet za 
posledné roky výrazne vzrástol. Tí, čo sa hlbšie zaujímajú o štúdium, sa zapájajú aj 
do práce Maďarskej heraldickej a genealogickej spoločnosti ako odborného fóra. 

Pripomeňme, že na našej univerzite prebieha tiež postgraduálne štúdium 
pomocných vied historických. Pred dvoma rokmi sa ním otvorila možnosť získať 
udelením diplomu končiace vzdelanie v odbore heraldika. Podobné vzdelávanie plánu
jeme aj v ďalších odboroch, napr. v oblasti vojenských dejín. 

Tešíme sa, že v poslednej dobe sa objavujú nové aktivilv a výskumy v oblasti 
pomocných vied historických aj v okolitých štátoch (a teda aj na Slovensku). Umožňuje 
to využívať ich výsledky aj v maďarskom univerzitnom vzdelávaní, resp. v stupňujúcej 
sa vzájomnej vedeckej spolupráci. 

POMOCNÉVÉDNÁ, ZEJMÉNA GENEALOGICKOHERALDICKÁ STUDIA 
NA KATEDRE POMOCNÝCH VÉD HISTORICKÝCH 

FILOZOFICKÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOV' V PR<\ZE 
Ivan Hlaváček 

Má-li se podat svédectví o aktivitách v oblasti pomocných véd historických, 
zejména pak v problcmatice genealogickoheraldické na pomocnčvédném pracovišti 
Univerzity Karlovy, je možno, ba treba obrátit se nejdŕív do pomerné vzdálené minu
losti. V roce 1984 oslávilo totiž toto pracovištč 200 let své existence,1 po pravde však 
je treba ríri, že vedecky se začalo prosazovat až s nastúpení prvních absohentú vídeňského 
Inštitútu fúr ôsterreichische Geschichtsforschung, tj. nejdfív Mathiase Paiigerla (1834-
-1879), který púsobil na univerzite od r. 1874, ale pfedevším pzikjosefa Emlera (1836-
-1899), na univerzite od r. 1879.2Zatím co první z nich béhem své krátke kariéry 
nemohl dostatečné rozvinout všechny své schopnosti, Emler za svého takfka dvaceti-
letého púsobení zde, v Archívu hlavního mesta Prahy, v Učené společnosti náuk 
i v Národním (tehdy Ceském zemském) múzeu i dalších institucích, se nesmazatelné 
zapsal do české a snad lze fíci, že celé stfedoevropské historiografie, a to jako editor 
nejriiznéjších typu zejména diplomatických, ale i jiných písemných prameňu 
k stredovekým dejinám. 

Rovnéžjeho nástupce na univerzite, Gustáv Friedrich (1871-1943), venoval takfka 
výlučné svou pozornost diplomatickým edicím, samozrejmé na úrovni modernéjšího, 
sickelovského diplomatického pojetí. Ostatní studia, zejména genealogickoheraldická, 
která byla tehdy obecné koncipovaná na ryže faktografické a leckdy "staromilecké" 
úrovni, šla v podstate - odhlédne-li se od nékterých pfeduášek - mimo univerzitní 
prostory. A byl to až Friedrichuv žák a záhy spolupracovník na univerzite i na Vysoké 
škole archívni a posléze nástupce na univerzitním stolci Václav Vojlísek (1883-1974), 
který tu privodil zmenu, a to zmenu podstatnou. 

Tato zmena se netýkala ovšem celého komplexu pomocných véd historických, 
nýbrž postihla zejména dvč spolu úzce související disciplíny, totiž sfragistiku a heraldiku. 
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Tato väzba byla dana pŕedevším pramennou dúležiloslí, ba nékdy jedinečností 
sfragistickýcb podkladu pro heraldiku. A bylo jen logické, že jako současný pražský 
mestský archivár položil Vojtíšek duraz na dolud opomijcnou problematiku mestskou, 
kterou interpretoval v nejširší možné spojitosti s dejinami politickými a správními.3 

A v této souvislosti nchraje roli, že základní téze jeho výkladu vzniku mestských erbu, 
klcrá kládla dúraz na dobu husitskou, už od počátku náležala kritiky, aby posléze byla 
podstatne modifikovaná.'Vedie problematiky mestské Vojtíšek ovšem sledoval výrazné 
i problematiku heraldiky statní a jeho práce v tomto smeru si svou aktuálnost zacho-
vávají dodnes. 

Pŕestože Vojtíškova činnost vedecká (jeho hlavní hcraldickosfragistická díla 
vyšla v této dobé) i pedagogická pŕeklenuje více než pni stolctí a zasahuje výrazné 
i do doby po druhé svetové valce, nejvčtší rezonanci našlo jeho heraldické dílo až 
v posledním údobí jeho života jak mezi jeho vysokoškolskými poslucháči, tak zejména 
pak mezi pracovníky pomocnévédného pracovišté na pražské filozofické fakulte, jež 
Vojtíšek vedl až do r. 1958. Nešlo tu vždy o bezprostrední vliv, nýbrž často se tak dalo 
a deje i pozdéji, zejména už prostfednictvím pedagogického pusobení jeho žákň. Tím 
se pak dostávame k nedávne minulosti, která pfechází plynulé v současnost. V té 
souvislosti je potrebí nékolika slov o pomocnčvédných oborech jako predmetu výuky 
na oboru archivnictví již častéji citované fakulty, který tam pŕešel po likvidaci samostat
né Archívni školy.-' 

"Velké" pomocné vedy historické, tj. zejména cliplomatika a palcografie, mají 
trvalé klíčové postavení v oboru, jež je dotvrzováno - zejména u prvního z obou jmeno-
vanvch oboru - pravidelnými doprovodnými proseminári a seminári. S tím pak souvise-
lo a souvisí i v současnosli jejich výrazné prednostní postavení pri zadávaní i vybírání 
témat záverečných, diplomních prací na oboru. I tu dochází k všelijakým modifikacíni 
s akcentovaním historiografických a vubec obecných momentu a pak ovšem vývoje 
domácího, v némž se postupné presouvá duraz na období novčjší. Prednášky z hcraldikv, 
sfragistiky a genealógie naopak jsou traktovaný spíše okrajové v spolcčnčm semestro-
vém výkladu, který je v posledních letech realizovali každý druhý rok. 

Pote, co po V. Vojtíškovi prevzal na radu let tyto výklady Ivan Hlaváček (1931), 
sejich aktivné ujal Rostislav Nový (1932 -prosiace 1996), který jim venoval i výraznejší 
zajem badatelský, jak to ukazuje nejen jeho rozprava o vzniku a počátcích mestských 
erbu v českých zemích, ale i rada dalších statí, venovaných zejména nékolika dťiležitým 
a dolud nedostatečné interpretovaným českým znakovým galeriím, jako je významná 
galérie jindíichohradecká z první pol. 14. stôl. a v Praze jednak galérie na arkýŕi 
Karolína, jednak galérie méšťanských erbu na Staromestské radnici. Pfedmétem zájmu 
R. Nového se ovšem stal)' i erby statní.'1 

I když heraldickogenealogická tematika se obráží v pracích diplomních pomerné 
zŕídka, pfesto je možno zmĺnit radu témat tohoto zametení. Pro prehlednost je lze 
utŕídit clo dvou skupin. V oblasti genealogické jde zpravidla o genealógie rady piedních 
starých českých šlechtických rodu, jež vznikaly jako vedlejší produkt pri výzkumu 
historického významu téchto rodu. Tímto zpúsobem byly probrány na základe impulzu 
Zdenka Fialy (1922-1975) zejména rody Vítkovcň (V. Vaníček 1971), Vartenberkú (Ivana 
Horáková, provd. Čornejová 1973), a Lichtenburkú (Jan Urban 1973).7 

Z diplomních prací heraldických, které si kladou širší úkoly, je posléze možno 
uvčst ješté dva autory: Vladimíra Ridka, který podal inlerpretací znakové galérie Karia 
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IV. na hradu Laufn u Norimberka prenikavý vhled do štruktúry Karlova dvora8 

a Milana Hli)iomaze,]eni v radé statí, jež vyšlý z jeho disertace, podal genczi moderního 
znaku Československé republiky." Ale nejen tyto otázky, nýbrž i interpretace dalších 
okruhu se stávaly náplní záverečných heraldických prací na oboru. Buďtež v té souvis-
losti zmĺnényješté alespoň práce dvou absolventi! oboru nejmladší generace, kteíi pŕi-
nesli duležité poznatky: Tomáš Fiala ixjakub Iírdlička,loklen pracují v oblasti konkrétni 
heraldiky dále ajejichž analytické bádaní slibuje další zajímavč výsledky. Nebylo ovšem 
účelem, nvádet všechny heraldickogcnealogické výsledky pražského pracovišté, nýbrž 
upozornit na to nejdúležitéjší. Pro ostatní je treba odkázat na príslušné bibliografie. 

Umysl podat kompendium heraldickosfiagistické látky pojal už v dobe lesné 
po II. svetové valce Václav Vojtíšek, pro nepŕekonatelné potíže spojené tehdv se 
získavaním zahraniční literatúry však od toho k velké škode veci odstoupil. Kjistému 
pokusu alespoň o velmi stručný a sumarizující pŕehled došlo pak až po deseliletích 
pri príprave celkového pfchledu pomocných véd historických,11 klciý ovšem nemaže 
nahradit príslušnou príručku. Takových pokusu z jiných síran bylo novéji učinéno 
nčkolik, nieméné zdaleka ne vžd)' splňují potrebné predpoklady. To však se už vymyká 
témto poznámkam, jejichž závérem je treba konštatoval, že samostatné zevrubné 
zpracování jednotlivých pomocných véd historických na současné úrovni obecných 
znalostí ziislává dezideriem, které by mélo byt postupné naplňováno. 

Poznámky 

1 Srv. stať autora následujících fádek ve sboniíku, který byl tomuto jubileu vénován: 
Pfehledné dejiny pomocných véd historických v českých zemích. Se zvláštním zfetelem ke stolici oboru 
na filozofické fakulte Univerzity Karlovy. In: 200 lei pomocných véd historických na filo
zofické fakulte Univerzity Karlovy v Praze, Praha 1988, s. 13-134, kde na s. 121 je podán 
oborový rejstfík k bibliografii poválečných členu katedry, a současné také vlastní protokol 
vedeckého zasedání u této príležitosti, nazvaný Pomocné vedy historické v současném ar-
chivnictví a historiografii, Praha 1987, kde autor téchto fádek podal na s. 27-55 Prehlecl 
déjin pomocných včel historických v českých zemích a Michal SVATOŠ stať Disertačni práce 
pražské univerzity z oboru pomocných véd historických (1882-1953). J ejich vyhodnocenív širším 
kontexiu je pak podáno v mé vyše cit. stati Pfehledné dejiny etc. na nižných niíslech. 
Nejnovéji je na nékteré základní moment)' upozorňováno autorem téchto fádek v úvod-
ním referátu konference o postavení pomocných véd historických v současné historio
grafii, jenž vychází jako 13. svazek rady Z pomocných vécl historických x Acta Universitatis 
Carolinae Philosophica el historka, Praha 1997. Autor této stati pak poruznu venuje recen
zentskou pozornost zahraničním novinkám z oboru pfedevším v Archivnim časopisu. 
'-' O ném u príležitosti 150. výročíjeho narazení autor téchto fádek ve sboniíku /osefEmler 
(1836-1899). Príspevky k jeho učitelské, vedecké a organizátorské činnosti. Praha 1989, s. 9-129. 
3 Jeho bibliografie se nalézá v jeho Výboru rozpráv a studií, Praha 1953, s. 555-577, v némž 
se i nékteré stati z této problematiky pfímo reprintují. Srv. i Ivan HLAVACEK - Václav 
VOJTÍŠEK: Pomocné vedy historické 3, AUC Philosophica et Historka 5, Praha 1975, s. 7-45. 
1 Zejména jde o práci jeho žáka R. NOVÉHO, o níž niže. 
:' Srv. o výuce na pražské fakulte sumarizující informace včetné konkrélního siudij-
ního programu (jenž mezitím ovšem doznal jistých zmén), podané na Marburském 
sympóziu v r. 1988 ve stati Ivana HLAVAČKA a Márie BLÁHOVÉ: Zur Hochschul-
ausbildung der Archivare in der Tschechoslowakei, vornehmlich in dm bohmischen Ländern. 
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In: Wissenschaftliche Archivarsausbildimg in Európa. Marburg 1989, s. 29-10. 
'' Viz obecnéji Nového nekrológ od autora této stati v Ceskéni časopise historickém, 95, 
1997, s. 266-270, k jednotlivým rozpravám pak bibliografii jeho prací ve sborníku k jeho 
šeclcsáiinám: Seminár a jtilw hosté. Praha 1992, s. 339-346. 
' Tyto práce byly postupné resp. po částech vydávaný, není však možné vzhledeni k velmi 
omc/.enčmu rozsahu této inľonnacc jít do detailu. Úplné seznamy pražských diplomních 
a discriačních prací jsou podávaný v príslušných svazcícli Bibliografie československého 
resp. českého archivnictví a pak ve zprávách o činnosti pražské katedry pomocných véd 
historických v neperiodické již cit. radé Z pomocných včd historických, resp. v Archivním 
časopisu. 
8 Vyšlo pod titulem Česká znaková galérie na hradí Ĺaufu u Noňmberka z roku 1361. In: 
Sborník archivních prací (SAP), 38, 1988, s. 37-311, kde je včnována i značná pozornost 
otázkam genealogickým. Autor sám pak na to navázal nčkolika ďalšími dúležitýnii statémi 
heraldicko-genealogické povahy, jež však už nesouvisejí pŕímo s univerzitní katedrou. 
0 Zejména jde o jeho siať Vfooj československé statní symboliky v letech 1918-1990. In: SAP, 
42, 1992, s. 81-184. 
"' Michal FIALA: Nobililace stawmestskich mešťana v letech 1526-1618 ve svetle salbuchú 
a Jakub HRDLIČKA: Dvňr Petra Voka z Roimberka na Treboni v letech 1602-1611, který 
venoval pozornost zejména interprelaci heraldické výzdoby líeboňského zámku, obč 
z r. 1989. Oba autori se vénují heraldické problemalice i nadále. Vedie interpretace 
barokní znakové galérie v staré časti pražského svatovílského dómu (viz jejich spolcčnou 
siať Znaková galérie v chráma sv. Víta na Pražshém hrade v SAP, 42. 1992, s. 261-306 
a stručnéji v Umení, 38, 1990, s. 367-372). Zmĺnky posléze zaslouží i kniha druhého 
uvedeného Pražská heraldika, Praha s. d. (ca 1995). 
11 Po nčkolika wdáních inlerních vysokoškolských textu došlo prací autora téchto faciek, 
Jaroslava KASPARA a Roslislava NOVÉHO ke zpracování díla I 'ademecum pomocných véd 
historických, 3. vvd. Praha 1997. 

VÝUKA HERALDIKY A GENEALÓGIE NA FILOZOFICKEJ FAKULTE 
UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

Jozef Novák 

Keď v jeseni r. 1921 začala svoju činnosť Filozofická fakulta UK v Bratislave, 
medzi jej zakladajúcimi siedmimi učiteľmi bol len jeden historik, dr. Jan Heidler, 
profesor všeobecných novovekých dejín. Profesor Heidler si ako prvú prednášku 
vypísal "Európa od veľkej revolúcie francúzskej" a k nej dve hodiny seminárnych 
cvičení. Je zrejmé, že v prvom školskom roku sa prví poslucháči histórie o pomocných 
vedách - tobôž o heraldike a genealógii - veľa nedozvedeli. 

Je pochopiteľné, že sedem prvých profesorov nemohlo realizovať výukový 
program celej fakulty. Od prvých dní zbor počítal so suplenlúrami z Prahy a Brna. 
Aj výuku pomocných vied historických sa profesorský zbor snažil zabezpečiť touto 
cestou. V zápisnici zboru už z januára 1923 sa dočítanie, že Ministerstvo školstva a ná
rodnej osvety požiadalo súkromného docenta dr. Václava Clialoupeckélw, aby prijal 
suplovanie prednášok o pomocných vedách a aby viedol propedeutický seminár. Doc. 
V. Chalotipecký ponuku prijal a začal prednášať už 10. januára 1923. Václav Chaloupecký 
bol teda prvým vysokoškolským učiteľom na našej fakulte, ktorý systematicky prednášal 
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pomocné vedy historické. On ako prvý zasvätil študentov aj der heraldiky a genealógie, 
v rámci seminára sa však zameral výlučne na diplomatiku. Viedol ho na tému "Kritika 
textov stredovekých". 

Profesora Chaloupeckého nik nepovažuje za predstaviteľa pomocných vied 
historických. Bol v pravom slova zmysle historikom. Prvá jeho väčšia štúdia z pomocných 
vied vo vzťahu k našim dvom disciplínám je práca O znaku Slovenska. Vyšla v zborníku 
prác venovaných 60. narodeninám prof. Gustáva Friedricha (r. 1931), klorý pozostáva 
z príspevkov Friedrichovvch žiakov.1 Zvolená téma je zo strany prof. Chaloupeckého 
veľmi dômyselná a adresná, pretože prof. Fricdrich bol r. 1918 predsedom heraldickej 
komisie, ktorá vytvorila všetky*štátne symboly novovzniknutej prvej republiky. Štúdia 
o znaku Slovenska je leda štúdiou príležitostnou, oslavnou, pri ktorej voľbu obsahu 
určila osobnosť a činnosť jubilanta. 

Od samého začiatku bolo isté, že prof. V. Chaloupccký vvuku pomocných vied 
historických prijal iba ako dočasné riešenie. O vyučovanie týchto predmetov prejavil 
záujem už r. 1923 zemský archivár a externý učiteľ na pražskej archívnej škole dr. 
Vladimír Klecanda. Na bratislavskej filozofickej fakulte začal pôsobiť od školského roku 
1924/25. Svoju prvú prednášku vypísal na tému stredoveká a novoveká palcografia 
(s praktickými cvičeniami), v nasledujúcom školskom roku prednášal aj novovekú 
diplomatiku. Nič nenasvedčuje tomu, že by sa bol prof. Klecanda hlbšie a zanjatejšie 
venoval heraldike a genealógii. Bol tiež predovšetkým plnokrvným historikom. Jeho 
práce sú ojedinelé v tom, že pri výskume pramenného materiálu sa opieral o diplo
matickú metódu. U prof. Klecandu je pozoruhodné najmä to, že zatiaľ čo väčšina 
historikov metodologický postup pomocných vied historických pokladá za samozrejmý 
a zamlčuje ho, Klecanda naň dôrazne upozorňuje. 

Medzníkom v pestovaní pomocných vied historických na fakulte je pôsobenie 
Alexandra Húščavu. Bol žiakom prof. Chaloupeckého, ktorv ho viedol k vedeckej práci 
v národných dejinách. Ilúščava bol dostatočne ambiciózny, aby k ponuke prof. 
Chaloupeckého - stať sa vedeckým pracovníkom - neostal ľahostajný. V čase, ked 
absolvoval fakultu, žiadne miesto pre hisiorika-vcdca nebolo voľné. Opäť na príhovor 
prof. Chaloupeckého sa A. Ilúščava stáva vedeckým sekretárom Československého 
historického ústavu v Ríme. Tu sa zoznamuje s vatikánskymi archivármi a učiteľmi na 
vatikánskej archívnej škole. Navštevuje ich prednášky, a lak rímsky pobyt do značnej 
miery určil jeho celoživotnú náplň. Po návrate do Bratislavy si veľmi jasne uvedomil, 
že na históriu sa orientuje viac jeho rovesníkov, a že žiaden z nich nemá záujem 
o pomocné vedy historické. Doma pokračoval v štúdiu pomocných vied a r. 1936 
úspešne absolvoval pražskú archívnu školu. Píše svoju habilitačnú prácu z diplomatiky2 

a po nespravodlivom prepustení prof. Klecandu z fakulty (193S), Ilúščava nastupuje 
na jeho miesto. Uvedomuje si, že je jediný povolaný klásť základy pomocných vied 
histrických na Slovensku, pretože všetci jeho predchodcovia i noví kolegovia sú pro
fesionálni historici a on jediný sa podujal pracovať iba v pomocných vedách. 

Ako súkromný docent A. Húščava začal pôsobiť na fakulte v máji 1937. O dva 
roky neskoršie (1939) sa stáva mimoriadnym a od 1. septembra 1940 riadnym pro
fesorom pomocných vied historických. Pravidelne prednášal kurz našich disciplín pre 
všetkých poslucháčov histórie. V tom čase boli pomocné vedy historické aj predmetom 
štátnych skúšok. Keďže prof. Ilúščava svoje prednášky čítal, zo starostlivo naklepaných 
textov nachádzajúcich sa v jeho pozostalosti vieme, že heraldiku prednášal podľa 
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obsiahlej práce Krála / Dobré Vody3 a genealógiu podľa Lorenza4, neskôr doplnenú 
o viaceré genealogické definície z Lubyho Dejín súkromného práva na Slovensku. 

Trvalý zdroj poznatkov aj v našich dvoch disciplínách predstavujú výsledky 
vedeckej práce prof. Húščavu. Hlavným jeho záujmom bola diplomalika. Tej sa veno
val najintenzívnejšie a v nej aj najviac vykonal. Toto konštatovanie platí aj napriek 
tomu, že najznámejším a najpoužívanejším jeho dielom je učebnica paleografic.-' 
Genealógiu a heraldiku nepestoval programovo. K týmto dvom disciplín sa dostal pri 
riešení diplomatických tém. Štúdie z genealógie a heraldiky sú akýmsi vedľajším 
produktom jeho hlavného vedeckovýskumného zámeru. Už pri skúmaní kolonizácie 
Liptova, ale hlavne pri vydávaní archívu rodu Okoličnianskych, narazil na množstvo 
nevyriešených genealogických a heraldických problémov, ktorým venoval viacero 
samostatných štúdií. Z heraldiky si pripomeňme aspoň dve jeho najvýznamnejšie 
štúdie: Znak zvolenského župana Donča a Á' problému založenia františkánskeho kláštora 
a kostola v Okoličnom. Táto práca je v podstate hcraldicko-gcncalogickou štúdiou. 
Spomedzi jeho vyslovene genealogických prác za najpozoruhodnejšiu považujeme 
štúdiu Spor o zemiansky pôvod rodiny Bohunka-Bossanszky}' 

Prelom v prednáškovej i vedeckej činnosti prof. Húščavu nastáva po oslobodení 
r. 1945. Vo výuke na minimum zoslručňuje výklad o heraldike a úplne vynecháva 
genealógiu. Vo výskumnej práci sa venuje najmä paleografii a metrológii. 

Celkom nová situácia nastáva v šk. r. 1950/51. Na bratislavskej filozofickej 
fakulte vzniká päťročné samostatné odborné štúdium archívnictva, v ktorom sa začali 
pomocné vedy historické prednášal svstcmatickv, pravda, okrem genealógie. Táto 
disciplína sa dostáva do učebného plánu až od r. 1969. 

Celú výuku polnočných vied na novovzniknutom odbore realizoval prof. Húščava 
sám. Doe. D. Lehotská (najprv ako externá učiteľka, od r. 1955 ako interný člen katedry 
dejín) prevzala na seba výuku archívnej teórie i praxe, neskôr tiež diplomatikv. Od 
r. 1955 som ako asistent začal prednášať heraldiku a sfragistiku, od spomenutého roku 
1969 aj genealógiu. 

Všeobecne sa uznáva, že heraldika - a dnes už aj genealógia - patria k naj
atraktívnejším disciplínám pomocných vied. Početní študenti mali neustále veľký záujem 
spracúvať ako diplomovú prácu akúkoľvek tému práve z týchto dvoch disciplín. Do 
r. 1989 sme ich vzhľadom na jestvujúcu situáciu museli v tomto smere silno obme
dzovať. Všetky témy diplomových prác sa museli schvaľovať na zasadnutiach katedry 
a v ich výbere sa musela odôvodňovať ich aktuálnosť vzhľadom na program marxistickej 
historickej vedy. Napriek tejto dosť obmedzujúcej situácii vznikli na našom odbore 
desiatky prác z heraldiky a po r. 1969 aj z genealógie. Dlhý rad heraldických tém začína 
diplomovou prácou Ľubomíra Jucka z r. 1958 Pečate slovenských miest v bratislavskom 
mestskom archíve, ktorá bola zadaná ako predpráca pre heraldické spracovanie tohto 
materiálu. Dlhý rad genealogických tém začína diplomovou prácou Júlie Platthyovej 
z r. 1972 Vznik a vývoj rodiny Plalthyovcov. Pravda, množstvo genealogických údajov -
- niekedy i samostatných kapitol - obsahujú diplomové práce, ktorých pramennou 
základňou boli rodové fondy. Prvou z nich je diplomová práca Františka Pálka z r. 
1960 Usporiadanie a inventarizácia rodinného archívu Buoc-Cseper Dolina.1 

Azda nieje nadsadené konštatovanie, že viditeľným výsledkom výnky heraldiky 
a genealógie na bratislavskej filozofickej fakulte je doterajšia činnosť jednej generácie 
vyškolených odborníkov, ktorí na Slovensku predstavujú veľké autorské zázemie ak-
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tívnych heraldikov a gcnealógov-vedcov. Ich tvorbu reprezenttijú desiatky monografií, 
stovky štúdií a článkov. Výstava 7.0 súčasnej slovenskej heraldickej tvorby po putovaní na 
Slovensku vykročila najprv do Európ)' a dnes je dokonca v zámorí. Už plných päť rokov 
sa intenzívne a úspešne vyvíja genealogické bádanie v rámci Slovenskej geuealogicko-
heraldickej spoločnosti pri Matici slovenskej, ktorá vydáva odborný časopis Genealogicko-
-heraldický hlas - prvé špeciálne heraldické a genealogické periodikum na Slovensku. 
Dosiahnutú úroveň v oblasti heraldiky a genealógie na Slovensku azda najpresvedčivej
šie odrážajú dva zborníky zo sympózií. Prvým je zborník Najstaršie rody na Slovensku, 
ktorý obsahuje genealogické štúdie prednesené 4.-6. októbra 1993 v Castej-Papicrničke,8 

druhým práve vydaný zborník zo sympózia, ktoré sa pod názvom Heraldika na Slovensku 
uskutočnilo v dňoch 5.-7. septembra 1996 v Trenčíne.9 V tejto súvislosti nemôžem 
nespomenúť, že v súčasnosti sa heraldika i genealógia prednášajú už aj na Filozofickej 
fakulte v Prešove, kde sa tiež študuje archívnictvo ako samostatný odbor. To všetko 
je zárukou, že heraldika a genealógia sa na Slovensku budú aj nadalej intenzívne 
pestovať. 

Poznámky r 

1 CHALOUPECKY, V.: O znaku Slovenska. In: Sborník prací venovaných prof. Dni Gustavu 
Friedrichovi k 60. narozeninám 1871-1931. Praha 1931. 
- HÚŠČAVA A,: Ján Literát a liptovské falzá, Bratislava 1936. 
1 KRÁĽ, V. z Dobré Vody: Heraldika. Praha-Karlín 1900. 
1 LORENZ, O.: Lehrbuch der gesammten wissenschaftlichen Genealógie. Berlín 1898. 
•' HÚŠČAVA, A.: Dejiny a vývoj nášho písma. Bratislava 1951. 
6 Kompletná bibliografia prác prof. A. Húščavu do r. 1965 (zomrel r. 1969) je uverejnená 
v Historických štúdiách, 11, Í966. Tu je aj hodnotiaci pohľad na jeho dielo od D. Lehotskej 
(s. 7-16). -
' Každoročný zoznam obhájených diplomových prác na odbore archívnictva pravidelne 
uverejňuje Slovenská archivistika. Anotácie diplomových prác za prvých 25 rokov sú pub
likované v brožúrke 25 rokov archívnictva na FF UK. Bratislava 1975, s. 14-21. 
8 Najstaršie rody na Slovensku. Martin 1994, 130 s. 
9 Heraldika na Slovensku. Martin 1997, 260 s. 

ŠTÚDIUM HERALDIKY, GENEALÓGIE A SFRAGISTIKY 
V BRNE A OSTRAVE 

Tomáš Krejčík 

Obe disciplíny spolu s genealógií jsou od založení brnenského archivního studia 
ve studijních plánech prívodné katedry, dnes ústavu jjoniocných veci historických, ar-
chivnictví a knihovnictví Masaiykovy univerzity. Jedná se o prednášku a seminár, do
tovanou po jedné vyučovací hodine týdné, které trvají dva semestry. Študenti mají složit 
zkoušku nejpozdéji do konce 4. semestru. Po odchodu JarniMy Krejčikové do diploma
tických služeb v roce 1994 prednášku prednáší a seminár vede Mgr. Karel Maráz. 

Zaméfení predmetu bylo zpočátku zaméŕeno na problematiku, která úzce 
souvisela s vydávaním Českého diploinatáŕe. Toto vymezení je patrné i /.e zadaní 
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diplomových prací, o kterých referovala v roce 1980 J. Krejčíková.1 Jistým vyvrcholením 
telo línie je publikovaní pečetí na listinách, zarazených do Českého kódexu. Už v 4. svazkn 
jini byla vyhražena jistá část a další sériejpečetíje obsažena v 5. svazkn,2s pokračovaním 
se počíta i v dalších svazcích. Tím se Český diplomalár stal současné dňležilou sfra-
gistickon edicí. Bylo by jen žádoncí vydat podobné sešity pro 1.-3. svazek. Dulcžité je 
i to, že po roce 1989 bylo postupné pŕistoupeno k ukladaní fotografií pečetí pomoci 
scanern na počítač, což umožňuje širší využití této dokumentační základu)-. V budoucnu 
to jisté umožní další studie ze sfragisliky pŕemyslovského období. 

Další téžišté práce leží v zadávaní diplomových prací. Od zmĺnéného pŕehledu 
z rokn 1981 jejich počet narostl a rozšírila se ijejich tematická šíre. Pŕedevším byl dinaz 
kladen na sfiagistické problémy, kde se práce vénovaly prevážne materiálu 13.-15. 
století. Témata diplomových prací byla zaméfena na méšťanskč pečeti, pečeti na 
moravských landfrvdech nebo pečeti vybraných šlechtických rodu. Stranou nezústaly 
ani pečeti církevních institucí. Heraldické práce byly zaniéfeny na problematiku pamät
níku, erbovních lislin a dalších dílčích otázek. Nejpodrobnéji jsou tyto práce registro
vaný v pravidelných pŕehledech diplomových prací, poslední vyše] v roce 1992/' 
Výsledky získané pri výuce pomohly pri príprave skript a úvodu do české sfragistiky.1 

Ojedinelé byly práce týkající se sfragistiky zadávaný i na katedre clejin umení 
filosofické fakrilt\' MU, dnes jich bohužel nepŕibývá. 

Budoucí historici absolvují v prvém semestru úvod do pomocných véd 
historických, kde je prirazené nékolik hodín vénováno i základinu heraldik)-, genea
lógie a sfragistiky. 

Na katedre histórie Ostravské univerzity v Ostrave má výuka zmĺnéných pomocných 
véd historických také svou tradici. Se základy disciplín sc setkávali adepti historického 
studia učitelskčho zaméfení na tamní Pedagogické fakulte, ve dvousemestrovém kursu 
ovšem na zmĺnéné disciplín)' bylo vyhraženo jen nékolik hodin.5 

Možnosti se zlepšily až po založení univerzity v roce 1990. V studijních plánech 
odborného studia histórie (bakalárske a magisterské) je na heraldiku, sfragistiku a ge
nealógii vyhražena semestrová prednáška, dotovaná týdné 1 hodinou prednášky a 1 
hodinou semináre. Študenti si také mohou vybrat výberovou prednášku. Vvuku vede 
pisatcl tčchto ŕádkň. Pioučitclské obory trvá dále v 1. ročníku dvousemestrová prednáška 
a seminár o pomocných vedách historických, v némž se lémto disciplínám venuje jistá 
pozornost. 

Až ve školním roce 1996/97 byly prihlásený prvé bakalárske prípadné diplo
mové práce. Ty jsou zaniéfeny na problematiku dokumentace heraldických paniátek 
v terénu a na výzkum sfragistiky a heraldik)' mést a obcí. V roce 1996 byl realizovali 
interní grant Ostravské univerzity na téma Nobilitačnípolitika českých panovníka v letech 
1526-1749, který byl zaméŕen na štatistiku nobililací v období 1701 -1749. Jeho výsledky 
búdou postupné publikovaný. 

Poznámky 

1 KREJČÍKOVÁ, J.: Ke studiu genealógie a heraldiky na brnenské univerzite. In: Sboniík 
príspevku z I. setkání genealógii a heraldiku. Ostrava (1981), s. 63-64. 
- Codex diplomatieus ct epistolaris regni Bohemiae 4/2 (condidit FRIEDRICH, G., ed. 
ŠEBÁNEK, J. - DUŠKOVÁ, S.). Praha 1965, s. 9-15, dále 5/4 (ed. DUŠKOVÁ, S. - VAŠKÚ, 
V.). Praha 1993, s. 488-500. 
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-1 ŠTOURAČOVÁ, J.: Diplomové práce z dejepisu a archhmiclví obluijené na filozofické fakulte 
Masaiykovy univerzity v Bruč v lelech 1988-1992. In: Sborník prací filozofické fakulty brnenské 
univerzity (dále SPFFBU), rada historická C 40, 1993, s. 187-194. Naväzuje na starší 
pŕehledy: SPFFBU C 14, 1967, s. 176-183 (za leta 1952-1966); C 17, 1970, s. 193-196 (za 
leta 1967-1970); C 21-22, 1974-1975, s. 223-227 (za leta 1970-1976) a C 36-37, 1989-1990, 
s. 165-186 (za leta 1977-1987). 
1 KREJČÍKOVÁ, J. - KREJČÍK, T.: Základy heraldiky, sfragisliky a genealógie. Praha 1987. 
Titíž: Úvod do české sfragisliky. Ostrava 1989. 
5 Dobrou predstavu o téchto základech dáva stať Jiŕího Paclíka Pomocné vedy historické 
v knize: HAVRÁNEK, J. - MYŠKA, M. - PACLÍK, J.: Úvod do studia histórie. Praha 1967, 
v níž se o hcraldice, genealógii a sfragistice pojednáva na s. 184-193. 

INFORMACE O STUDIU HERALDIKY, SFRAGISTIKY A GENEALÓGIE 
NA UNIVERZITÁCH V OLOMOUCI A OPAVE 

Karel Miiller 

Výuka heraldiky síragistiky a genealógie má na filozofické fakulte Univerzity 
Palackého v Olomouci velmi starou tradici, po obnovení univerzity v roce 1946 je spjata 
pŕedevším se jmény Zdenka Kristena a Jana Bistŕického. Až do roku 1989 však byla pro 
studenty odborné histórie a dejepisu s nižnými kombinacemi provádéna společné 
v rámci výkladu o pomocných vedách historických. Tepn'e v nové koncipovaném 
studijním oboru histórie - archivnictví našly heraldika, sfragistika a genealógie své 
uplatnení j ako samostatný celek se dvéma vyučovacími hodinami týdné po dobu dvou 
semestru. Výuka, soustŕcdéná obvykle do letního semestru 1. ročníku a zimního 
semestru 2. ročníku, byla zakončená zkouškou. K určité úprave došlo v souvislosti 
s reorganizací studia a od loňského roku je heraldika se sfragistikou a genealógií 
prednášala sice nadále po dva semestry, avšak pouze v rozsahu jedné hodiny týdné. 
Navštévují ji študenti tŕíletého bakalárskeho studia archivnictví a pétiletého magister
ského studia histórie. Výberové se výuky zúčastňuj! též poslucháči déjin umení nebo 
teológie. 

Na nové vytvorené Slezské univerzite v Opave započala výuka ve školním roce 
1990/1991. Mezi významné obory pŕednášené na filozoficko-pfírodovédecké fakulte patrí 
histórie - muzeologie a histórie s rozšírenou výukou jazyku. Od roku 1992 je pro 
studenty téchto obom určená též výuka heraldiky, síragistiky a genealógie, kterou 
mohou navštévovat v pmbéhu 2. a 3. ročníku. Prednášky a semináre probíhají vždy 
v letníni semestru po dvou hodinách týdné a jsou zakončený kolokviem. Príležitostné 
navštévují výuku též študenti stredoveké archeológie. 

Autor této informace zajišťuje jako externí učitel výuku heraldiky, síragistiky 
a genealógie na obou univerzitách (v Olomouci od škôl. roku 1988/89, v Opave od 
škôl. roku 1992/93). Výhoda externisty a současné pracovníka archívu spočíva pŕedevším 
v tom, že lekce probíhají zásadné v prostorách archívu (v Opave na ŕeditelství Zem
ského archívu, v Olomouci v budove pobočky Zemského archívu). Študenti tak mají 
umožnén pfímý kontakt s originálními prameny, k dispozici je též archívni knihovňa. 
Nejvétší pozornost je venovaná heraldice, genealógii je vyhrazen prostor pomerné 
omezený, zamčfený pŕedevším na seznámení se s prameny. Pŕes pomerné nevelký 
počet poslucháča (vétšinou skupina o 10-15 lidech) si zvlášté v Olomouci téméŕ každý 
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rok vvbíiá alespoň jeden študent heraldickou či sfragistickou problematiku jako téma 
své diplomové práce (viz napr. Romana Nemcova: Pečeti olomouckých kaiwvníki'i do roku 
1620, Svatava Gabzdylová: Znaky olomouckých kaiwviu'hii v období episkopátu kardinála 
z DitrichStejna, Martina Kociánová: Pečeté opavských Pŕemyslovcň ve 14. století). Néktefí 
z nich dnes pokračují v této práci v rámci doklorantského sludia. 

ŠTÚDIUM POMOCNÝCH VIED HISTORICKÝCH 
NA PREŠOVSKEJ UNIVERZITE 

Ferdinand Uličný ml. 

Na Filozofickej fakulte Prešovskej Univerzity (do r. 1996 Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika) prebieha už niekoľko desaťročí vzdelávanie v odbore dejepis. V študijnom 
programe tohto odboru sa nachádzajú aj prednášky a semináre z pomocných vied 
historických. PVH boli zaradené do študijného programu odboru dejepis v súvislosti 
so zavedením štúdia dejepisu na Katedre dejín FF UPJŠ. Od začiatku realizácie výučby 
PVH sa ustálila prax, že túto disciplínu takmer nepretržite garantovala osoba s príslušným 
vzdelaním, ktoré získala na Filozofickej fakulte Univerzít)- Komenského v Bratislave. 
V priebehu šesťdesiatych rokov do začiatku sedemdesiatych rokov PVH viedol Ferdi
nand Uličný. Od r. 1973 tieto disciplíny prednášala Miloslava Bodnárová. V súvislosti 
s jej odchodom na iné pracovisko od r. 1992 PVH vedie Ferdinand Uličný ml. 

Na Katedre dejín a archívnictva FF PU prebieha a realizuje sa aj v súčasnosti 
program vzdelávania v oblasti PVH. Od r. 1991 sa uskutočňuje v dvoch smeroch. Prvým 
je cyklus prednášok a seminárov, realizovaný pre študentov študijného odboru dejepis. 
Rozsah a zameranie PVH je prispôsobené profilácii budúcich absolventov štúdia odboru 
dejepis. Prebieha v rozsahu dvojhodinovej prednášky a hodinového seminára počas 
prvého semestra štúdia. Prednášky a semináre sú zamerané na osvojenie hlavných 
výsledkov výskumu a vývoja jednotlivých disciplín PVH s dôrazom na slovenské, 
uhorské, české (resp. stredoeurópske) dejiny. Primeraná pozornosť je venovaná osvo
jeniu minimálne základej literatúry. 

Jednotlivé disciplíny PVH samostatne sa prednášajú na študijnom odbore 
archívnictvo. Pri zostavovaní rozsahu prednášok a seminárov sa vychádzalo z možností, 
ktoré poskytuje študijný poriadok v príslušnom školskom roku. Základné, orientačné 
podklady boli zostavované z dlhoročných, úspešne realizovaných skúseností zo štúdia 
PVH na Katedre slovenských dejín a archívnictva FF UK v Bratislave. 

Náležitá pozornosť je venovaná všetkých oblastiam PVH. Z časového hľadiska 
(počet prednášok a seminárov) prioritné postavenie zaujíma diplomatika, paleografia, 
heraldika, sfragislika. Študenti majú možnosť absolvovať aj ostatné disciplíny: epi-
grafiku, genealógiu, historickú demografiu, historickú geografiu, chronológiu, kodikoló-
giu, metrológiu, numizmatiku, sfragistiku. 

Obsahové zameranie PVH vychádza z požiadaviek kladených na absolventa 
odboru archívnictvo. Vývoj disciplíny, vedeckých výskumov a poznatkov, súčasný stav 
vo vedeckom bádaní a bibliografia tvoria základný okruh vedomostí, ktoré si osvojujú 
študenti odboru archívnictvo. 

Znalosti z PVH študent preukazuje na čiastkových skúškach z jednotlivých 
disciplín a počas štátnej záverečnej skúšky, ale samozrejme najmä v predkladanej 
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diplomovej práci. Je potešiteľné, že všetci doterajší absolventi archívnictva vo svojich 
diplomových prácach vychádzali zo štúdia dobových archívnych prameňov. Preukázali 
tým, predovšetkým z oblasti PVH, vysokú úroveň nadobudnutých poznatkov, ktorá 
zodpovedá našim požiadavkám na odborné, profesionálne znalosti absolventov 
archívnictva. 

Na odbore archívnictvo PVH prednášali, resp. prednášajú Prof. PhDr. Ferdinand 
Uličný, DrSc, PhDr. Miloslava Bodnárová, CSc, (do roku 1992), Mgr. Kariu Fabrová, Mgr. 
Martin Chmelík, PhDr. Ferdinand Uličný a pri niektorých disciplínách vypomáhajú kolegovia 
z Fakulty prírodných a humanitných vied a Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. 

ŠTÚDIUM HISTÓRIE RODÍN A KOMUNÍT 
NA OPEN UNTVERSITY 

Ruth Finnegan1 

Vo februári 1994 sa prvá skupina študentov prihlásila na nový kurz Open 
University "Štúdium histórie rodín a komunít 19. a 20. storočia". Skúškami v októbri 1994 
ho skončilo 557 osôb. Teraz (1995) navštevuje štúdium ďalšia skupina poslucháčov 
a podobné skupiny očakávame každoročne až do konca storočia.- Nech sa na projekt 
pozrieme z akéhokoľvek uhla, predstavuje podstatný prínos v oblasti štúdia dejín rodín 
a spoločenstiev, ktorého výsledkom bude mnoho sto, poprípade mnoho tisíc starostlivo 
spracovaných výskumných správ. 

Pozadie kurzu 

Základným cieľom štúdia - v kocke - je pomôcí poslucháčom tak, aby maximálne 
vyťažili z vlastného špecifického záujmu o štúdium konkrétnej rodiny alebo lokality, 
zasadili svoj výskum do širšieho kontextu, uviedli ho do vzťahu s prácou iných od
borníkov v predmetnej oblasti a rozvinuli svoje schopnosti a vedomosti natoľko, aby 
mohli uskutočňovať výskum na vedeckej úrovni. Takto nastolené ciele zdajú sa bežnými. 
V prípade Open University, kladúcej dôraz na vysoko kvalifikované štúdium tém, ktoré 
reálne zaujímajú poslucháčov (nie iba na štúdium suchých akademických teórií) by sa 
štúdium tohto druhu mohlo zdať "normálnym". 

Prečo sa potom objavilo až teraz, po 25 rokoch existencie univerzity? Príprava 
akéhokoľvek štúdiaje časovo náročná a nákladná a vždy sa vynárajú nové a nové nároky 
naň. No možno oveľa dôležitejší bol fakt, s ktorým sa môžete stretnúť všade: odmietavý 
postoj klasicky orientovaných odborníkov k štúdiu rodinnej histórie. Túto oblasť 
sústavne označovali ako "amatérsku", "starožitnú", "genealógiu viac pre snobské ako 
vedecké záujmy", nie "skutočnú" históriu. 

V čase, kedy sme začali uvažovať o našom type štúdia, konali sa vo Veľkej Británii 
mnohé prednášky o rodinnej histórii, ako hlavný študijný predmet na tradičných 
univerzitách sa však vyskytovali len zriedkavo, ak vôbec boli akceptované. Lokálna 
história bola na tom o niečo lepšie, ale stále sa na ňu hľadelo ako na čosi okrajové, 
čosi doplnkové k serióznemu historickému výskumu. Naozaj už prvý pokus navrhnúť, 
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aby Open Universily podnikla niečo v oblasti rodinnej histórie, bol odmietnutý 
s odôvodnením (myslím), že (o nieje predmet vhodný na univerzitné štúdium. 

Avšak vedci sú tiež len ľudia - a sláva sa, že majú rodiny! A lak na začiatku 90-
tych rokov došlo k zhode viacerých okolností. Mnohí z nás na Open Universily sa 
z osobných pohnútok začali individuálne zaujímať o rodinno- alebo lokálno-historický 
výskum. V práci sme o lom veľa nehovorili, no navzájom sme o seba "zakopávali". 
V tom istom čase začala naša univerzita robiť prieskum týkajúci sa záujmov potenciál
nych študentov. Zistilo sa, že na najvyššej priečke rebríčka je - rodinná história! Pod 
vplyvom týchto skutočností sme sa začiatkom 90-tych rokov začali informatívne schá
dzať v malej skupine: Michael Drakc, inšpirovaný listami svojich predkov, ktorí 
v minulom storočí emigrovali z Ameriky, Recs Pryce, ktorý už bol v kontakte s re
gionálnymi a rodinnými historikmi vo Walese, Monica Shelley, ktorá mala za sebou 
podrobný genealogický výskum o niekoľkých vetvách svojej rodiny a skúsenosti 
s využívaním knižnice Spoločnosti genealógov v Londýne, a ja, nováčik v tejto oblasti, 
ale povzbudený nedávno vydanou knihou svojej starnúcej matky ojej vlastnom živote 
a rodine. 

Ako sme si vymieňali skúsenosti, mnohé veci nám začínali byťjasnejšie. Niektorých 
z nás prekvapilo už len zistenie, že obrovské množstvo ľudí po celej krajine uskutočňuje 
výskum vlastných rodín alebo určitých miest a že také organizácie ako Spoločnosť 
genealógov, Federácia rodinno-historických spoločností alebo Britská asociácia pre 
miestne dejiny tvoria aktívne siete, disponujú prameňmi a publikáciami. Šokovalo nás 
zistenie, že táto obrovská práca prebieha mimo vysokých škôl, pričom katedry tradičných 
univerzít, až na malé výnimky, sa o ňu nezaujímajú, alebo ňou opovrhujú. Chápali sme 
to ako obrovskú príležitosť; - postaviť naše štúdium na už existujúcom nadšení záujem
cov, umožniť rozvinutie ich vedomostí na akademickej pôde, zosúladiť ich záujmy 
s najnovším výskumom napr. v oblasti demografie, sociálnych a hospodárskych dejín, 
nároclohospodáľstva, migrácie a rozvinúť u týchto poslucháčov zmysel pre exaktný 
a kritický prístup ako určité atribúty vyššieho vzdelania. 

Na druhej strane sa vo vedeckom výskume začali objavovať nové trendy. Najnovšie 
výskumy v oblasti sociálnej histórie, oral histoiy a "histórie zo spodu" spôsobili odklon 
od elít ako prvoradého predmetu štúdia a nárast záujmu o štúdium tém vedúcich "ku 
korienkom trávy". V týchto oblastiach prebiehali skutočne zaujímavé výskumy, ale stále 
ešte veľa vedcov a univerzitných pedagógov ignorovalo obrovské paralelné aktivity 
"amatérskych" bádateľov a len zriedkavo na ne upozorňovalo aj svojich poslucháčov. 
Vyplynulo nám z toho, že Open Universily by mala zaujať vedúce postavenie pri 
príprave štúdia, ktoré by spojilo tieto dva "tábory": individuálnych bádateľov na jednej 
a vysokoškolsky vzdelaných vedcov a pedagógov na drahej strane. Keď sme začali 
s prípravami vlastného štúdia, zistili sme, že aj iní prišli na to, že nastal priaznivý čas 
pre rozvoj takejto spolupráce. 

Príprava štúdia 

Príprava DA 301 (ako je kódované označený náš kurz) zamestnala spolu asi 50 
ľudí s tým, že hlavný organizačný tím pracoval intenzívne viac ako 3 roky - od polovice 
roku 1991 (kedy sa nám konečne podarilo pretlačiť naše návrhy cez rôzne komisie) 
do r. 1994. Keďže všetky kurzy na Open Univerzity sú externé (dištančné), museli sme 
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zostaviť učebné osnovy vhodné pre seriózne domáce štúdium; nechceli sme vypustiť 
iba niekoľko improvizovaných pokynov a potom čakať, že si ich poslucháči vysvetlia 
sami (kedže nemajú stály kontakt s pedagógmi a prístup ku knižnici). Nechceli sme 
tiež vydať iba výsledky vlastného výskumu vo forme odborných štúdií. Potrebovali sme 
vytvoriť materiál, ktorý by motivoval poslucháčov k aktívnemu štúdiu a k dosiahnutiu 
ich vlastných výskumných cieľov. Tvorba týchto osnov trvala oveľa dlhšiu dobu ako 
tvorba samotných učebníc. 

Ako vždy, aj teraz sme museli štúdium pripraviť tak, aby dosahovalo vysokú 
úroveň iných kurzov univerzity. Na rozdiel od väčšiny z nich sme materiály k DA 301 
publikovali, a tak "zviditeľnili" a otvorili verejnej kritike. Nielen pre nás, ale aj pre 
našich poslucháčov bolo osobitne dôležité demonštrovať, že aj v oblasti, ktorú kon
venční vedci zvykli v minulosti podceňovať, sa clá dosiahnuť vysoko vedecká úroveň. 
Úlohu naviac komplikoval interdisciplinárny charakter projektu, ktorý vyžadoval 
zohľadniť najnovšie poznatky o. i. z antropológie, sociológie, sociálnych a hodpodár-
skych dejín, demografie a historickej geografie. Podobne ako pri iných prednáškach 
na Open Univerzity, i všetko, čo súviselo s naším kurzom, sme robili tímovo. Interní 
členovia tímu boli rôzne špecializovaní. Aby sme umožnili našim študentom dozvedieť 
sa o aktuálnych poznatkoch, prizývali sme aj popredných externých odborníkov. 
Zabezpečili sme tiež, aby všetky podklady boli podrobne zhodnotené, a to nielen členmi 
interného tímu, ale aj externými konzultantmi. 

Počas prípravy projektu sme museli urobiť mnoho strategických rozhodnutí, 
čo vybrať. Existovalo množstvo nápadov, ktoré "by mali" byť zohľadnené. Limitoval 
nás však ohľad na študentov: vzhľadom na individuálny a externý charakter štúdia aj 
náš kurz bolo potrebné absolvovať v priebehu cca 32 týždňov pri 12-15 hodinovom 
týždennom štúdiu (teda spolu za 380-480 hodín). Ďalej sme sa rozhodli územne 
orientovať na britské ostrovy, keďže väčšina našich študentov mala výskum uskutočňo
vať práve tu. K našej ľútosti, no bolo to nevyhnutné, sme tiež museli obmedziť časové 
rozpätie projektu na 19. a 20. storočie. Pre toto obdobie sme mohli predpokladať, že 
k vytypovaným štandardným prameňom, ktorých výskum by priniesol porovnateľné 
údaje a umožnil sledovať základné vývojové tendencie v rámci celej krajiny, budú mať 
poslucháči prístup v mieste bydliska (nechceli sme od nich žiadať, aby každý týždeň 
cestovali do Public Record Office v Londýne). Predpokladali sme, že absolventom to 
umožní orientovať ich ďalší výskum (po ukončení kurzu) na miestne špecifiká alebo 
smerom do minulosti. 

Zhodli sme sa tiež na tom, že DA 301 by sme nemali pripravovať ako cyklus 
prednášok o genealógii a lokálnej histórii ako-takej. Takéto zameranie mali už mnohé 
iné kurzy. Malo by ísť o seriózne štúdium, počas ktorého by študenti mohli rozvinúť 
vlastné výskumné záujmy tak, aby získané poznatky vedeli zasadiť do širšieho kontextu 
prostredníctvom štúdia príslušnej literatúry, vlastnej praxe a doporučení, ako používať 
vhodné pramene a metódy. Väčšina poslucháčov mala absolvovať kurz v rámci cel
kového univerzitného štúdia, končiaceho udelením titulu, ale chceli sme ho otvoriť aj 
ako samostauiý prednáškový cyklus pre záujemcov o doplnkové štúdium. 

Vzhľadom na to, že pri štúdiu mal hrať dôležitú úlohu výskumný projekt, 
rozhodli sme, že poslucháči v prvej časti kurzu absolvujú vyučovanie o relevantnom 
vedeckom výskume a počas seminárov, pracujúc s vhodnými primárnymi prameňmi 
a metódami, sa za pomoci svojich konzultantov (tútorov) pokúsia sformulovať predbežné 
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výskumné zámery. V drahej časti by sa študenti mali zamerať na svoje vlastné projekty. 
(Na takéto štúdium mal nadviazať dávnejšie prebiehajúci, dobre pripravený kurz 
"Historicképramene a spoločenský vedec" (D 301), v rámci ktorého sa tiež robil výskumný 
projekt - hoci nie z oblasti rodinnej a komunitnej histórie). Naši poslucháči mali 
v závere štúdia predložiť krátku sumarizujúcu Záverečnú správu o projekte. Takto mali 
preukázať, že sú spôsobilí výskum nielen uskutočňovať, ale aj písomne zaznamenávať 
a perspektívne, po ukončení štúdia publikovať. Štúdium mali zavŕšiť prednášky 
o výskumných metódach. 

Obsah kunu 

Čo - po celom tomto úvodnom plánovaní - štúdium obsiahlo? Začnime so 
stručným prehľadom materiálov, ktoré poslucháči dostali. 

Kmeňový materiál tvorí 4-zväzková práca s textom, ilustráciami, učebnými 
pokynmi a podnetmi k výskumu. Jednotlivé zväzky vyšli v Cambridge University Press 
v spolupráci s Open University (1994). Dajú sa kúpiť v kníhkupectvách, ale po
slucháčom, ktorí sa prihlásili na náš kurz, ich spolu s ďalšími materiálmi posielame 
zdarma. Jednotlivé zväzky sú: 

1. From fcanily tree to fa milý history (Od rodokmeňa k rodinnej histórii), zostavili 
Ruth Finncgan a Michael Drake (štúdium a význam rodinnej histórie, demografie/ 
dejín populácie, typy rodín a domácností, príbuzenské vzťahy a podpora zo strany 
rodiny, domáce hospodárstvo, rodinné mýty a skúsenosť, ilustračné prípadové štúdie). 

2. Fro-mfamily history to comwunity histoiy (Od rodinnej histórie k dejinám komunít), 
zostavil W. T. R. Pryce (štúdie o migrácii, mestá a regióny, priestorové členenie vnútri 
miest a obcí, lokalita a komunita, ilustračné prípadové štúdie). 

3. Communities and families (Komunity a rodiny), zostavil John Golby (práca 
a povolania, sociálna mobilita, miestna politika a vláda, náboženstvo, kultúrne aktivity 
a trávenie voľného času, ilustračné prípadové štúdie). 

4. Sources and methods for family and conununity históriám: a handbook (Pramene 
a metódy pre historikov rodín a komunít - príručka), zostavili Michael Drake a Ruth 
Finncgan s Jacqueline Eustaceovou (ako začať - zoznam potrebných prameňov, výskumné 
stratégie, kritika primárnych prameňov, uloženie, možnosti využívania a výpovedná 
hodnota niektorých kľúčových prameňov - písomných, trojrozmerných, vizuálnych 
a orálnych, oral histoiy, kvantitatívne techniky, možnosti využitia počítačov, ako prezen
tovať a publikovať výsledky výskumu v písomnej, zvukovej alebo video-forme, sprie
vodca po knižniciach, archívoch, múzeách, spoločnostiach, bibliografia a poznámky). 

Poslucháči postupne pracujú s prvými 3 zväzkami, s každým počas prvých troch 
"študijných blokov" (každý blok trvá 6-7 týždňov), a 4. zväzok o prameňoch a metódach 
používajú priebežne ako príručku. 

Tieto základné zväzky dopĺňajú ešte ďalšie materiály. Údaje o prameňoch 
a metódach rozširuje sada 6 magnetofónových nahrávok s priloženými ilustračnými 
materiálmi, prostredníctvom ktorých rôzni odborníci podrobne približujú posluchá
čom ako používať konkrétne pramene (sčítacic operáty, miestnu tlač, cirkevné matri
ky, obrazy a pod.), metódy (spájanie menných záznamov, orálno-historické inter-
view) a počítače historikmi rodín a komunít (nahrávky a pomocný materiál hodlá
me publikovať v práci Using the Pasl (Ako používať minulosť), ktom zostavil Peter Braham). 
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Pre poslucháčov DA 301 boli tiež špeciálne vydané 3 brožúry separátov, ďalej 
vychádza študijný spravodajca (Nczvsletter), používajú sa nahrávky (i rozhlasových relácií, 
v ktorých vystupujú poprední vedci, a záznam televízneho programu o spracúvaní 
historických tém formou videozáznamov {Slwoting video liistory). K dispozícii je tiež 
špeciálna čítanka Time, famih and communiíy (Čas, rodina a spoločnosť, zostavil Michael 
Drake, vydal Blackwell v r. 1994), ktorú si na rozdiel od ostatných materiálov musia 
poslucháči zakúpiť. Obsahuje zásadné odborné štúdie o rôznych aspektoch výskumu 
dejín rodín a komunít. Poslucháči môžu tiež rátať s podporou zo strany rodinno-
historických spoločností, majú k dispozícii sprievodcu kurzom (Coitrse Guide) a podrobný 
študijný plán (Study Guide). 

Toto sú všetky východiskové materiály, ktoré pre účastníkov kurzu pripravila 
univerzita. Ale samozrejme najpodstatnejšou na celom DA 301 je vlastné štúdium 
poslucháčov doma a v miestnych archívoch. Sprevádza ho tvorba 6 čiastkových prác. 
Ide hlavne o eseje na témy z práve preberaného zväzku študijných textov. Prostred
níctvom nich poslucháči nadobúdajú potrebný prehľad o prameňoch, metódach 
a študijných možnostiach, potrebných pri realizácii ich vlastného projektu. Každú 
prácu známkuje a písomne podrobne hodnotí konzultant (tútor), ktorý tiež organizuje 
konzultácie (tutoriály) a tzv. denné školy. Počas nich sa poslucháč stretáva s inými 
členmi svojej študijnej skupiny. Práca pokračuje prípravou plánu vlastného projektu 
(Pioject Guide, obsahuje návod, ako vytvoriť odborným kritériám zodpovedajúcu záverečnú 
výskumnú správu) a vrcholí 3500-slovnou sumarizáciou - záverečnou správou. Spolu 
s dokladmi o absolvovaní záverečnej 3-hodinovej písomnej skúškv a predchádzajúcich 
prác predstavuje posledné štádium kurzu pred udelením titulu. Okrem tutoriálov 
a denných škôl, ktoré sú povinné, sa poslucháči môžu zúčastniť aj na nepoNÍnných 
pomocných počítačových cvičeniach. Tieto nie sú známkované. 

Hoci kurz je náročný a jeho úroveň možno porovnať s úrovňou štátnicového 
štúdia na iných univerzitách, jeho účastníci - až na niekoľko výnimiek - sa zapájajú do 
rôznych aktivít s veľkým nadšením a odhodlaním a s pomocou tútorov vytvárajú 
v závere štúdia prekvapujúce výskumné správy. 

Môžeme teda s istotou povedať, že projekt úspešne napreduje. Ako vždy pri 
diaľkovom štúdiu, niektorí poslucháči začnú a potom prestanú študovať; niektorí 
z bližšie neurčených osobných príčin, iní preto, že chceli získať študijné materiály, ale 
nechceli absolvovať záverečnú skúšku, niektorí zistili, že štúdium nespĺňa ich očakáva
nia, alebo sa im zdá náročnejšie, ako očakávali. Väčšina študentov však štúdium úspešne 
absolvovala a vytvorili práce na vysokej úrovni. 

Budúcnosť 

Ako som už spomenula, skupina niekoľko sto poslucháčov sa zapísala na štú
dium v roku 1995 a ďalšie ju budú nasledovať v budúcich rokoch. Pokiaľ sa týka 
absolventov, snažíme sa udržať s nimi kontakt. Tým, ktorí majú záujem, naďalej 
posielame výtlačky študijného spravodajcu. S každým z nich sme po záverečnej skúške 
osobne hovorili o novinkách pripravovaných do budúcnosti. Niektorí nám napísali 
o svojich vlastných plánoch - napr. o tom, že sa prihlásili na denné štúdium na inej 
univerzite, pokračujú vo vlastnom výskume, na základe skúseností získaných počas DA 
301 začali pracovať na novom projekte. Vieme tiež, že mnohí z bývalých poslucháčov 
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uvažujú o vlastných prednáškach alebo o vydaní svojej práce. Tieto rozhodnutia veľmi 
podporujeme. 

Každého poslucháča sme sa spýtali, či by súhlasil, aby sa jeho výskumná správa 
využívala pri vyučovaní a výskumoch, a práce tých, ktorí nám k tomu dali písomný 
súhlas (veľká väčšina), plánujeme vydať na CD-ROM-e.:i Veríme, že takto sa výsledky 
práce našich absolventov stanú prínosom pre výskum spoločnosti, ktorej sme všetci 
súčasťou.1 

Poznámky 

1 Príspevok, pôvodne publikovaný v Genealogists' Magazíne, 25, 1995, č.2, s. 49-54, sme 
so súhlasom autorky skrátili a upravili. Autorka je zakladajúcou členkou a profesorkou 
Open University v Milton Keynes vo Veľkej Británii. Open University má svoje pobočky 
aj v iných krajinách (Belgicko, Česká republika, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Lu
xembursko, Maďarsko, Nemecko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko). Na Slovensku jej 
systém výučby (zatiaľ v oblasti ekonomického manažmentu) uplatňuje bratislavská City 
University s regionálnymi centrami v Banskej Bystrici a v Košiciach. Za upresnenie tejto 
invormácie ďakujeme prezidentovi CUB p. Ing. Jánovi Morovičovi, CSc. 
2 Podľa správy publikovanej v periodiku Federácie rodinno-historických spoločností 
(Family History News and Digest, 10, 1996, č.4, s. 165) na jeseň v r. 1996 malo kurz 
ukončiť niekoľko sto ďalších poslucháčov. 
3 Podľa rovnakého prameňa (pozn. 2) prvý CD-ROM, ktorý je už k dispozícii, obsahuje 
482 (z celkového počtu 557) prác dokončených v r. 1994. Všetky sú publikované v plnom 
znení a súčasne s krátkym obsahom, v registri, ktorý tvorí súčasť CD-ROM-u, sa objavujú 
podľa kľúčových údajov - dátumu, územného záberu, témy a prameňov, resp. výskumných 
metód. 
1 Autorka príspevku sa postarala, aby sa základné zväzky študijných materiálov k DA 301 
dostali i clo knižnice SGHS MS, za čo jej i touto cestou ďakujeme. Zatiaľ sa s ich obsahom 
a s obsahom DA 301 oboznámili niektorí pedagógovia a poslucháči Univerzít)- Mateja 
Bela v Banskej Bystrici, Prešovskej univerzity v Prešove, ako i vybraní pracovníci Ústavu 
etnografie SAV v Bratislave. Na pôde SGHS MS nedávno vznikla myšlienka pripraviť 
slovenskú verziu štúdia podobného DA 301a perspektívne ho zaviesť na pôde novovznika-
júcej Katedry kultúrneho dedičstva v Martine. 

POSLEDNÍ ERDÓDYOVCI V HLOHOVCI 

V Genealogicko-heraldickom hlase 2/1996 sme uverejnili štúdiu Petra Novosedlíka 
Poslední Erdódyovci v Hlohovci. Jej súčasťou bola i fotografia č. 8 na s. 9. Osoby na nej 
boli identifikované ako (zľava): Viliam Erdôdy (1887-1959), jeho údajná dcéra 
a manželka Anna, rod. Schmidtová (1891-1982). Podľa informácie pána Imricha 
Erdôdyho z Mníchova, ktorú nám tlmočil autor príspevku, je na fotografii vľavo Viliam 
Erdôdy a v strede jeho manželka Anna, rod. Schmidtová. Tretia osoba (žena vpravo) 
zostáva neidentifikovaná. Prosíme Vás, aby ste si uvedené údaje v príspevku opravili. 

Redakcia 
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NÁZORY 

ZAKLADAJME RODINNÉ KRONIKY 

Aké zaujímavé by to bolo, keby sme vedeli, akých mal klo predkov, akého 
povolania, ako žili. Rodinné zápisky by nám mnoho porozprávali. Koľko vytrpel napr. 
mnohý roľník za čias poddanstva, keď zanedbávajúc svoj majetoček, musel sa dreť na 
panských roliach, pomáhajúc tak k majetku svojmu nepriateľovi. Mnohý náš človek 
zadlžujúci sa a predávajúci majetok po predkoch zdedený, dozvedel b)' sa, ako tento 
majetok snáď za storočia úmorné opatrovali jeho predkovia, a koľko potu, krve 
i trápenia stálo ich, aby si kus svojej pôdy udržali. Keby o tom vedel, iste b}' si viacej 
vážil zdedenej posvätnej zeme a usiloval by sa udržať si nielen toľko, ale i viacej pre 
svojich potomkov. Koľko naučenia a dobých rád pre život mohli dať skúsení pred
kovia, keby nám boli po nich zostali aspoň stručne zapisované kroniky! Čoho dosiaľ 
nebolo, môže sa stať, a prelo kúpte si zápisník a píšte do neho o všetkom, čo dôležitého 
stane sa vo vašom živote a nakoľko je vám známo i zo života rodičov a dedov. Keď 
každý bude mať na ume, že o jeho živote budú vedeť i potomci, pousiluje sa, aby čo 
najlepšie žil a bude sa starať, aby čo najkrajšia pamiatka po ňom zostala. 

(Z Kalendára lurčiansko-sväto-marlinskej úč. sporiteľne a jej filiálok v Liptovskom 
Sv. Mikttláši a na Vrútkach z r. 1911, s. 55) 

PO STOPÁCH VLASTNÝCH PREDKOV 

Ako študent martinského gymnázia býval som spolu so svojim starým otcom 
Jurajom Zátureckým-Vojvodom v jednej izbe v jeho dome, mojom rodnom dome na 
Vrútkach. Keď som sa pripravoval do školy, žiadal ma, aby som sa učil nahlas, aby 
aj on mohol všetko počúvať. Najradšej ma počúval, keď som sa učil dejepis. Často mi 
hovorieval: "Dieťa moje, aj váš rod sa zapísal nevymazateľnými písmenami do dejín nášlm 
národa. Keď budeš môcť, pamätaj a skúmaj sto[)y. Veď aj naša rodina je súčiastkou nášlio 
národa." - Na jeho slová som nikdy nezabudol. Pripomínali mi, že aj ja a my všetci 
sme členmi rodiny a viažu nás spolu rodinné zväzky. 

Naozaj, rodina je základnou spoločenskou jednotkou. V rodine prichádzame 
na svet, v nej žijeme, pracujeme, v nej zanechávame výsledky svojho úsilia a svoje 
plody - potomkov. Pravda, cítime a pozorujeme, že v tempe tohto života sa rodinné 
zväzky uvoľňujú a že neraz aj najbližší príbuzní sa dobre nepoznajú a neuvedomujú 
si svoj pôvod z jedného rodu. V spoločenstve národa sú rodiny posplietané ako 
farebné nite v látke. 

Naši predkovia, po otcoch i po matkách, tvoria pevný a mocný kmeň stromu 
bohato rozkonáreného v nás a v našich potomkoch. Mnohoročná história rodov, 
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z ktorých pochádzame, znamená ncpochybnc pre náš ľud prínos - nielen v počte 
členov, ale aj v práci a pôsobení, v obetavosti pre rodinu a národ, v životoch naplnených 
nezabudnuteľnou láskou matiek a príkladom statočných otcov. 

Kráčať po stopách drahých predkov - loje aj naša krásna a zodpovedná úloha 
na tomto svete. Uvedomme si ten ich veľký odkaz, svätú pravdu, že nebude náš život 
nešťastným, márnym a bezcenným, ak si v každej chvíli budeme uvedomovať svoju 
najväčšiu úlohu a povinnosť: milovať Boha a blížnych a túto lásku dokazovať sta
točnou prácou. 

(Z prednášky Alexandra Barícu Po stopáeh vlaslnýeh predkov - zemianskych rodov 
Zálwečkých a Baricoveov v Martine 16.5.1995) 

• • 

NEBÝT SÁM 

V zasedací místnosti radnice v pražských Vysočanech stojí dlouhá rada zájemcu 
o zaplačem' školného. Dostávají účet na nčkolik stovek korún, hromádku papíríi 
s učebními textv, seznam starých valí a mér a česko-némecko-latinský slovník plný 
výrazu, ktoré se v matrikách obwkle vyskytují. Úvodní prednášku jarního cyklu České 
heraldické a genealogické společnosli zahajuje jej í predseda Boleslav Lutonský: 

"Pátranípo vlastních pŕedcích je. jedinečná pííležitost pro poznaní sama sebe," ŕíká na 
úvod a pokračuje v podobném duchu: "Až si uvedomíte, že pred stejnou matrikou stál kdysi 
nékdo z vušcho rodu, pocítite prudký záchvev sounáležitosli s vašimi piedky. Když si predstavíte, 
že se té knihy dotýkal a nékdy zanechal i stopu - obvykle tri kfĺžky - zjistíte, že nejste na svete 
tak docela sám." 

Drtivá včtšina účastníkň kursu jsou penzislé. Sestavování rodopisú považují za 
"ušlechtilý koníček" a tvrdí, že je to vhodný zpúsob, jak se udržet v psychické kondici. 
"Rodopisectví nutí človeka zajímal se o všechno. Slyšeljsem, že geneedogové se dožívají prú merné 
devadesáli let," fíka muž, který do Prahy pŕijcl až z Jeseníkú. Sestavování rodokmeňu 
má podlé neho radu praktických výhod: "Pro každého rodinného tékarc je cenné znal, jaké 
choroby rodinu tradičné sitžují, na jaké nemoci se v rodine umíralo." 

Predseda genealogického spolku Lutonský se k rodopisectví dostal po smrti 
své maminky: "Najcdnou jsem si uvedomil, že o své rodine nevím zhola nie. Znal jsem nejaká 

jinéna, vedel jsem, kde žilo pár príbuzných, ale to bylo všechno." Dnes už má o své rodine 
téméŕ jasno: nedávno se mu podarilo najít príničho predka z otcovy línie v matrikách 
ze 16. století. Podlé Lutonskčho není vyhledávaní pfedku rozhodné žádnou roz-
maŕilostí, ale činností s mnohá významy: "V riékterých kronikách je napríklad možné se 
dočíst, že praprudédeček "vynikal ve zjjévu", byl vyhledávcrný truhlár, levičák, alkoholik či 
sebevrah. Podobné zprávy nám umožňují vnilrné se ohledat a jiodle toho i jednal: uéčemu 
v sobé se radéji vyhýbal, néco jiného zase v sobé posilovat." 

(Z článku Cojsme zač? Pátraní [io pŕedcích prerastá hranice módy a byznysu, Magazín 
Mladej fronty DNES z 28 J. 1996) 
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BIBLIOGRAFIA -GLOSY 

Zdenko G. Alexy: Ehrenzekhen der Kapitel m vormals Habsburgischen Ländem / Dislinc-
tive Ensigns ofChapters in Formeňy Habsburg Domiiwted Countries. Wien-Kóln-Weimar, Bóhlaus 
Verlag 1996, 219 s. 

Pôsobivá, ojedinelá práca známeho slovenského heraldika a faleristu poskytuje ucelený 
výklad vývoja funkcií a tvarov náprsných znamení kanonikov (distinktória, pektorálne kríže) 
z území bývalej habsburskej monarchie od 18. storočia do súčasnosti. Obsahuje veľa údajov 
k cirkevným dejinám Európy a v rámci nej i Slovenska. Dielo vzniklo ako výsledok dlhoročnej 
heuristickej práce v najrôznejších európskych archívoch a dôsledného vedeckého prístupu 
k faktom. Napísané je po nemecky, pričom každá kapitola má aj dostatočne podrobné 
anglické resumé. Text sprevádza 307 farebných a niekoľko čiernobielych fotografií (autorom 
väčšiny z nich je Z. Alexy). V prílohe je zaradený výber dokumentov (výsadných listín), 
v závere bibliografia (156 záznamov) a miestny register. Dielo graficky upravil renomovaný 
slovenský knižný grafik Róbert Brož, vytlačili ho v martinskej Neografii na kvalitnom 
kriedovom papieri. 

Prvé pektorálne kríže nosili pápeži (13. stor.) a biskupi (od konca 13. stor.). Kanonici 
(kapituly) ich začali používať v období osvietenstva (18. stor.), krátko po tom, ako panovníci 
a kniežatá začali udeľovať šľachte rady za zásluhy. Postupne sa kanonické distinktória rozšírili 
na celom území habsburského súštátia - v dedičných krajinách (Rakúsko), v krajinách českej 
koniny (vrátane Sliezska a Lužice), uhorskej koruny (vrátane Chorvátska a Sedmohradska), 
Predného Rakúska (dnes Švajčiarska, Nemecka a Francúzska), rakúskeho Nizozemska, 
Prímoria (Istrie) a Dalmácie, Bosny a Hercegoviny, Lombardska a Benátska, Haliče, Vladimir-
ska (Lodomérie) a Malopoľska s Krakovom i na talianskych územiach (Novara, Montferrat, 
Parma, Guastalla, Piacenza, Toskánsko), ktoré nepodliehali priamo centrálnej vláde vo 
Viedni (insígnie ich kapitúl neboli do práce zahrnuté). Výnimočne autor začlenil do práce 
aj kapitolu o Aachene, ktorý Habsburgovcom nikdy nepatril, ale distinktórium tamojšej 
kapitule bolo udelené cisárom Jozefom II. 

Aj keď väčšinu distinktórií udelili kapitulám Habsburgovci alebo iní svetskí panovníci 
(napr. ruský cár, pruský kráľ, benátsky dóža, saský kurfirst a bádenský veľkovojvoda), niekto
ré si zaviedli kapituly samé. Celkovo práca zachytáva distinktória 129 katolíckych kapi
túl (z toho 8 gréckokatolíckych - z Haliče, Slovenska, Sedmohradska - a jednu -arménsku 
- v Cluji-Napoce). Sú zoradené podľa jednotlivých historických území do siedmich skupín 
a v ich rámci chronologicky podľa roku vzniku. 

Vznik kapitúl v habsburskom súštátí bol výsledkom dohody medzi cirkevnými 
a svetskými hodnostármi. Najvyšším hodnostárom kapituly bol prepošt, po ňom dekan 
(niekde nazývaný prelát, presbyter), po nich nasledovali väčšinou 6 kanonici-funkcionári 
a obyčajní kanonici. Všetci nosili spravidla rovnaké distinktória, prví dvaja hodnostári ich 
mali niekedy upravené a zmenené. V zásade obsahovali dva druhy kríža - grécky (crux 
graeca) s rovnakými ramenami a latinský (crux latina) s dlhším spodným ramenom. U-
prostred kríža sa nachádzal medailón - na averze so svätým patrónom alebo jeho atribútmi 
(napr. Petrov kľúč, mitra a pod.), na reverze najčastejšie s iniciálami toho, kto distinktórium 
udelil. Na mnohých medailónoch bol tiež nápis. Kríže sa nosili zavesené na stuhe, ktorá 
bola nad krížom pretiahnutá cez agrafu (obyčajne v tvare kráľovskej koruny). 

V Uhorsku bolo prvé distinktórium udelené ostrihomskej kapitule (1777), potom 
nasledovala Kalocsa (1779), Oradea (1801), Zagreb (1802) a Nitra (1803). Všetky už boli 
farebne publikované v diele Mappa generalis topographico ecclesiastico ethnographico 
statistica regni Hungariae magni principatus item Transylvaniae od Jozefa Aszalaya (1825, 
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potom ešte v dvoch vydaniach). Ďalšie distinktória týkajúce sa územia Slovenska boli udelené 
v rokoch 1808 (spišská kapitula), 1831 (Bratislava)', 1835 (Banská Bystrica), 1854 (Trnava). 
Pôvodná výsadná listina košickej kapituly sa nezachovala (pochádza asi z r. 1869). Za obdobie 
udelenia distinktória prešovskej gréckokatolíckej kapituly, ktorá takisto nemá zachovanú 
výsadnú listinu, možno pokladať rok uvedený na reverze medailónu - 1872. Posledné 
distinktórium z územia Slovenska udelil František Jozef I. v r. 1900 rožňavskej kapitule. 

Hornouhorské distinktória sa od distinktórii z iných území odlišovali v niektorých 
detailoch (typická pre ne bola napr. agrafa v podobe zlatej uhorskej kráľovskej koniny). Svoj 
pôvodný vzhľad si vo všeobecnosti zachovali až do prítomnosti. K zmenám došlo v Nitre 
(dnešné distinktórium je farebne pozmenené a nosí sa na fialovej stuhe, pôvodne bola sivá), 
v Bratislave (pôvodne červeno-bielo-zelená stuha bola po r. 1918 nahradená tmavozelenou) 
a v Trnave (namiesto pôvodných dubových listov sú medzi ramenami kríža päťdielne zlaté 
zvázky lúčov). 

Na Slovensku i v iných krajinách kapituly používali svoje insígnie pri rôznych 
príležitostiach až do súčasnosti. Podľa nedávneho výnosu kuriálnej kongregácie však majú 
kanonici zakázané nosiť tieto znamenia a ich používanie ostalo vyhradené len pre biskupov. 
Tento fakt zvýrazňuje historickú a súčasne nadčasovú hodnotu Alexyho veľkolepého pro
jektu. Jeho exkluzívnu grafickú realizáciu nedávno ocenili viaceré kultúrne ustanovizne zo 
Slovenska (Ministerstvo kultúry SR, Matica slovenská, Slovenský polygrafický zváž a Bibiána), 
ktoré dielu v kategórii vedeckej literatúry udelili cenu Najkrajšia kniha roka 1996. 

Viliam Mruškovič 

ČASOPIS T U R U L ZA ROKY 1995 a 1996 

1995, zošit 1-2: Na začiatok je zaradená práca L. Feketekútyho, ktorá je vlastne 
druhou a záverečnou časťou štúdie o predkoch palatína Pavla Pálfiho. Ide o členov rodu 
žijúcich prevažne v 15. storočí. - Nasleduje štúdia Gy. Rácza o erbe rodu Akošovcov. Autor 
sa vracia k obsahu erbu tohto rodu a znovu vyhodnocuje rekonštrukciu erbu Akošovcov, ktorú 
už r. 1904 urobil J . Csoma. Erb Akošovcov skúma v súvislosti s erbom Bebekovcov. Oba erby 
majú totiž rovnaké a celkom ojedinelé klenoty. Líšia sa iba ich štítové znamenia. Dve ryby 
Akošovcov v štíte nahradili Bebekovci dvojramenným krížom, ktorý prevzali z panovníckeho 
erbu. - Zaujímavá j e štúdia J. Szabóa o používaní žeziel uhorskými šľachticmi. Ich pôvod 
autor vidí v tureckej zbrani, ktorá sa v 16. storočí stáva symbolom vysokých uhorských 
vojenských hodnostárov. Žezlá boli umelecké skvosty, ktoré boli pýchou vysokej šľachty. 
Napr. Juraj Turzo vlastnil až trinásť žeziel. Stali sa neodmysliteľným symbolom moci na 
náhrobných kameňoch 16. a 17. storočia. Ich pokračovaním sú maršálske palice. - Okrem 
ďalších drohnejších správ zošit obsahuje opis prírastkov armálesov do Madarského krajin
ského archívu v Budapešti. Okrem základných údajov o armáleseje vždy uverejnená aj kresba 
erbu z miniatúr}'. - Medzi recenziami A. Pandula anotuje aj našu publikáciu "Najstaršie rody 
na Slovensku". V preklade sprístupňuje maďarskému čitateľovi názvy jednotlivých príspev
kov. 

1995, zošit 3-4: Veľmi zaujímavá je štúdia Cs. Csapodiho o vzťahu heraldiky 
a kodikológie. Konštatuje, že vo väčšine kódexov sa erby nenachádzajú. Časté sú až za 
humanizmu, od druhej polovice 15. storočia. Autor zvlášť zdôrazňuje, že erb v kódexe nie 
je iba vlastníckym znakom, ale aj prameňom k odhaleniu totožnosti pisára kódexu a j e h o 
iluminátora. Svoj poznatok dokumentuje najmä na korvinách. - Z drobných správ j e zaujímavý 
príspevok o erboch rábskeho biskupa Vilmosa Apora (1941-1945), nové životopisné dáta 
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ku generálom Františka Rákocilio II., prírastky armálesov v budapeštianskom krajinskom 
archíve. 

1996. zašil 1-2: Na prvé miesto je zaradená štúdia "ľ. Cs. Reis/.a "Rod a erb Lipských". 
Ide o známy rod z Trenčianskej stolice, z ktorého pochádza aj jej najvýznamnejší člen Ján 
Lipský, autor známej mapy a miestopisu Uhorska z r. 1801-1808. Štúdia sleduje rod od 
Daniela Lipského, ktorý r. 1619 obdržal od Ferdinanda III. armáles. Záver práce tvorí odpis 
armálcsu, ktorý sa dnes nachádza v Štátnom okresnom archíve v Trenčíne, a kresby štyroch 
variantov erbu Lipských. - Mnohovravná je štúdia F.. Gyulaiovej o armálese Štefana Kowacha 
z Miškovca z r. 1179. Zaujme už dobou svojho vzniku, a to aj napriek tomu, že sa armáles 
zachoval iba vo fotokópii. Erb bol udelený už šľachticovi, listina teda nie je súčasne aj 
nobilitáciou. Najzaujímavejší je samotný erb. Hlavnou figúrou je podkovu požierajúci pštros, 
ktorý, ako je známe, je klenotom .Naijouovcov. Autorka podrobne sprístupňuje legendu, čo 
vlastne zobrazený pštros symbolizuje. Štýlovo k tomuto erbu je veľmi príbuzný aj erb 
bratislavského kanonika Jána Hana, ktorý je namaľovaný v ostrihomskom misáli z r. 1480. 
Reprodukcia Hánovho erbu je súčasťou štúdie. - Pozoruhodná je štúdia o úrade erbového 
inšpektora v 18. storočí. Tento úrad v Uhorsku skutočne jestvoval a zasahoval do tvorby 
erbov. - Opisovaný zošit je prvý, ktorý neobsahuje prírastky armálesov v krajinskom archíve. 

1996, zošil 3-4: Pre nás je pozoruhodná krátka správa L. Horválha o epitafe Michala 
Šeréniho z r. 1600, ktorý sa nachádza na Urbanovej veži v Košiciach. Uverejňuje ho preto, 
žeWickovc diela o košiekveh epitafoch (z r. 1926, 1936 a 1911) tento náhrobok nespomínajú, 
z čoho autor vyvodzuje, že bol sem umiestnený až v najnovšej dobe. - Veľkú medzeru 
o vybájených erbových figúrach vypĺňa obsiahla a bohato ilustrovaná štúdia Z. Pckárovej. 
Venuje sa totiž výskytu meluzíny z románskeho obdobia v stredovekej heraldike a ikonografii. 
V tejto súvislosti široko komentuje aj klenot erbu Bebckovcov. - Zaujímať nás môže aj 
genealógia rodu Semsevovcov (rod zo Šemše, okr. Košice). J . Pozsonvi vo svojej krátkej štúdii 
o Semseyovcoch kladie síce dôraz na vývin rodu v 19. a 20. storočí, obsahuje však bohatú 
citáciu k nim aj v staršom období. - Prírastky armálesov v krajinskom archíve v Budapešti 
majú v tomto zošite aj dve celostránkové farebné reprodukcie dvoch miniatúr. J e to užitočná 
novinka, ktorá zaiste bude pokračovať aj v nasledujúcich zošitoch. - V časti správ A. Pandula 
pomerne podrobne informuje o priebehu nášho sympózia v Trenčíne, ktorého náplňou bola 
heraldika na Slovensku. Sám autor správy bol na sympóziu osobne prítomný, a tak je jeho 
informácia veľmi zasvätená. Nepretimočil iba názvy prednášok, ale stručne priblížil aj obsah 
jednotlivých príspevkov. - A. Pandula prináša aj správu o vedeckom sympóziu venovanom 
75. výročiu smrti Wertnera Móra. Konalo sa 8. júna 1996 v Štúrove. Tento skutočne 
významný genealóg, ktorý preskúmal vznik a vývin početných uhorských rodov do polovice 
14. storočia, bol od r. 1908 okresným lekárom práve v Štúrove. Tu je aj pochovaný. Pri 

jubileu j eho úmrtia odhalili M. Wertnerovi v meste aj pamätnú tabuľu. 
Jozef Novák 

Veronika Nováková: Pečate miest a obcí v regióne Galanty a Šále. Štátny okresný archív 
v Sali (1997), 57 s. ISBN 80-967709-3-4. 

Po dlhej dobe sa u nás objavila j iozonihodná sigilografická monografia z pera 
riaditeľky Štátneho okresného archívu v Sali. Jej jadro - po úvodnom príspevku o vývoji 
pečatí v regióne - tvorí úplný katalóg pečatí miest, mestských častí a obcí z dnešných okresov 
Galanta a Šaľa. Dovedna 04 hesiel obsahuje ich vyobrazenia, popisy, údaje o genéze, uložení 
a použitých prameňoch. Práca obsahuje anglické, maďarské, nemecké a francúzske resiimé. 
Vítame ju aj ako cenný príspevok k štúdiu a evidencii sfragistických a heraldických pa
miatok na Slovensku. -gh-
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Ladislav Vrteľ: Rodové erby na Slovensku. Bratislava, Slovenská informačná služba 
1996, 20s. ISBN 80-8048-121-0. 

Úlla publikácia v kocke približuje genézu rodových erbov na Slovensku. Exkurz do 
tejto problematiky sa začína v 0.-9. storočí (štíty Slovanov), polom si autor všíma prvé kon
takty nášho územia s heraldikou koncom 12. storočia, počiatky a rozkvet rodovej heraldiky 
v 1-1. (turnaje, herokli, erbové listiny) a osobitne v 15. storočí (Žigmund Luxemburský, "zlatý 
vek" heraldických legiend) i jej postupný úpadok. Záverečné pasáže sú venované vývoju 
heraldickej vedy, erbom nobilitovanvch slovenských vzdelancov a národovcov a informáciám 
o súčasných slovenských inštitúciách, majúcich vzťah k (rodovej) heraldike. Text ilustrujú 
početné farebné vyobrazenia. Pripravujú sa vydania cudzojazyčných mutácií. -gh-

CO SE DEJE U SOUSEDÚ? 

V Praze sc za účasti 98 členu konala 12.1.1997 valná hromada České genealogické 
a heraldické společnosti. Zprávu o činnosti prednes! predseda MUDr. Boleslav Lutonský. 
Šíŕeji se zmĺnil o edičních aktivitách. Byl vydán Latinsko-český genealogický slovník. Vydaní 
ďalších pripravovaných publikací muselo byt z finančníci) duvodú odsunuto. V tiskú j e 
Némecko-český genealogický slovník, pripravuje se "Čítanka" na ctení starých rukopisu, 
Sborníkv pro kursy rodopiscň - začátečníkň i pokročilých. Dr. Lutonský pracuje na Rukovéti 
pro genealogv. Vydávaní publikací by urychlily "členské zápujčky" s tím, že zapujčená částka 
bv byla členovi vrácena po rozprodeji publikace. Touto cestou bvlo umožnéno vydám' 
dvojčísla 3-1/1996 Genealogických a heraldických listu, které se z finančníci) dúvodii zclrželo 
(vyšlo až v pnibéhu dubna 1997). Diskuzi vyvolal návrh na zavedení resumč do našeho 
časopisu v hlavnici) rečech, podobné jako j e to ve slovenskčm Genealogicko-heraldickém 
hlasu. Názor)- se velmi lišily, proto bvlo pŕenecháno na redakční radé a výbom, aby vec 
dofešili. 

V roce 1996 společnost poíáilala genealogické kursy pro začátcčníky i pro pokročilé. 
Pomerné bohatá byla i činnost samostatných poboček (Yelkč Mezinčí. Pardubice, Pfíbram), 
patrná z programu, které jsou pravidelné publikovaný, fejich radu rozmoží pravé založená 
pobočka v Tábore. 

Značnému zájmu se teší knihovňa společnosti. Knihovník Ing. Trnka ji zpopula-
rizoval zejména publikovaním ďílčícl) tematických seznaniú (v ďalším periodiku společnosti 
- Informačních listech). Studovat zde možno prezenčné, ale knihy jsou zapujčovány i domú. 
Doplňkem knihovnyje "audiotčka" s magnetofónovými záznamy nejhodnotnéjších prednášek 
z klubových "stŕcdečníčkú". 

Byla prijatá zpráva správce hospodárení Ing. Klusáčka, který i pies trvajíci nedostatek 
finančníci) prostŕedkú hospodárení společnosti úspešné zvládal. 

Pro vétší operativnost vvnzování všech záležitostí byli predsedníctvo a správni výbor 
sloučenv do výboru s maximálním poctení pouze 8 členu. K jeho doplnení byl zvole)) Dr. 
Podhola (I. místopŕedseda), Ing. Ilásek (II. míslopŕedseda), Ing. Šruta (jednatel), Ing. Hájek 
(hospodár), kolegove Šafárikova (sekretárka) a Starý (zapisovatel). 

V rámci diskuze rozloučil se s aktívni činností Rudolf Melichar, který v kvetmi oslávi 
devadesát (dlhoročný funkcionár spoločnosti a organizátor kurzov pre gcnealógov, spoluau
tor spoločnosťou dávnejšie vydanej príručky Úvod k základum genealógie - pozn. red.). 
S vykonávaním funkcc se rovnéž rozloučil bývalý jednatel František Síri (85), který však chce 
pracovat v společnosti i nadále. Svedčí o tom jeho zajem uspofádat pozostalosti, které nám 
byly venovaný (Ing. Gentnera, V. Palivce a zejména Karia Lišky, který zanechal kresby 
nespočetných erbu a pečetí). -bd-
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KRONIKA 

ERBY V MINULOSTI A SÚČASNOSTI NA SPIŠI bol názov výstavy, ktorú v dňoch 30. 
januáia - 27. marca 1997 sprístupnili vo výstavných priestoroch Podtatranského múzea 
v Kežmarku. Na podujatí spolupracovali Štátny oblastný archív v Levoči a firma VL Grafik 
z Veľkej Lomnice. 

V PRVÝCH MESIACOCH ROKA 1997 si putovnú výstavu Súčasná slovenská heraldická 
tvorba (Contemporary Slovák Heraldic Art) mali možnosť pozrieť návštevníci v USA. Priesto
ry na jej prezentáciu poskytli John Caroll University v Clevelande (v januári a februári) 
a univerzita v Pittsburghu (v marci a apríli). Zabezpečilo ju slovenské veľvyslanectvo v USA. 

ŠIESTA UKRAJINSKÁ HERALDICKÁ KONFERENCIA sa uskutočnila v dňoch 27.-29. 
marca v Ľvove. Odzneli na nej najmä heraldické, ale tiež vexilologické a genealogické 
príspevky, ktorým organizátori (Ukrajinská heraldická spoločnosť) poskytujú v poslednom 
období stále väčší priestor. Očakávala sa väčšia účasť záujemcov zo strednej a juhovýchodnej 
Európy (podujatie bolo koncipované aj ako stretnutie heraldikov zo slovanských krajín), 
početnejšia delegácia však prišla len z Poľska. Podstatnú časť účastníkov tvorili záujemcovia 
z bývalých sovietskych republík. Našu spoločnosť na podujatí zastupoval Vladimír Rábik, 
poslucháč Trnavskej univerzity, ktorý informoval o aktuálnych aktivitách SGHS MS. 

PREDSEDA VEXILOLOGICKÉHO KLUBU z Prahy Doc. RNDr. Ludvík Mucha, CSc. sa 
25. apríla 1997 v Bratislave stretol s niekoľkými členmi výboru našej spoločnosti (J. Novák, 
Z. Alexy, M. Šišmiš). Na spoločnom obede sa navzájom informovali o aktuálnych aktivitách 
oboch spolkov a o možnostiach vytvoriť aj na Slovensku vexilologickú organizáciu. V závere 
stretnutia podpísali dohodu o spolupráci, ktorá o.i. potvrdzuje vzájomnú výmenu periodík 
a predpokladá vysielanie delegátov na podujatia partnerskej organizácie. 

V MAĎARSKOM MESTEČKU ASZÓD sa 17. mája 1997 uskutočnilo medzinárodné stret
nutie Medvcckých. Konalo sa v kaštieli Podmanickovcov za prítomnosti miestneho primátora 
a asi 200 príslušníkov tohto pôvodne oravského zemianskeho rodu z Medvedzia (dnes súčasť 
Trstenej). Okrem maďarských Medvcckovcov sa ho zúčastnili členovia rodu z Ukrajiny, 
Rakúska, Švédska a Slovenska (6 z Medvedzia a 2 z Bratislavy). Poslední poskytli organi
zátorom podklady k rodovej monografii, ktorú pripravuje historik Tamás Medveczký. Počas 
oficiálnej časti stretnutia sa predstavili amatérski i profesionálni umelci - recitátori, hudobníci 
i výtvarníci, pochádzajúci z tohto rodu. Iniciátorom a organizátorom stretnutia bola 
budapeštianska nadácia URSUS, ktorej predsedom je banský technik Martou Medveczký. 

PEČETIA ZNAKY OBCÍ ČESKÉHO TÉŠÍNSKAje názov novej publikácie, ktorú nám poslal 
K. Múller a ktorú v máji 1997 vydalo Múzeum Téšínska v Českom Téšínč. Predávala sa počas 
rovnomennej výstavy sprístupnenej do septembra 1997. Náklad dielaje už takmer vypredaný 
a predpokladá sa jeho dotlač. Druhý zväzok práce by mal byť venovaný dnešným poľským 
obciam v Téšínsku. Vyjde koncom budúceho roka a tiež bude spojený s výstavou - tentokrát 
v poľskom Cieszynie. 

120. VÝROČIE SVOJHO ZALOŽENIA - vzniku Prírodovedného spolku župy Trenčianskej 
si 19. mája 1997 pripomenulo Trenčianske múzeum v Trenčíne. Počas vlastivedného semi-
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nára, ktorý sa pri tejto príležitosti v Trenčíne uskutočnil, udeľovali organizátori svojim 
spolupracovníkom pamätné medaile MUDr. Karola Brančíka. Jedna z nich sa ušla aj našej 
sjjoločnosti. 

KONCOM MÁJA sa začala v SGHS MS už tradičná sezóna návštev a stretnutí najmä 
s americkými krajanmi. V sprievode Dr. Mirka Koudelku, súkromného genealóga z Olo
mouca, zavítal 30.-31. mája 1997 do Martina Paul Makousky, hospodár Czechoslovak 
Genealogical Society International zo St. Paul. Informoval nás o pripravovanej konferencii 
CGSI a predstavil Koudelkov nedávno vydaný anglický preklad diela Dejiny Čcchuv 
amerických. Ide o významný prameň k štúdiu amerických Cechov. Z našich aktivít ho 
zaujímal najmä priebeh akcie Prcjjis náhrobných nápisov. 5. j ú n a sa v Martine zastavil Joe 
Hornack z Pittsburghu, organizátor jDrojektu Slovakia Surname Location Relcrence, v rámci 
ktorého sprostredkúva styk amerických krajanov s ich príbuznými či menovcami na Slo
vensku. 23. júna nás svojou návštevou poctil tiež John Koniar, hospodár Wisconsin Slovák 
Historical Society z. Mihvaukee. 

V BRITSKOM CIIESTRI zomrel 4. júna 1997 William G. Crampton (1936), predseda 
Medzinárodnej vexilologickej federácie (FIAV). Crampton bol najvýznamnejším britským 
vexilológom, zakladateľom a riaditeľom tlie Flag Inštitúte (1970), jedinej britskej vexilolo-
gickej organizácie. Vydával časopis Flagntaker, bol autorom niekoľkých kníh, o.i. T h e Orbis 
encyclopedia offlags and coats o f a n n s , vychádzajúcej z diela Ludvíka Muchu a preloženej 
Jiŕíni Tenorom (obaja jiôsobia v pražskom Vexilologickotn klube). Členovia našej spoločnosti 
si ho mali možnosť vypočuť na medzinárodnom vexilologickotn kongrese v r. 1995 vo 
Varšave. 

STRETNUTIE PISARČÍKOYCOY sa uskutočnilo 5.-6. júna 1997 na chate Pod Pifskom 
v Oravskom Veselom. O zvolanie asi 200 príbuzných z. rôznych kútov Slovenska a ČR sa 
zaslúžil bývalý matičný pracovník Dr. Viktor Pisarčík z. Ružomberka. Drevenica j eho starého 
otca - kováča Jána Pisarčíka (1835-1908) dnes stojí v martinskom skanzene. 

V SÚĽOVE sa v dňoch 21.-22. júna 1997 konalo druhé stretnutie Matejíkovcov. Rodina 
pochádza z kysuckej vrchárskej osady Riečky (pri Turzovke) a JJO jjrvýkrát sa stretla y r. 1987 
v Púchove. Prvé i druhé stretnutie sjjolu s ďalšími členmi rodiny zorganizoval Ing. Ferko 
Zákopčaník zo Žiliny. Oboch sa zúčastnilo asi 80 osôb. J á n Matcjík z Martina v súčasnosti 
pripravuje na vydanie rodinnú pamätnicu. 

V POSLEDNÝ JÚNOVÝ TÝŽDEŇ (23.-27.6.1997) pobýval v Bratislave predseda Poľskej 
heraldickej sjioločnosli Prof Dr. Štefan Kuczyúski. Počas študijného pobytu, ktorý uskutočnil 
na jaozvanie Historického ústavu SAV, sa stretol s predsedom n podpredsedom našej 
spoločnosti Prof. PhDr. Jozefom Novákom, DrSc. a Ing. Zdenkom Alexym. 

PRVÉ STRETNUTIE NOSITEĽOV MENA JEŽÍK sa koncom júna 1997 uskutočnilo vo 
Veľkej Hradnej v okr. Trenčín. Medzi vyše 100 prítomnými popri domácich nechýbali 
Ježíkovci z Trenčianskej Turnej, Liptova, Kysúc, príslušníci vetvy z východného Slovenska, 
šéfredaktor denníka SME i jedna "Ježíčka" z USA. V jjrograme sa striedali predstavenia 
jednotlivých regiónov a vystúpenia niekoľkých rodinných hudobných skupín. Pre zlé počasie 
sa nekonal futbalový zápas proti reprezentácii famílií Suchých, no - vďaka sj^onzorom - bol 
vylosovaný jeden šťastlivec, ktorý pocestoval do Benátok. Ježíkovci tvoria asi 13% zo 700 
obyvateľov Hradnej. Ich ďalšie stretnutie sa má uskutočniť na Kysuciach. 
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ERRATA 

VIEDENSKÝ VOJENSKY ARCHÍV A JEHO PRAMENE 
S OSOBITNÝM ZRETEĽOM NA SLOVACIKÁLNY GENEALOGICKÝ VÝSKUM 

Pri preklade a redakcii príspevku Christopha Tepperberga, ktorý sme uverejnili 
v Genealogicko-heraldickom hlase 1/1997, boli v časti 2.2.2. Pramene pre výskum dôstojníkov 
a vojenských úradníkov nedopatrením spojené bod)' b) a c). Autorovi i vám sa za chybu 
ospravedlňujeme a prosíme vás, aby ste si príslušný text (na s. 19) opravili: 

b) Kvalifikačné listiny 
Nemecký názov: Qualifikationslisten 
Skralkové označenie: QL 
Obdobie: 1869-1918 (ročníky cca 1820-1890) 
Rozsah: 3950 kartónov 
Opis: Pri armádnej reforme v roku 1868 sa zrušili konduitné listiny, ktoré obsahovali údaje 
o dôstojníkoch jedného ročníka v rámci jedného pluku, a od roku 1869 sa zaviedli kvali
fikačné listiny, pričom každý dôstojník mal vlastnú QL. 
Princíp usporiadania: QL sú zoradené abecedne podľa osobných mien. 
Údaje o osobe: Vojenská jednotka (pluk), hodnosť (služobný stupeň), dátum povýšenia (dátum 
vymenovania do príslušnej hodnosti), krstné meno a priezvisko, dátum narodenia, rodisko 
a krajina, domovské právo, vierovyznanie, povolanie otca, všeobecné a vojenské vzdelanie 
(školy), vstup do armády (domobrany), rodinný stav, počet zaopatrených a nezaopatných 
detí, civilné zamestnanie, finančné pomery, vyznamenania, vojenská kariéra, služobné za
radenia a názvy posádok, účasť'na vojnových výpravách, výkony a zásluh)' v nich, ostatné 
zásluhy, zvláštne vedomosti (znalosti krajín), zvláštne schopnosti, jazykové znalosti, povahové 
vlastnosti, vlohy, vojenské vedomosti a schopnosti, služobná horlivosť, správanie (pred 
nepriateľom, v službe a mimo služby), zdravotný stav, vhodnosť na službu vo vojne, kvali
fikácia na povýšenie, poznámky a podpisy predstavených. 
Údaje o osobách zo Slovenska: Dajú sa hľadať: údaje o konkrétnych osobách. 
Pomôcky: Fond je priamo prístupný cez abecedu. Okrem toho existuje hrubý súpis fondu 
(kartónov). 
Literatúra: INVENTÁR, EGGER, Genealogische Quellen, DEÁK, WAGNER, Die k. (u.) k. 
Armee. 

c) Pozostalosti, donácie a depozity 
Nemecký názov: Nachlässe, Donationen und Depots 
Skratkové označenie: NL 
Obdobie: 1618-1996 
Rozsah: 1600 kartónov 
Opis: NL nie sú fondy, ktoré vznikli organicky z chodu organizácie, ale zbierka písomností 
súkromnej proveniencie, ktorá vznikla vo Vojenskom archíve z darov a depozitov a ešte aj 
dnes priebežne zaznamenáva prírastky. 
Princíp usporiadania: Podľa numerus eurrens. 
Údaje o osobe: Rozdielne, vždy podľa povahy NL. 
Údaje o osobách zo Slovenska: Možno hľadať konkrétne osobné mená, mená miest a pojmy. 
Pomôcky: Detailný súpis NL s menným, miestnym a vecným indexom. 
Literatúra: INVENTÁR, BROUCEK, Nachlässe und Donationen. 
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INHALT 

Im Jahre 1995 verôfTentlichte die Zeitschrift The Genealogists' Magazíne zwei Bci-
träge íiber das Štúdium deľ Familien- uiid Komunitätsgeschichte an der Open University 
in Milton Kevnes in GroBbritannien. Diese Tatsache veranlaBte die Schópfer der Genea-
logicko-heraldický hlas rur Eľknndung des Stndiumsstandes der historischen Hilfswissen-
schaften auf einigen niittclcuľopäischen Universitäten. Diese Ntimmer bringt die Beiträge 
der Pädagogen derselben. 

In Budapest, wo die Tradition der Untenveisung in den Hilfswissenschaften bis zum 
Jahr 1777 zurúckreicht, wird gegenwärtig ein breites Skala dieser Disziplinen vorgetragen. 
Beim Štúdium der Genealógie und der Heraldik ^\ird die Ľrforschung der Mobilität, der 
modernen Elilen, der nationalen und anderen Symbole betont. In Prag sludiert man die 
Hilfswissenschaften seit 1784. Die Schlusselstellung nehmen die Diplomatik und die Paläo-
graphie ein. Die Heraldik und die Genealógie werden auch gepílegt, stehen jedoch nicht 
im Vordergrund. Die Universität in Bratislava fing 1921 an zu wirken. Ahnlich \úe in Prag, 
auch hier wird die Hautbetonung auf das Studium der Diplomatik und der Paläographie 
gelegt. Seit dem Ende der 60-er Jahre wuchs das Interesse fiir die genealogischen und 
heraldischen Themen. In Brno stehen im Vordergrund die Genealógie, Heraldik und 
Sphragistik. Ab 1989, im Zusammenhang mit den Arbeilen an der Herausgabe der Tsche-
chischen Urkundensammlung, begann man mit der elektronischen Verarbeitung der Siegel. 
Die Universität in Ostrava ist seit 1990 tätig und auch hier orientiert man sich gegemvärtig 
auf die Dokumentation der heraldischen Dokumente. Die Universität in Olomouc war nach 
1946 wiederaufgenommen. Ahnlich wie in Brno konzentriert man hier die Aufmerksamkeit 
auf das Studium der Heraldik und der Sphragistik, nur am Rande der Genealógie. Die 
Universität in Prešov gehórt zu den neueren slowakischen Universitäten und im Unterricht 
werden die Diplomatik, Paläographie, Heraldik und Sphragistik bevorzugt. 

An den angefuhrten mitteleuropäischen Universitäten tiberwiegt also das Interesse 
fiir die "klassischen" Hilfswissenschaften. Die Genealógie, die "Oral History" und die 
Kommunal Geschichte stehen niehr-weniger im Hintergrund und werden nicht systematich 
gepflegt. Fiir diese Universitäten kônnte inspirierend sein das Beispiel der Open University, 
die im Február 1994 einen neuen Kurs "Das Studium der Familien- und Komunitätsge
schichte des 19. und 20. Jahrhunderts" eróffnete. Der Beitrag einer von seinen Autoren 
Rudí Finnegan informiert uber die Vorbereitung, den Inlialt und Verlanf dieses Vortrags-
kurses. Es handelt sich hier um einen vôllig neuen Typ des Studiums. Er orientiert sich 
aiď eine systeniatische Erforschung der genealogischen und komunitätsgeschichtlichen 
Themen aus dem britischen Milieu. Bis heute absolvierten ihn einige Hunderle von Stu-
denten, deren Forschungsberichte auf CD-ROM verôffentlicht sind und werden. Die Slowa-
kische genealo-gisch-heraldische Gesellschaft bei der Matica slovenská begann die Vorberei
tung eines ähnlichen Studiums in der Slowakei zu erwägen. 

Die Nummer bringt auch die Studie von Zdenko Duriška uber die Entwicklung und 
die verwandtschaftlichen Beziehungen des Martiner Geschlechts Šimko, aus dem mehrere 
bedeutende Fiihrer der slowakischen nationalen Bewegung im 19. und am Anfang des 20. 
Jahľhunderts herforgingen. Leon Sokolovský bezweifelt in seinem Beitrag die bisherige 
Interpretation des Inhalts des Wappens von Michalovce (die Ostslowakei). Auf dem gegen-
wärtigen Wappen ist ein Pfahl mit einem Kranz abgebildet, der nach der Meinung cler 
Historiker ein Teil des Brachfelds bezeichnete, wo es verboten wurde (in der Zeit der 
Dreifelderwirtschaft) zu weiden. Auf Grund von neuen Ermittlungen sieht der Autor im 
Wappen einen Pfahl mit Rad, der das Mauthaus symbolisierte. 
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SUMMARY 

In 1995 two articles appeared in the Gcnealogists' Magazíne, dealing vvith the 
study of faniily and community histoiy at the Open University in Milton Kcynes, Great 
Britain. They inspired the Genealogicko-heraldický hlas edilors to do research in the 
present state of the study of auxiliary historical sciences at some selected Central 
Euiopeaii universities. The issue brings some articles written by the universities' staff. 

In Budapest the study of auxiliary historical sciences goes back to the year 1777 
and at present a large scale of the fields is covered. At the study of genealogy and heraldry 
stress is laid on mobility research, modern elites, national and othcr synibols. In Pragne 
auxiliary sciences háve been read since 1784. Diplomatics and paleography play a key 
role, although heraldry and genealogy are of interest as well. Tlie university in Bratislava 
came into being in 1921. Like in Prague, the study is focused on diplomatics and 
paleography. Since the late 1960's the interest in genealogical and heraldic topics has 
grown immensely. In Brno the greatest attention is paid to genealogy, heraldry and 
sphiagistics. Since 1989, along with the launching of the Czech diplomatary serieš, the 
seals started to be recorded by means of a computer. The new university in Ostrava, 
established in 1990, is aimed mainly at the documentation of heraldic monuments. The 
university in Olomouc, reestablished in 1946, like in Brno, pays attention to the study 
of heraldry and sphragistics, marginally to genealogy as well. The university in Prešov 
belongs to the voungest Slovák universities and the study of diplomatics, paleography, 
heraldry and sphragistics is prefened. 

The mentioned Central European universities show the prcvailing interest in the 
so-called "classical" auxiliary historical sciences. Genealog}', oral hislorv and communal 
histoiy stand more or less aside and the)' are not paid systematic attention. The Open 
University with its course "Studying faniily and community histoiy, 19th and 20th 
centurics", launched in February 1994, could be of interest for the Central European 
universities as well. The article by one of the authors Rudí Finnegan (taken from The 
Genealogists' Magazine, 25, 1995, No. 2) infornis on tlie preparation, contents and 
course of the cycle of lectures. It is en entirely new project of the study not only in Britain 
but in a wider context as well. It is focused on systematic research in genealogical and 
community histoiy topics from the British milieu. Up loday several hundreds of stndents 
háve graduated from the course and their research reports are published on CD-ROMs. 
The Slovák Gcnealogical-Heraldic Society at the Matica slovenská is thinking of intro-
ducing a similar study in Slovakia. It will, however, také some time to put the idea into 
pracúce. 

The issue also brings a study by Zdenko Duriška from the Biographical Inštitúte 
of the Matica slovenská, dealing with genealogy and faniily relations of the Šimko faniily 
of Martin, some members of which were outstanding leaders of the Slovák national 
movement in the 19th centuiy and at the beginning of the 20th century. Leou Sokolovský 
argues in his article against the used interpretation of the coats-of-arms of Medzilaborce 
(Eastern Slovakia). The present coat-of-arms depicts a pile with a wreath which in the 
historian's interpretation meaiit a part of fallow where the cattle were not allowed to 
graze (in the periód of the three field systém). On the basis of new investigations the 
author gives a new interpretation of the arms - in his opinion it shows a post with 
a wheel that synibolizecl a toll station. 
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