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Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť pri Matici slovenskej (zal. 1991 v Martine) pod
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publikácie, pripravuje rôzne výskumno-zberateľské akcie, buduje vlastnú knižnicu a archív. 

Spoločnosť je otvorená pre domácich i zahraničných členov. Členstvo (individuálne alebo kolek
tívne) vzniká po zaregistrovaní vyplnenej prihlášky a zaplatení členského príspevku na príslušný 
kalendárny rok (100 Sk, pre študentov a dôchodcov 50 Sk, pre členov z CR 120 Sk). 

Prihlášky a prípadné otázky posielajte na adresu: Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť 
pri Matici slovenskej, Novomeského 32, 036 52 Martin. Telefón- 0842-413 13 72, klapka 459. 
Fax: 0842-413 31 88. E-mail: sismis@matica.sk. URL: http://xvwiu.genealogy-heraldry.sk. Členské 
piíspevky a finančné dary možno poukazovať na účet spoločnosti vo VUB Martin č. 17237-362/0200. 
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SLOVO NA ÚVOD 

NA ZAČIATKU NOVÉHO 
FUNKČNÉHO OBDOBIA 

V sobotu dňa 4. septembra 1999 sa na martinskej Hostihore konalo 10. stretnu
tie genealógov a heraldikov. V jeho prvej časti sa uskutočnilo Valné zhromaždenie 
SGHS MS, na ktorom bol tajným hlasovaním zvolený aj jej nový jedenásťčlenný výbor, 
dvaja náhradníci a trojčlenný dozorný výbor. Začalo sa tak ďalšie, v poradí už piate 
funkčné obdobie riadiacich orgánov Spoločnosti. 

Pri tejto príležitosti sa patrí poďakovať všetkým členom predchádzajúceho výbo
ru i dozorného výboru, ktorí sa od septembra 1997 do septembra 1999 usilovali 
v rámci svojich možností čo najlepšie plniť povinnosti vyplývajúce zo stanov SGHS 
MS, ako aj nemálo ďalších aktuálnych úloh. V tomto smere treba osobitne vyzdvih
núť činnosť profesionálneho tajomníka SGHS MS Milana Šišmiša. Na jeho pleciach 
bolo a samozrejme zostáva najviac skutočnej zodpovednosti za chod Spoločnosti ako 
takej i za prípravu a realizáciu väčšiny jej organizačných, bádateľských, publikač
ných a ďalších projektov. 

Minulé dva roky boli tretím a zároveň, posledným obdobím, keď na čele SGHS 
MS vo funkcii predsedu stál Prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc. S poľutovaním sme museli 
zobrať na vedomie jeho argumenty, na základe ktorých odmietol opätovne kandido
vať do tejto funkcie. Na druhej strane nás teší, že pán profesor ostáva aspoň členom 
výboru a pokračuje v koordinovaní rozbehnutých odborných prác, ako je napríklad 
príprava paleografickej čítanky, genealogickej príručky atď. Pri tejto príležitosti sa 
žiada s úprimnou vďakou vyzdvihnúť pôsobenie profesora J . Nováka ako predsedu 
SGHS MS. Počas šiestich rokov ju nielen viedol, ale bol aj iniciátorom a spolutvor
com jej viacerých významných podujatí. Vždy, keď to bolo potrebné, bol (a dúfajme, 
že aj naďalej bude) ochotný váhou svojej osobnosti zaštítiť SGHS MS ako ceÄ>k, jej 
výbor, jednotlivých funkcionárov aj ostatných členov. Z pozície súčasnej najuznáva
nejšej autority v oblasti heraldiky, genealógie a vlastne celého súboru klasických 
pomocných vied historických na Slovensku reprezentoval zároveň našu Spoločnosť 
doma aj v zahraničí. Čas jeho predsedníctva ostane v dejinách SGHS MS zapísaný 
ako čas jej rozmachu, vzostupu a dvíhania povestnej latky. Udržať ju na dosiahnutej 
úrovni, nebude vôbec ľahké, ani jednoduché. 

Začiatok nového funkčného obdobia nebol najšťastnejší. Napriek veľmi zaují
mavému, ale časovo predimenzovanému programu, venovanému organizátorom ro
dinných stretnutí, ktorý nasledoval po ukončení valného zhromaždenia, museli mnohí 
účastníci 10. stretnutia genealógov a heraldikov, kvôli nedostatku vhodných doprav
ných spojov, odísť ešte pred jeho ukončením. To sa potom odrazilo aj na následnej 
neprítomnosti väčšiny členov novozvoleného výboru a jeho momentálnej neschop
nosti obsadiť jednotlivé funkcie. 

Zvolenie nových funkcionárov SGHS MS bolo preto naplánované na prvé za
sadnutie výboru dňa 13. septembra 1999 v Bratislave. S určitým znepokojením sa 
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však zistilo, že ani na tomto stretnutí sa nezišiel dostatočný počet riadnych členov 
výboru. V tejto súvislosti vyvstala otázka, či by do budúcna každý oslovený kandidát 
na voľbu do ktorejkoľvek funkcie v SGHS MS nemal dôkladnejšie zvážiť svoj súhlas 
s takýmto návrhom. Od toho, kto prípadnú funkciu považuje len za formalitu, alebo 
už vopred vie, že ju bude ignorovať, by bolo azda serióznejšie danú kandidatúru 
neprijať. Zlepšila by sa tak šanca na zvolenie tých členov, ktorí svoj záujem o prácu 
v SGHS MS prejavujú naozaj, hoci len tým, že ako „prizývaní" sa pravidelne zúčast
ňujú na rokovaniach výboru. 

Z uvedených dôvodov sa rozdelenie funkcií vo výboroch SGHS MS podarilo 
uskutočniť napokon až na tretí pokus. Stalo sa tak na zasadnutí v Martine 7. októbra 
1999. Vtedy bol zvolený nový predseda a dvaja podpredsedovia výboru i predsed
níčka dozorného výboru. Vo svojich funkciách boli potvrdení tiež tajomník a poklad
níčka SGHS MS. Tým sa stal nový výbor v plnej miere akcieschopný nielen fakticky, 
ale aj de iure. Najlepšie o tom svedčia jeho konkrétne kroky v pokračovaní rozpra
covaných programov i ďalšie pripravované aktivity. 

Na začiatku nového funkčného obdobia úprimne voláme všetkých členov SGHS 
MS k tvorivej spolupráci. Očakávame od nich činorodý prístup k plneniu hlavných 
cieľov našej Spoločnosti, všestrannú pomoc pri realizovaní konkrétnych úloh, ale aj 
dobre myslené pripomienky a konštruktívnu kritiku. Máme na čom stavať, máme čo 
rozvíjať. Verím, že to nielen vieme, ale aj chceme. 

Prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc. 
predseda SGHS MS 

ORGÁNY SGHS MS 
(od 5. septembra 1999) 

Výbor 
Predseda: Prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc. (od 7.10.1999) 
Podpredsedovia: Ing. Zdenko Alexy, Mgr. Zdenko Duriška (od 7.10.1999) 
Tajomník: Mgr. Milan Šišmiš 
Hospodár: Valéria Červíkova 
Členovia: Ladislav Cisárik, PhDr. Ľubomír Jankovič, CSc, PhDr. Jana Ku-
rucárová, Prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc, PhDr. Ladislav Vrtel', PhDr. Ján 
Zilák, CSc. 

Dozorný výbor 
Predseda: Pavlína Valková (od 7.10.1999) 
Členovia: Taliana Belláková, Ing. Marián Tkáč 
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STUDIE - CLANKY 

H E R A L D I C K Á P R O M O Č N Á T L A Č Z R O K U 1 6 9 7 
Pavel Horváth 

PhDr. Pavel Horváth, CSc, bývalý vedecký pracovník Historického ústavu SAV v Bra
tislave, bol jedným z mala slovenských historikov, ktorý v období, kedy sa genealógia u nás ešte 
„nenosila", pochopil poslanie tejto disciplíny a začal jej kliesniť cestu v našich odborných 
i laických kruhoch. Bol autorom mnohých genealogických prác, v ktorých sa venoval rodinným 
vzťahom a príbuzenským súvislostiam významných osobností slovenského kultúrneho a politic
kého života 18.- začiatku 20. storočia (Matej Bel, Ján Hollý, A. Bernolák a Bernolákovci, 
Ľ. Štúr a Štúrovci, J. Ľ. Holuby). Bol tiež jedným z mala tých, ktorí začiatkom deväťdesiatych 
rokov skutočne jednoznačne podporili založenie našej Spoločnosti a potom ju už neopustili. Dr. 
Horváth doslova až do posledných dní svojho života podporoval SGHS MS -finančnými darmi, 
príspevkami do nášho časopisu i jeho pravidelnými anotáciami, ktoré uverejňoval v Historic
kom časopise, odbornom periodiku slovenskej historickej obce. Vždy bol s nami ochotný konzul
tovať, znova a znova nám a pre našich členov písal, naposledy ešte prednedávnom (3. júla 
1999): „... posielam Vám ďalší príspevok do GH-hlasu. Mal som ho spracovaný už dávnejšie 
na základe xerokópie peknej heraldickej tlače z roku 1697, čo ste mi poslali už pred niekoľkými 
rokmi. Až teraz mi ho jedna študentka prepísala na počítači... Ak ho pokladáte za vhodný na 
uverejnenie, zaraďte ho do budúceho ročníka, aby som sa jeho vyjdenia ešte dožil, pretože po
maly už slabnem (od začiatku deväťdesiatych rokov Dr. Horváth trpel vážnymi zdravotnými 
ťažkosťami, napríek ktorým neustával v tvorivej práci)". Nedlho po tomto liste nás zastihla 
prekvapujúca správa: začiatkom augusta 1999 Dr. Horváth vo veku 73 rokov zomrel. Bol 
k nám veľkorysejší, ako sme mohli byť my k nemu. Krátko pred smrťou nčim poslal aj ďalšie 
príspevky, ktorými sa nám bude pripomínať na, stránkach nášho časopisu. Tento vedec vysokých 
ľudských i odborných kvalít teda napriek neúprosnosti osudu spomedzi nás neodchádza. 

K promóciám bakalárov a magistrov filozofickej fakulty a aj bakalárov teologic
kej fakulty na trnavskej a košickej univerzite vydávali ich mladší spolužiaci a priate
lia, a to už krátko po ich zložení, tzv. promočné tlače. Týchto tlačí vyšlo clo konca 17. 
storočia na oboch univerzitách niekoľko desiatok, pričom nemali ani tak vedecký, 
ako skôr informačný a slávnostný charakter. Mali oboznamovať kultúrnu verejnosť 
s činnosťou a s pedagogickými úspechmi oboch vysokoškolských inštitúcií a získavať 
pre ne priazeň a podporu. Preto aj vedenia oboch univerzít a ich absolventi a po
slucháči venovali promočným tlačiam veľkú pozornosť a pravidelne ich vydávali. 
Kým nebola v Trnave po založení univerzity v r. 1635 tlačiareň, vydávali ich do 
r. 1648 v Bratislave a keď po založení univerzity v Košiciach v r. 1660 prestala tam 
v niektorých rokoch tlačiareň existovať, vydávali ich v týchto rokoch zasa v Bardejove 
alebo v Levoči. 

Promočné tlače neboli rozsiahle (prevažne iba 20-30 stranové) a mali pomerne 
ustálenú obsahovú štruktúru. V prvej časti obsahovali filozofické alebo teologické 
tézy niektorého z profesorov univerzity, prípadne reedície časti jeho staršej práce, 
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niekedy však aj výber z nejakých historických textov alebo básnickú skladbu a pod. 
Potom nasledovalo meno profesora, ktorý nových bakalárov alebo magistrov pro
moval a potom aj mená promovaných, ako aj správa o tom, kto im promočnú tlač 
venoval. Trnavská a košická univerzita boli v 17. storočí ešte spojené s poslednými 
ročníkmi tamojších gymnázií, s tzv. humanistickými triedami poetiky a rétoriky. Boli 
to práve študenti triedy rétoriky (niekedy aj poetiky), ktorí novobakalárom a novo-
magistrom promočné tlače najčastejšie venovali. Aj ich mená sa v promočných tla-
čiach často uvádzali, a to najmä v prípadoch, ak svoje venovanie doplnili aj vlastný
mi latinskými veršami. Niekedy však promočnú tlač vydali aj sami promovaní 
a venovali ju niektorému spolužiakovi, najmä ak pochádzal z významnej magnátskej 
rodiny (Pálíiovcov, Cákiovcov a i.). Ten alebo jeho rodina akiste najviac prispeli na 
vydanie promočnej tlače. Aj keď podľa vtedajšieho zvyku náklady na tlač kníh zná
šali obyčajne tí, ktorým boli venované, v prípade promočných tlačí sa hradili prevaž
ne z prostriedkov univerzity. 

Vydania promočných tlačí mali nielen informačný, ale aj slávnostný charakter. 
Preto boli aj po typografickej stránke vyhotovovane veľmi vkusne a doplnené boli 
často grafickými ozdobami, ilustráciami alebo aj grafickými prílohami. Takúto pek
nú grafickú prílohu mala aj heraldická promočná tlač košickej univerzity vydaná 
v Levoči v r. 1697. Vyšla k promócii magistrov filozofie na filozofickej fakulte a v pr
vej časti obsahuje dielo jezuitského profesora v Košiciach -Juraja Ivaniča (Ivanicha) 
Pentas quaeslionum curiosarum, ako aj správu o tom, že novomagistrov filozofie na 
univerzite promoval 22. augusta 1697 ďalší jezuitský profesor František Péči (Pécsi), 
ktorý bol doktorom filozofie, riadnym univerzitným profesorom a dekanom filozo
fickej fakulty. Potom v tlači nasledovali mená promovaných a konštatovanie, že pro
močnú tlač venovali novomagistrom filozofie študenti rétorickej triedy košického 
gymnázia (,,A ... rhelorica Cassoviensis oblala").] Samotnú promočnú tlač sme nemali 
k dispozícii, pretože sa nachádza iba v knižniciach v Budapešti, a nepoznáme teda 
ani mená promovaných magistrov filozofie. U nás, v knižnici Matice slovenskej, sa 
však našla grafická príloha k tejto tlači, a to medirytina obrazu Sv. Juraja, ktorú 
takisto študenti rétoriky na košickom gymnáziu venovali novomagistrom filozofie na 
košickej univerzite.'l Medirytina v rozmere 384 x 297 milimetrov je už sama o sebe 
pozoruhodným umeleckým dielom a zaslúžila by si pozornosť aj zo strany historikov 
výtvarného umenia. 

Zatiaľ nemožno jednoznačne určiť, či táto jednolistová grafická ilustrácia vyšla 
ako príloha spomínanej promočnej tlače alebo samostatne. Keďže podľa informácií 
autora bibliografie tlačí vydaných na Slovensku do r. 1700 sa ani v jednom exemplá
ri v knižniciach v Budapešti nevyskytovala a u nás sa našla osobitne, možno najskôr 
predpokladať, že vyšla samostatne ako tzv. promočný oznam na vyvesenie. Svedčili 
by o tom aj jej veľké rozmery. V každom prípade je to krásna, rastlinnými, kvetino
vými a heraldickými motívmi bohato zdobená medirytina. J e spoločným dielom dvoch 
dosiaľ bližšie neznámych, akiste levočských umelcov -Jána Acherta, ktorý ozdobený 
obraz Sv. Juraja nakreslil (delineavil) a Filipa Jakuba Leiderhofera, ktorý ho vyryl na 
medenú platňu ifecii). Nás tento obraz zaujal hlavne heraldickou výzdobou, ktorá 
pozostáva z rodových erbov šľachtických študentov rétoriky, čo obraz Sv. Juraja ve
novali novomagistrom filozofie. Kresby erbov sa nachádzajú v oválnych medailó
noch a v kruhopisoch okolo nich sú uvedené mená rétorov. 
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Heraldická medirytina, ktorú vr. 1697 vydali študenti košického gymnázia novomagistrom 
filozofie košickej univerzity (Slovenská národná knižnica Matice slovenskej, Martin) 
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Z ôsmich študentov rétoriky boli siedmi šľachtického pôvodu a iba jeden pochá
dzal z plebejskej, prípadne meštianskej alebo úradníckej rodiny. Bol to František 
Anton Macko (Matzko), ktorý na rozdiel od šľachtického titulu „vznešený pán" (do-
minas nobilis) mal iba titul „osvietený pán" (illuslris dominus).]e pritom zaujímavé, že 
meno tohto nešľachtica sa uvádza na prvom mieste, hoci v podobných zoznamoch 
študentov sú na prvých miestach uvedení šľachtici a až potom plebejci. Nevieme, 
prečo je to v našom prípade opačne. Pri menách siedmich šľachtických študentov, 
uvedených v oválnych kruhopisoch okolo ich rodových erbov, sa každý označuje ako 
uhorský šľachtic (nobilis Ungarus) a pri piatich z nich sa uvádza aj miesto ich pobytu 
v šľachtickom konvikte. Šľachtickí študenti mali tieto mená: Štefan Stankai (Sztan-
kai), Ladislav Fodor, Štefan Javorský (Javorszki), Juraj Ladislav Giláni (Ghillanj), 
Michal Józa (Josa), J á n Segedi (Szegedi) a Gašpar Požgai (Posgai). Išlo tu prevažne 
o príslušníkov strednej a drobnej šľachty (zemanov), aj keď niektorí ich potomkovia 
sa dostali neskôr aj do radu barónov. 

Erby jednotlivých šľachtických rodov po stranách obrazu Sv. Juraja majú iba 
miniatúrne podoby, preto na ich kresbách chýbajú niektoré náležitosti, napr. helmi-
ce. Hlavné figúry na štíte, v jeho klenote a prikrývadlá sú však dobre zachytené. 
Nevieme, na základe akých poznatkov ich spomínaní umelci vyhotovili, či mali 
k tomu iba informácie rétorov, alebo aj iné pramene (odtlačky pečatidiel, obrazy 
erbov a pod.). Kvôli zisteniu vierohodnosti sme kresby erbov tam, kde to bolo možné, 
konfrontovali aj s údajmi v dostupnej literatúre. 

V strede hornej časti obrazu je zachytený znak spomínaného nešľachtica Fran
tiška Antona Macka. Nieje to však erb v pravom slova zmysle, pretože mu chýbajú 
hlavné náležitosti a znak vznikol kvôli tomu, že aj on je venovateľom obrazu, ktorý 
tým získal celkovú kresbovú vyváženosť. Ináč treba povedať, že aj nešľachtickí meš
ťania a iní vzdelanci používali na svojich pečatiach rôzne erbové znamenia, ktorým 
sa nevenuje u nás patričná pozornosť. 

V ďalšej časti príspevku chceme zhrnúť zistené údaje o šľachtických rodoch a ich 
erboch, ktorých predstavitelia a nositelia sú zachytení na obraze Sv. Juraja. 

STANKAI 
V hornej časti na pravej strane obrazu Sv. Juraja sa v oválnom ktuhopise okolo 

erbu šľachtickej rodiny Stankaiovcov uvádza „Dominus Slephanus Szlankai, nobilis Un
garus e conviclu nobilium, rhelor". O pôvode šľachtického rodu Stankaiovcov sa nám 
zachovalo málo správ, hoci jeho šľachtickí príslušníci sa spomínajú pomerne skoro. 
Už v kanonickej vizitácii ostrihomského arcibiskupa Petra Pázmáňa, týkajúcej sa 
spišskej kapituly a jej majetkov z r. 1629 sa spomína šľachtic Mikuláš Stankai, ktorý 
mal v zálohu nejakú vinicu patriacu kapitule v Zemplíne.3Táto skutočnosť sa spomí
na ešte aj v kanonickej vizitácii spišského biskupa Jána Révaia z r. 1796, kde sa hovorí, 
že držba spomínanej vinice prešla potom aj na Mikulášových potomkov a vec zostala 
nevyriešená. Ináč v tejto kanonickej vizitácii z r. 1796 sa uvádza už aj další príslušník 
rodu - Jakub Stankai, hospodársky správca (spanus) kapitulských majetkov priamo 
v Spišskej Kapitule.4 O pôvode spomínaných členov sa však v oboch vizitáciach nič 
nehovorí a iba predpokladáme, že pochádzali z východného Slovenska. 

Na košickom gymnáziu okrem Štefana Stankaia, študenta triedy rétoriky v r. 
1697, študoval už v r. 1675 ďalší člen tohto rodu, a to Samuel Stankai, ktorý bol 
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vtedy už rétorom. Aj on už v tom roku s ostatnými 
rétormi gymnázia venoval novomagistrom filozo
fie na košickej univerzite promočnú tlač, ktorá 
v prvej časti obsahuje latinskú básnickú skladbu 
jezuitského profesora Mikuláša Hrabovského. Ne
mala však grafickú prílohu a vyšla v tlačiarni v Ko
šiciach. Aj Samuel Stankai sa medzi rétormi ozna
čuje ako „nobilis Ungarus" a uvádza sa o ňom, že 
býval v šľachtickom konvikte („conviclor")} Potvr
denie nášho predpokladu o východoslovenskom 
pôvode Stankaiovcov sme našli v rozsiahlom die
le I. Nagya o genealógii a erboch uhorských šľach
tických rodín. V ňom sa o nej uvádza, že ide o sta
rý zemiansky rod zo Šarišskej stolice a už spome
nutý Mikuláš Stankai v r. 1629 bol akiste jej pr
vým doloženým členom. Po ňom sú už známi aj 

ďalší príslušníci rodu, ktorí zastávali významné funkcie vo verejnom živote Šarišskej 
stolice. Tak napr. Štefan Stankai bol v r. 1637 vyslancom Šarišskej stolice na uhor
skom sneme. Potom až 2-krát (v r. 1659 a v r. 1662) zastupoval túto stolicu na uhor
ských snemoch. Andrej Stankai bol v r. 1664 aj jej podžupanom. Na známom šopron-
skom sneme vr . 1681 bol vyslancom Šarišskej stolice Ľudovít Stankai a v r. 1686 
zastával aj funkciu podžupana.1 ' 

Šarišský pôvod rodiny Stankaiovcov nám dosvedčuje aj latinský životopis jezuitu 
Pavla Stankaia (1699-1754). V ňom sa jeho rodisko označuje výrazom „Procsfalven-
sis", čo nieje nič iné, ako neveľká dedina Proč v Šarišskej stolici v okrese Prešov. Aj 
Pavel Stankai študoval na košickom gymnáziu, kde vr. 1716 vstúpil aj do jezuitskej 
rehole. Po noviciáte a štúdiu filozofie bol začas učiteľom v nižších triedach jezuit
ských gymnázií. Až potom v r. 1725-1728 študoval teológiu na trnavskej univerzite. 
Po vysvätení za kňaza pôsobil ako misionár alebo ako rektor vo viacerých jezuitských 
kolégiach, medzi inými aj na východnom Slovensku - v Levoči, Košiciach a v Spiš
skom Štiavniku. Bol aj literárne činný a zomrel nakoniec v Bratislave v r. 1754.7 

V polovici 18. storočia sa už zemianska rodina Stankaiovcov veľmi rozrástla a jej 
príslušníci mali okrem Proče už aj majetky v šarišských dedinách Čelovce, Kelemeš 
(teraz Lubotice), Križovany a Šarišská Trstená. Rodový erb Stankaiovcov sa v diele 
I. Nagya, žiaľ, nepopisuje a naša kresba na promočnej tlači z r. 1697 je zatiaľjediným 
jeho dokladom. Tvorí ho v štíte stojaci lev obrátený doľava, ktorý v pravej labe drží 
vytasenú šabľu. Táto figúra je aj v klenote erbu. 

FODOR 
V strede na pravej strane obrazu Sv. Juraja je v oválnom kruhopise okolo erbu 

šľachtickej rodiny Fodorovcov uvedený text „Dominus Ladislaus Fodor, nobilis Ungarus 
e conviclu nobilium, rhelor." O pôvode jeho šľachtického rodu nemáme jednoznačné 
údaje, pretože priezvisko Fodor bolo veľmi rozšírené. Maďarské slovo „fodor" ozna
čuje kaderu, resp. kučeru a nositelia tohto mena boli nielen šľachtici, ale aj plebejci. 
Okrem nášho Ladislava Fodora bol už v r. 1665 J á n Fodor študentom evanjelického 
lýcea v Prešove a v r. 1676 iný Ján Fodor košickým richtárom. Ten bol však už katolík, 

9 



pretože mu v tomto roku venoval náboženskú kni
hu jezuita Štefan Tarnóci, bývalý profesor košickej 
univerzity, ktorý sa s ním už predtým akiste dobre 
poznal. 8 Najskoršie doložený je však J á n Fodor, 
ktorý bol už v r. 1448 kanonikom spišskej kapituly.'-' 
O ňom aj vieme, že bol v r. 1456, keď už mal hod
nosť budínskeho prepošta, povýšený do šľachtické
ho stavu. Správa o tom sa nám zachovala v koreš
pondencii palatína Juraja Turzu, uloženej v Štát
nom oblastnom archíve v Bytči. V nej sa uvádza, že 
v r. 1600 ho navštívili bratia Štefan a Pavel Litaši-
ovci, šľachtici z Hontu a darovali mu armálnu lis
tinu, vydanú uhorským kráľom Ladislavom V. dňa 
19. februára 1456 v Budíne, ktorou povyšuje do 
šľachtického stavu Gregora Sepešiho (Szepessyho) 

a budínskeho prepošta Jána Fodora a udeľuje im aj spoločný erb. V štíte erbu bol 
zlatý lev s korunou a v jeho hornom ľavom rohu zlatá ruža. Nakoľko majitelia i potomci 
armálnej listiny už vymreli, darovali spomínaní bratia listinu palatínovi Jurajovi Turzovi. 
Jeden z bratov, Štefan Litaši, pôsobil potom v službách Turzovcov až do r. 1625."' 

Iný príslušník bižšie nie známej rodiny Fodorovcov získal ďalší armáles a pový
šenie do šľachtického stavu niekedy na konci 16. alebo na začiatku 17. storočia. Z 
tejto rodiny pochádzal aj spomenutý už košický richtár Ján Fodor, doložený v r. 1676. 
Správu o j e h o šľachtickom pôvode a o erbe jeho rodiny nám zachoval jezuitský 
profesor Štefan Tarnóci v spomínanej náboženskej knihe, ktorú mu venoval. Žiaľ, 
nehovorí sa v nej nič o pôvode jeho rodiny, iba sa konštatuje jeho šľachtictvo a spo
mína sa aj rodinný erb. Ten mal v štíte stojaceho uhorského hrdinu (vojaka), ktorý 
držal v ruke uťatú tureckú hlavu. Táto Figúra sa zrejme opakovala aj v klenote erbu. 
Správa o šľachtickom pôvode košického richtára Jána Fodora a o jeho rodinnom 
erbe sa z Tarnóciho knihy dostala aj do diela I. Nagya, pričom o rodine a jej erbe 
neprináša nijaké nové údaje." 

Nakoľko erb šľachtických predkov košického richtára Jána Fodora sa nezhoduje 
s erbom nášho Ladislava Fodora, ten musel pochádzať z inej šľachtickej rodiny Fo
dorovcov, ktorej armáles a pôvod zatiaľ nepoznáme. Jej erb je v každom prípade 
zaujímavý. Má na štíte Noemov koráb, ktorý pozostáva z plávajúcej lode a na nej 
stojacej stavby pre vybrané druhy živočíšstva. Na streche stavby stojí holubica s roz
tiahnutými krídlami a s ratolesťou v zobáku. Štít je zakončený korunou, ale bez 
klenotu. 

JAVORSKÝ 
V dolnej časti na pravej strane obrazu Sv. Juraja sa v oválnom kruhopise okolo 

erbu šľachtickej rodiny Javorských uvádza „Dominus Slephanusjavorski, nobilis Unga-
rus, rhelor". Tento príslušník rodiny nebýval v šľachtickom konvikte v Košiciach, ale 
akiste u rodičov alebo príbuzných. Ináč o pôvode tejto slovenskej zemianskej rodiny 
máme len málo správ. Práca I. Nagya obsahuje iba krátke údaje o dvoch zemian
skych rodinách tohto mena. Jedna mala svoje sídlo v Nitrianskej stolici a druhou 
bola naša rodina z východného Slovenska. l 2Jej príslušníkom bol nielen Štefan Ja-
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vorský, ale aj jeho príbuzný a možno aj brat Juraj 
Javorský, ktorý sa s ním uvádza už v r. 1696 ako 
študent prvého ročníka triedy rétoriky na košic
kom gymnáziu. Aj jeho vtedy označili za šľachtica 
(nobilis Ungarus) a na neho sa vzťahuje druhý údaj 
v spomínanej práci I. Nagya v súvislosti s erbom 
východoslovenskej rodiny Javorských. 

V r. 1700 sa spomína aj ďalší príslušník tejto 
rodiny - Samuel Ľudovít Javorský, ktorý v tomto 
roku tiež študoval rétoriku na košickom gymná
ziu. Aj on s ostatnými rétormi gymnázia venoval v 
tomto roku novobakalárom filozofie na košickej 
univerzite básnickú promočnú tlač, do ktorej 
prispel latinským veršom. Súčasťou tlače vydanej 
v tlačiarni v Bardejove bola aj medirytina tvoriaca 
jej frontispice. Nemala však heraldický charakter.1 3 

Zaujímavý je Javorských erb. Tvorí ho v štíte stojaci lev, ktorý v pravej zdvihnu
tej labe drží vytasenú šabľu alebo kord a v ľavej spustenej labe ľudskú hlavu. V kle
note sa táto figúra neopakuje - je ním na vrchole stromu v hniezde stojaci vták 
s ratolesťou v zobáku. Popis erbu tejto rodiny obsahuje aj spomínané Nagyovo dielo. 
Tam sa však erb pripisuje Jurajovi Javorskému, ktorý j e označený ako uhorský šľach
tic (nobilis Ungarus). O jeho pôvode ani o pôvode jeho rodiny sa v diele nehovorí. 
Popis erbu je zhodný s naším, iba upresňuje figúru uťatej ľudskej hlavy v tom zmysle, 
že ide o hlavu Turka, a o ratolesti v zobáku vtáka v klenote erbu uvádza, že je zelená. 
Vec s týmto popisom erbu si možno vysvetliť iba tak, že spomínaní levočskí umelci 
vyhotovili kresby rodového erbu pre oboch príbuzných či bratov Štefana a Juraja 
Javorských, ktorí ako študenti druhého ročníka rétorickej triedy venovali spolu s ostat
nými rétormi v r. 1697 obraz Sv. Juraja novomagistrom filozofie na košickej univerzite. 
Na medirytinu sa nakoniec pre duplicitu erbu alebo nedostatok miesta dostal iba jeden 
rodový erb s menom Štefana Javorského. Erb s menom Juraja Javorského sa však ani 
potom nestratil a dostal sa potom nejakým spôsobom do zbierky uhorských šľachtických 
erbov (Scuta gentilitia Hungarica), uloženej v niektorej vedeckej knižnici v Pešti. Z nej 
sa popis erbu našej rodiny Javorských dostal nakoniec do 5. zväzku Nagyovej knihy. 

GILÁNI 
Dolu pod obrazom Sv. Juraja sa v strede v oválnom kruhopise okolo erbu šľach

tickej rodiny Gilániovcov uvádza„Dominus Georgius Ladislaus Chillanj, nobilis Ungarus 
e convictu nobilium rhelor". Početní príslušníci tejto šľachtickej rodiny, ktorá sa do 
konca 17. storočia na severnom Slovensku, v hornej časti Trenčianskej stolice a v 
Liptove už veľmi rozrástla, si svoje priezvisko písali rôznym spôsobom (Ghyllany, 
Ghillany, Ghillányi, Giláni a pod.). Hoci jej prvý člen je tu doložený už v polovici 15. 
storočia (v r. 1460 sa spomína Šimon Giláni), ešte aj v 16. storočí vieme ojej prísluš
níkoch veľmi málo. Až v r. 1618 je doložený Mikuláš Giláni ako podžupan Trenčian
skej stolice, ktorý neskôr získal aj nejaké majetky v Liptovskej Teplej.1'1 

V Liptove boli Gilániovci usadení už skôr, mali tu svoje pôvodné majetky v osade 
Lazy (dnes súčasť obce Ivachnová) a podľa nej si aj odvodzovali svoj predikát (Giláni 
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de Lazy), na konci 16. storočia sa príslušníci rodiny 
pridali zrejme k reformácii, v polovici 17. storočia 
sa viacerí opäť vrátili do katolíckej cirkvi a evanje
likmi zostali iba Gilániovci, čo bývali v Lazoch 
v Liptove. Z nich pochádzali aj študenti Ján a Mi
kuláš Gilániovci, ktorí v rokoch 1685-1686 študo
vali na ev. gymnáziu v Kremnici. Tí svoje latinské 
verše, ktoré publikovali v súdobých tlačiach vydá
vaných v ev. tlačiarni v Žiline, podpisovali nielen 
svojím menom, ale aj predikátom (de Lazy). Jedna 
kniha vydaná v tejto tlačiarni ešte v r. 1666 bola 
venovaná ev. vzdelancom a medzi nimi aj Eliášovi 

Gilánimu, hospodárskemu správcovi bývalých turzovských majetkov na panstve hradu 
Lietava, z čoho možno usudzovať, že aj on bol ešte v tom čase evanjelikom.15 V tejto 
funkcii tam pôsobil až do smrti v r. 1683 a za preukázané zásluhy získal už predtým 
od spolumajiteľa panstva Juraja Ilešháziho obec Durčiná pri Rajci. Pochádzal tiež 
z Lazov a zanechal viacero potomkov. 

V r. 1667 je doložený Juraj Giláni ako podžupan Trenčianskej stolice. Omnoho 
významnejším bol však iný Juraj Giláni s predikátom de Lazy, ktorý bol v rokoch 
1671-1686 radcom uhorskej komory v Bratislave, v r. 1688 bol povýšený do barón-
skeho stavu a stal sa tak zakladateľom barónskej vetvy rodu."'Menej známy je gene
rál Adam Giláni, ktorý bol v rokoch 1691-1694 tútorom sirôt Františka a Adama 
Juštovcov v Turci a mal kvôli tomu aj spory s fiškálom Turčianskej stolice." Katolík
mi boli zrejme Juraj a Pavel Gilániovci, doložení v r. 1697. Prvý bol kanonikom 
ostrihomskej kapituly so sídlom v Trnave, druhý poslucháčom trnavskej univerzity. 
Tento poslucháč si k svojmu menu pripojil predikát Teplicensis, čo znamená, že 
pochádzal z Liptovskej Teplej a bol potomkom spomínaného podžupana Trenčian
skej stolice Mikuláša Gilániho, ktorý tam získal po r. 1618 majetok. 

Z potomkov zakladateľa barónskej vetvy rodu Juraja Gilániho poznáme jeho 
syna Juraja, doloženého v r. 1699, a Jána, ktorý sa spomína až v prvých desaťročiach 
18. storočia ako generál. V tom čase získali Gilániovci už aj majetky v Nitrianskej 
stolici a v 2. polovici 18., najmä však v 19. storočí aj početné majetky v Šariši, 
v Zemplíne, ba aj v Sedmohradsku. Ináč sa Gilániovci pokladali u nás vždy za Slo
vákov a prejavovalo sa u nich aj národné povedomie. V r. 1840 študoval napr. na 
levočskom gymnáziu Adolf Giláni, ktorý patril do skupiny slovenských študentov, 
odoberal slovenský študentský časopis a zbieral slovenské národné povesti. Tie vyšli 
neskôr aj dvakrát tlačou. l y Na konci 19. storočia sa pomaďarčili iba niektorí funkcio
nári stoličnej správy. Takým bol napr. Imrich Giláni z barónskej vetvy rodu, ktorý bol 
v rokoch 1905-1906 hlavným županom Šarišskej stolice, ako aj Alexander Giláni, 
ktorý vr . 1914 kandidoval vo voľbách za maďarskú vládnu stranu na Orave. 

Erb šľachtickej rodiny Gilániovcov tvorí v štíte stojaci lev, ktorý v pravej zdvih
nutej labe drží vytasený meč či šabľu a v ľavej spustenej labe kráľovskú korunu. Podoba 
leva je však o niečo odlišná od podoby v erboch Stankaiovcov a Javorských. Lev 
s vytaseným mečom je aj v klenote erbu. Po povýšení Juraja Gilániho do barónskeho 
stavu v r. 1688 bol erb barónskej vetvy rodu polepšený o sedemcípu korunu nad 
štítom. 
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JÓZA 
Dole na ľavej strane obrazu Sv. Juraja je v ovál

nom kruhopise okolo erbu šľachtickej rodiny Jó-
zovcov uvedený „Dominus Michaeljosa, nobilis Un-
garus, rhetor". Ani tento študent nebýval teda 
v Košiciach (podobne ako Štefanjavorský) v šľach
tickom konvikte, ale pravdepodobne u rodičov ale
bo na priváte. O pôvode šľachtickej rodiny, z kto
rej pochádzal Michal Józa nemáme zatiaľ jedno
značné správy. I. Nagy vo svojom diele zazname
nal viaceré rodiny tohto mena z rôznych častí kra
jiny, medzi nimi aj zo Zemplína.2 0 Ani v j ednom 
prípade však neuviedol údaje o ich erboch, a tak 
nevieme určiť, z ktorej pochádzal náš košický štu
dent rétoriky. Poznáme iba erb jeho šľachtickej 
rodiny, ktorý sa nám zachoval na promočnej tlači 
z r. 1697. Ten má v dolnej časti štítu priečne položené brvno. Nad ním vyrastá od 
polovice stojaci lev, ktorý v oboch labách drží trojkvetú rastlinu. V klenote erbu je 
obrnené rameno držiace vytasenú šabľu. Na nej je nastoknutý pre malé rozmery 
ťažko identifikovateľný predmet. Môže ísť o korunu alebo vojenskú pokrývku hlavy 
(šišak). 

SEGEDI 
V strede na ľavej strane obrazu Sv. Juraja je 

v oválnom kruhopise okolo erbu šľachtického rodu 
Segediovcov uvedený „Dominus Joannes Szegedi, no
bilis Ungarus e conviclu nobilium rhetor". Určiť bližší 
pôvod tohto nášho študenta nieje ľahké, pretože 
šľachtických rodín Segediovcov bolo už v tom čase 
v Uhorsku viacej a pochádzali z rôznych oblastí 
krajiny. Za najstaršiu a najrozšírenejšiu sa pokla
dá rodina, ktorá svoj pôvod odvodzovala od za
dunajskej lokality Mezô-Szeged. Z nej pochádzal 
aj František Segedi, ktorý bol hlavným vojenským 
kapitánom v Košiciach a v r. 1644 sa dostal do 
zajatia povstalcov Juraja I. Rákociho. Po uzavretí 
mieru s povstalcami v r. 1645 ho cisár Ferdinand 
III. zo zajatia vyslobodil a za zásluhy obdaroval 
novými majetkami. Erb tejto rodiny mal na štíte i v klenote letiaceho orla.21 

Nový armáles pre inú šľachtickú rodinu Segediovcov dostali v r. 1600 od cisára 
Rudolfa II. bratia Juraj a Mikuláš Segediovci. Ich erb mal v modrom štíte na mier
nom zelenom vŕšku stojaceho uhorského vojaka v červenom plášti a so šišakom na 
hlave. V pravej ruke držal vytasenú šabľu, na ktorej mal nastoknutú uťatú tureckú 
hlavu. V klenote erbu bola biela obrnená ruka.2 2 

Okrem týchto rodín dielo I. Nagya eviduje ešte niekoľko ďalších šľachtických 
rodín Segediovcov, ktorých pôvod a erby nie sú bližšie známe. Aj z nich vyšlo nie
koľko významných vzdelancov, o ich pôvode ale nemáme zatiaľ žiadne správy. Ta-
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kým bol napr. František Leonard Segedi (1614-1675), ktorý sa narodil už v Trnave 
a po štúdiách teológie sa stal významným cirkevným a svetským hodnostárom. Naj
prv bol vacovským a v rokoch 1654-1675 aj jágerským biskupom a hlavným župa
nom Hevešskej a Solnockej stolice. Sídlil v Košiciach, kde aj zomrel. Možno by jeho 
pôvod bližšie osvetlil rodový archív Segediovcov, zachovaný v mestskom archíve 
v Košiciach, v ktorom sa nachádzajú listiny už od r. 1502."V prvej polovici 18. sto
ročia sa stal najznámejším J á n Segedi (1699-1760), profesor trnavskej univerzity 
a vynikajúci právny historik. Nepoznáme teda ani pôvod šľachtickej rodiny Segedi
ovcov, z ktorej pochádza náš študent rétoriky na košickom gymnáziu. Jej erb zacho
vaný na promočnej tlači z r. 1697 má na štíte pelikána s roztiahnutými krídlami, 
ktorý kŕmi mláďatá vlastnou krvou, vytekajúcou z rozdrásaných pŕs. Táto figúra sa 
v zmenšenej podobe nachádza aj v klenote erbu. 

POZGAI 
V hornej časti na ľavej strane obrazu Sv. Jura

ja v oválnom kruhopise okolo šľachtického erbu 
Požgaiovcov je uvedený„.Dowím«j Gasparus Posgai, 
nobilis Ungarus e conviclu nobilium, rhetor". Nositeľ 
tohto mena pochádzal zo starej uhorskej šľachtic
kej rodiny, ktorá sa do Uhorska prisťahovala 
z Chorvátska v polovici 16. storočia zo stolice Po-
žeha. Jej prví príslušníci sa v tom čase nazývali 
Požegaiovcami. V južnom Uhorsku sa zapojili do 
protitureckých bojov a boli za zásluhy povýšení do 
šľachtického stavu. V rokoch 1560-1573 sú tam ako 
šľachtici doložení Peter, Tomáš a Juraj Požgaiovci. 
Juraj sa oženil s Alžbetou Rákociovou a presťaho
val sa do Zemplínskej stolice. J e h o potomstvo tam 
však skoro vymrelo. Potomci Petra a Tomáša žili 
neskôr v Zadunajskú a ešte aj v r. 1684 sa tam ako stoličný funkcionár spomína 
Andrej Požgai a po ňom v r. 1690 aj jeho syn Žigmund. Ešte predtým sa jeden z ich 
potomkov - Štefan Požgai - presťahoval do Novohradskej stolice a v r. 1655 tam 
predložil na zhromaždení stoličnej šľachty v Lučenci aj svoj šľachtický armáles. 
Potomci z jeho rodiny sa potom skoro rozšírili aj do Gemerskej stolice.2,1 

A práve z tejto gemerskej vetvy Požgaiovcov pochádzal aj náš košický študent 
Gašpar Požgai. Svedčí o tom aj iná, o dvanásť rokov staršia promočná tlač košickej 
univerzity z r. 1678. V nej sa medzi promovanými magistrami filozofie uvádza aj 
„Melchior Posgai, nobilis Ungarus ex cominlalu Gomoriensi".'2rjZ gemerskej vetvy Požga
iovcov pochádzali však aj ďalší vzdelanci. Takým bol aj starší menovec nášho študen
ta, tiež Gašpar Požgai, ktorý už v poslednom desaťročí 17. storočia po skončení štú
dií pôsobil v Rožňave v duchovnej alebo školskej správe. Usudzujeme tak 
z toho, že v r. 1693 vydal v Levoči vlastným nákladom maďarský náboženský spis pre 
tamojšie náboženské združenie. V tom istom roku a aj v r. 1698 študenti rožňavského 
jezuitského gymnázia zahrali na jeho počesť aj dve latinské divadelné hry.26 Akiste zo 
zadunajskej vetvy Požgaiovcov pochádzal vzdelanec Mikuláš Požgai, ktorému trnav
ská tlačiareň už v rokoch 1667-68 venovala dva vydané náboženské spisy. Z venova
nia sa dozvedáme, že Mikuláš Požgai mal hodnosť titulárneho biskupa, ostrihomské-
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h o p r e p o š t a a k a n o n i k a . O k r e m t o h o zastával aj funkciu v ikára o s t r i h o m s k é h o ar
cibiskupstva so s íd lom v T r n a v e . 2 7 Príslušný zväzok die la I. N a g y a n e o b s a h u j e p o p i s 
e r b u Požgaiovcov zo s tarš ieho o b d o b i a a j e d i n ý p r a m e ň p r e j e h o p o z n a n i e j e naša 
p r o m o č n á tlač z r. 1697. Až v r. 1797, keď ďalší p o t o m o k tejto šľachtickej rodiny 
Ž i g m u n d Požgai dostal o d cisára Frant i ška II . nový a r m á l e s s o b n o v e n ý m r o d o v ý m 
e r b o m , p o z n á m e z n e h o aj j e h o popis , ktorý sa z h o d u j e s naš im. 2 " Erb tvorí v štíte 
stojaci lev, ktorý v prave j labe drž í v y t a s e n ú šabľu a v ľavej zväzok t r o c h šípov. 
V k l e n o t e j e celá postava vojaka v d l h o m plášt i a so š išakom n a hlave, ktorý v pravej 
ruke tiež drží zväzok t roch šípov. 

H e r a l d i c k á p r o m o č n á tlač v y d a n á v Levoči v r. 1697 n á m t e d a u m o ž n i l a poznať 
viacero prís lušníkov šľachtických r o d o v n a Slovensku a ich erby, k toré s m e d o t e r a z 
zväčša n e p o z n a l i . 
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R O Z P R Á V A N I E O M A R T I N S K Ý C H 
K O H Ú T O V C O C H 

Zdenko Ďuriška 

Meštianske rody matičných rokov v Martine 

Pešťbudínske vedomosti zo 17. mája 1861 začínajú slovami: 
„Slováci pozor! Na návrh p. Ondreja Švehla, zaslúžilého mešťana T. sv. Martinského pri 

shromaždení mešľanslva slávneho tohoto mestečka, dňa 9-ho Mája 1861. držaného, aby sa do 
porady vzalo, čoby sa v prospech slovenského národa v Uhrách pri sneme uhorskom, teraz 
zosadnutom, urobiť malo, uzavrelo sa nasledovne: 

Keď do povahy vezmeme, že snem teraz zasadnulý za svoju hlavniu úlohu uznáva vyrov
nanie a urovnoprávnenie národností v Uhorsku, keď z druhej strany uvážime, že žiadosti 
národov uhorských sa len lak povoliť môžu jeslli sa poznajú, poznajú sa ale len lak, jestli sa 
vyslovia; tedy uznávame za dobré, aby sa aj národ slovenský z ohladu lohlo urovnoprávnenia 
svojho ohlásil. Čo sa pros/l/riedku týka, jakým by sa toto previedlo, uzavrelo sa, aby sa vyzvali 
všetci národovci slovenskí v Uhrách ku schôdzke do lohlo hlavnieho mesta slávnej tejto stolice 
Turčianskej, ku porade a usporiadaniu žiadostí Slovákov na základe svornosti všetkých ná
rodností v Uhorsku a na základe jednoty celého Uhorska. K tomuto delu sa ďalej ustanovilo, 
že sa uzavretie lolo skrze časopisy slovenské a maďarské uverejní, schôdzka táto na 
6. Junius b.r. ustáli a spolu prvému vicišpánovi slávnej tejto stolice Turčianskej v zná
mosť uvedie.' 

Túto pamätnú výzvu uverejnili Pešťbudínske vedomosti spolu s menami predsta
viteľov mesta Martin. Okrem richtára Andreja Košu ju podpísal notár Ján Šimko, 
členovia mestského výboru Martin Gallo, Pavel Hulej, J á n Revala, Samuel Šimko, 
Ján Kramár a ďalší poprední mešťania Ondrej Švehla, J á n Koreň, Pavel Mudroň, 
Ján Kožehuba, Samuel Darmek, J á n Belička, Pavel Švehla, Alois Kerk, Ondrej Osad-
ský, Peter Šípka, Ján Švehla, Pavel Gallo, Matej Jankovič, Juraj (Dord) Bukva, Sa
muel Šípka a J á n Kohút. Títo Martinčania teda stáli na začiatku historického pro
cesu, ktorý vytvoril z dovtedy temer bezvýznamného a málo známeho župného mesta 
Turčiansky Svätý Martin centrum národného hnutia. Každý z nich tu mal svoje pev
né korene i dôležité rodinné väzby a zázemie, bude preto zaujímavé spoznávať aj 
tieto rodové súvislosti. Na iných miestach sme už predstavili rody Švehlovcov2a Šim-
kovcov,:l dnes si chceme viac všimnúť rod posledného zo spomenutých mešťanov, rod 
Kohútovcov. 

Pôvod rodu Kohútovcov 

S menom Kohútovcov sa v Martine stretávame už v roku 1553, keď mestský úrad 
potvrdil, že Matej Kohút nadobudol v Martine od svojho adoptívneho otca Mateja 
Jarnú dom a pole.1 Tento Matej Kohút bol už v roku 1553 aj jedným z prísažných 
richtára a v tejto funkcii pôsobil aj v nasledujúcich rokoch.5 Potomkov pravdepodob
ne nemal, aspoň nie synov, ktorí by boli nositeľmi otcovského mena, pretože v celom 
17. a 18. stor. sa nám v archívnych prameňoch doklad o ich prítomnosti v Martine 
nájsť nepodarilo. 
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Predkovia Kohútovcov matičných čias však pochádzali z Priekopy. Priekopa, obec 
ležiaca severne od Martina, patrila za feudalizmu podobne ako susedný Martin pá
nom Sklabinského hradu, ktorými boli od 16. stor. Révaiovci/'Jej obyvatelia sa ve
novali temer výlučne poľnohospodárstvu. Okrem častých povodní veľmi trpeli naj
mä prechodmi vojska počas kuruckých vojen koncom 17. a začiatkom 18. stor. Azda 
prvý raz sa s menom Kohútovcov v Priekope stretávame v portálnom súpise z roku 
1709, do ktorého zapísali Tomáša Kohúta ako hlavu rodiny a uživateľa štvrtinovej 
poddanskej sedliackej usadlosti.7 

Jednu z najvýznamnejších osvietenských reforiem Márie Terézie predstavovala 
rozsiahla urbárska regulácia, ktorej cieľom bola ochrana poddaného ako daňového 
poplatníka. Po vydaní kráľovského ediktu 23. januára 1767 prikročili aj v Turčian
skej stolici k príprave reformy. Jej základom sa stal súpis predurbárskeho stavu rea
lizovaný formou odpovedí na deväť otázok a súpismi daňovníkov. V Priekope tento 
súpis uskutočnili v júni 1770. Zemepánmi boli viacerí členovia rodu Révaiovcov -
Vavrinec, Šimon, vdovy po Jánovi a Ladislavovi, Krištofa František. Hlavnému županovi 
Turčianskej stolice barónovi Vavrincovi Révaiovi podliehali štyria sedliaci a osemnásť 
želiarov. Medzi nimi aj dvaja Jánovia Kohútovci, jeden sedliak, druhý želiar. 

Sedliaci platili daň po dva uhorské a jeden nemecký zlatý, zabezpečovali fur
manky, v naturáliách dávali po dva a pol korca pšenice i jačmeňa, po tri korce ovsa, 
jeden rok hus, druhý sliepku, dva centy sena, od každej dojnej ovce platili 10 a od 
jalovej 5 grošov, od Jána do Michala museli dva dni v týždni pracovať s dobytkom, 
ostatné dni ručne a napokon boli povinní napriasť dva funty ľanu a jeden funt ko-
nopí. Želiari museli dať na každý deň jedného robotníka na ručnú robotu a ich 
naturálna renta sa skladala z centa sena, dvoch kureniec a napradenia poldruha 
funta ľanu alebo dvoch funtov konopí.8 

Podľa nového urbára z roku 1772 mal prvý J á n Kohút 5/8, druhý 4/8 poddanskú 
usadlosť. Majetnejší z nich musel odpracovať vyše 31 dní so záprahom alebo dvoj
násobok dní ručnou robotou, namiesto deviatku platil 2 zlaté a 43 6/8 groša, daň 
(cenzus) 1 zlatý, dával 54/88 siahy palivového dreva, 54/88 holby topeného masla, 
kapúne, kurence a vajcia.'1 Podľa daňového súpisu z roku 1786/87 stál na čele jednej 
domácnosti Ján a hlavou druhej bol už Matej Kohút. J á n mal aj syna staršieho ako 
16 rokov.10 

Už v roku 1770 teda Kohútovci žili v dvoch domácnostiach, ktoré zrejme pred
stavovali aj dve vetvy rodu. Žiaľ, matričné údaje z tohto obdobia sú málo informa
tívne a iné informácie o genealogických vzťahoch tohto rodu nemáme, a tak nemô
žeme jeho genealogickú tabuľku zostaviť ani približne. Isté je len to, že v roku 1771 
sa v rodine Jána a Zuzany Kohútovcov narodil syn, ktorému pri krste v martinskom 
katolíckom kostole dali meno Ján. Kohútovci sa síce hlásili k evanjelickému nábo
ženstvu, no pred vydaním Tolerančného patentu Jozefa II. v roku 1781 museli dať 
svoje deti krstiť, sobášiť sa i svojich blízkych pochovávať martinskému katolíckemu 
farárovi. 

Martinská vetva rodu 

Ján Kohút (1771-1816) už nevidel svoju budúcnosť len v práci na poli a pri 
hospodárstve, ale rozhodol sa pre remeslo. Vyučil sa za kožušníka a spočiatku zostal 
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v Priekope. V roku 1793 sa oženil s Martinčankou Zuzanou-Marčekovou a v Prie
kope sa im narodilo päť detí Zuzana (1794), Juraj (1797), J á n (1801), Anna (1803) 
a ďalší J á n (1806). Z nich len starší J á n zomrel štvorročný na angínu. 

Ale pre remeslo boli istotne priaznivejšie podmienky v Martine, kde mal J á n 
Kohút prostredníctvom manželky už aj rodinné kontakty. V roku 1808 mu Terézia 
Esterháziová, vdova po Ladislavovi Révaiovi dala na tri roky do prenájmu 1/8 no-
sákovskej usadlosti a od Františka Révaia ml. získal do prenájmu aj brzákovskú 
štvrtinovú usadlosť." Rodina sa teda presťahovala z Priekopy do neďalekého žup
ného mestečka, kde sa im narodila ešte dcéra Mária (1808) a syn Samuel (1810). 
Mária však tiež zomrela v útlom veku. Asi to nebol najšťastnejší krok, pretože Ján 
Kohút sa zadĺžil a už o niekoľko rokov sa veritelia začali domáhať svojich práv aj 
pred župnou vrchnosťou.1 2 Nakoniec v novembri 1816 zomrel len 45-ročný skôr, 
ako stihol dlžoby vyplatiť. 

Zatiaľ nevieme, ako sa j e m u a j e h o rodine podarilo usporiadať tieto problémy, 
ani ako žila rodina po j e h o smrti. J e však pravdepodobné, že prišli o dom aj o 
pozemky, pretože už v roku 1817 vymenila Turčianska stolica kohútovský pozemok 
so Švehlovcami, ktorých pozemok potrebovala na rozšírenie župného domu."Man
želka prežila Jána Kohúta o viac ako dve desaťročia a zomrela v roku 1837. On sa 
nedožil ani sobáša svojej najstaršej dcéry Zuzany, ktorá sa v vydala 30. októbtra 
1817 za krajčíra Samuela Šimku. Mladý zať pochádzal z poprednej meštianskej 
remeselníckej rodiny a býval na Riadku, ktorý bol až do r. 1872 samostatnou obcou 
ležiacou na j u h od katolíckeho kostola a za feudalizmu zemepansky podliehajúcou 
martinskému katolíckemu farárovi. Aj spomedzi potomkov Zuzany Simkovej, rod. 
Kohútovej vyniklo viacero osobností. 1 4 Mladšia Kohútovie dcéra Anna sa vydala za 
martinského mešťana Pavla Galiu. Nás budú viac zaujímať traja synovia Jána Ko
húta - Juraj, J á n a Samuel, ktorí zostali nositeľmi mena. 

Prvý farbiarsky majster 

Najstarší Juraj vo výbere remesla nenasledoval otca, ako bývalo zvykom, ale 
stal sa farbiarom, majstrom remesla, ktoré sa stalo pre Turiec typickým. Turčian
ski farbiarski majstri dlho nemali vlastný cech a boli organizovaní v najbližších 
cechoch v Banskej Bystrici alebo od roku 1821 v Liptove. V čase učňovských rokov 
Juraja Kohúta patrili ešte k farbiarskemu cechu siedmych banských miest so síd
lom v Banskej Bystrici. Za učňa ho v j anuár i 1815 prijal majster Samuel Zimmer-
mann v Slovenskom Právne, kde ho zastihla aj správa o otcovej smrti. V januári 
1818 ho prepustili za tovariša1 5 a po návrate z vandrovky si otvoril farbiarsku 
dielňu v Košťanoch nad Turcom. Zakrátko sa však vrátil do Martina, kde ho 
v roku 1828 po zaplatení predpísanej sumy peňazí prijali medzi plnoprávnych 
mešťanov."' 

Spolu s ostatnými turčianskymi majstrami bol členom cechu liptovských farbia-
rov, no do zápisníc mu omylom zapísali krstné meno Ján. 1 7 Už v roku 1824 ako 
koštiansky majster prijal do učenia Jána Staričku. Turčianski farbiari si založili vlastný 
cech až v roku 1837 a Juraja Kohúta hneď zvolili za cechového notára. V tejto funkcii 
pôsobil až do roku 1842, keď ho vystriedal Samuel Lilge18Cechmajstrovskú funkciu 
držali dlho v rukách členovia známej farbiarskej rodiny Lilgovcov. Ale v roku 1857, 
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keď dovtedajší cechmajster Ján Lilge upadol do konkurzu, zvolili do funkcie cech-
majstra Juraja Kohúta. | 1 JNa čele cechu stál až do roku 1861, kedy zomrel na násled
ky porážky. 

Dom a dielňu mal v miestach, kde dnes začína ul. V. Paulinyho-Tótha. J e h o 
starobylý farbiarsky dom opísal historik umenia Jozef Vydra: „Mal zvláštnu strechu, 
ktorej hrady prečnievali cez šírku budovy až o 1 meter a dvíhali strechu, pod ktorou farbiari 
vešali ofarbene látky; na vyvesené ofarbene látky cez prečnievajúcu väzbu prúdil vzduch. "2" 
Tento dom neskôr zdedil Jurajov najstarší syn Ján, v roku 1898 ho kúpil Pavol 
Socháň, ktorý tu mal aj svoj chýrny ateliér, a v roku 1921 ho napokon odkúpila 
Veľká obec Turčiansky Svätý Martin, aby ho mohla zbúrať a na j eho mieste otvoriť 
novú ulicu.21 

Farbiar Juraj Kohút patril k rozhľadeným a národne zmýšľajúcim mešťanom. 
Jeho syn Jozef ešte po rokoch spomínal na epizódku, ktorá sa odohrala krátko po 
povolení katedry reči a literatúry slovenskej na ev. lýceu v Bratislave: „...prišielJán 
Lilge, otec Osikovského, nesúc noviny v ruke k môjmu otcovvi: „Durko Kohút, počuj, sloven
ská katedra je potvrdenáV A títo dvaja starí páni zabávali sa, objímali a tancovali od radosti 
ako chlapci, a ja som im musel na klavíre hrať. " 2 2 Juraj Kohút predplácal slovenskú tlač 
a v roku 1846 podpísal osvedčenie 41 Turčanov za slovenčinu.2 3 

Rodinu si založil ešte ako koštiansky majster. Svadbu mal 1. mája 1825, konala 
sa však v Hornom Jasene, pretože 17-ročná nevesta Zuzana Bartošova pochádzala 
zo Sklabine. Mala ešte brata Jána, ktorý sa neskôr stal lekárnikom v Levoči, a sestry 
Katarínu a Annu, ktoré sa vydali - prvá za farbiara J á n a Miškóciho do Mošoviec, 
druhá za Františka (Ferenca) Jesenského Petrušé do Horného Jasena. 

Kohútovcom sa v Košťanoch narodila dcéra Zuzana (1827) ale ďalšie deti už 
prichádzali na svet v Martine. Boli to štyria synovia J á n (1829), Jura j (1833), 
Samuel (1835), Jozef (1838) a dcéra Anna (1831). Zuzana sa nevydala a zomrela 
v roku 1894 na tuberkulózu. Mladšia dcéra Anna (zomr. 1905), v mladosti ochot
nícka herečka, sa stala manželkou p o p r e d n é h o mart inského mešťana Andreja 
Laučeka (1837-1903), ktorého meno nájdeme medzi členmi Matice slovenskej 
i medzi zakladateľmi martinského slovenského evanjelického gymnázia. Lauče-
kovci vo svojom d o m e prichýlili na prvých trinásť rokov redakciu Národných 
novín.2 4 

Hurbanovský dobrovoľník 

Zo synov Juraja Kohúta st. najstarší J á n po štúdiách v Banskej Štiavnici skončil 
štúdium práva a stal sa prísediacim župného súdu v Martine. V roku 1861 zložil 
v Budapešti advokátsku skúšku a ešte v tom istom roku ho administrátor Turčian
skej župy gróf Egídius Dežofi (Dessewffy) vymenoval za jedného zo štyroch príse
diacich župného súdu. Súviselo to s pádom Bachovho absolutizmu. Tento politický 
režim v duchu teórie o delení štátnej moci na zákonodarnú, výkonnú a súdnu budoval 
samostatnú sústavu politických úradov a súdnych inštitúcií. Po j eho páde došlo 
k návratu k feudálnej podobe verejnej správy a súdnictva, teda i k obnove župných 
súdov. Trvalo to však len do začiatku 70-tych rokov, kedy bolo súdnictvo definitívne 
odlúčené od politickej správy. Svoju činnosť teda ukončil aj župný súd v Martine 
a Jána Kohúta od 1. marca 1871 poverili vedením tunajšieho poštového úradu. 2 5 
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No bližšia mu bola právnická prax a na Nový rok 1872 si otvoril vlastnú advokátsku 
kanceláriu.'2" 

Popritom rozvinul aj rozsiahlu národnú a verejnú činnosť. Národné zmýšľanie 
prejavil už ako hurbanovský dobrovoľník v rokoch 184S-49,'27 zahral si vo viacerých 
predstaveniach slovenských ochotníkov v Martine,2"v roku 1861 bol medzi signatár
mi Memoranda slovenského národa2'-1 a po ohlásení povolenia založenia Matice slo
venskej sa prihlásil za jej zakladajúceho člena.3 0 Nepatril len medzi jej pasívnych 
členov, v dôsledku čoho ho v roku 1872 zvolili do výboru.31 

Memorandové zhromaždenie a založenie Matice slovenskej spôsobili, že Martin 
sa stal strediskom národného literárneho, kultúrneho a politického života. Jeho veľ
kým nedostatkom však bolo, že tu chýbala tlačiareň, v ktorej by sa mohli tlačiť slo
venské noviny i matičné spisy. Preto sa koncom roku 1868 vytvoril dočasný výbor, 
ktorého cieľom bolo založiť tlačiareň v podobe účastinárskej spoločnosti. Jeho člen
mi boli i dvaja bratia J á n a Jozef Kohútovci. Zakladajúce vaíné zhromaždenie Kníh-
tlačiarskeho účastinárskeho spolku sa konalo 3. marca 1869 a za prvého predsedu 
zvolili Jána Kohúta. Jeho zásluhou sa podarilo prenajať od Daniela Thomku a Sa-
muela Svehlu ich dva susediace domy a v januári 1870 v nich začať prevádzku. Krátko 
po tom, už v máji 1870, sa však pre iné pracovné povinnosti predsedníckej funkcie 
vzdal a ako jeho nástupca sa do Martina prisťahoval Ján Francisci. Vo funkcii člena 
výboru, resp. dozorného výboru sa J á n Kohút i naďalej podieľal na budovaní spol
ku.3'2 

Dôležitou súčasťou programu matičných rokov bolo aj budovanie slovenské
ho peňažníctva, ktoré malo vytvoriť ekonomické podmienky a zázemie národné
ho hnutia. S týmto cieľom založili v Martine v roku 1868 ako prvý slovenský 
peňažný ústav Sporiteľňu a v roku 1884 Tatra banku, obidva na základe účasti
nárskej spoločnosti. J á n Kohút pracoval vo výboroch obidvoch ústavov. Podieľal 
sa i na budovaní slovenského školstva, stal sa zakladajúcim členom slovenského 
evanjelického gymnázia v Martine a v roku 1895 členom Spolku na založenie 
interkonťesionálneho gymnázia s vyučovacou rečou slovenskou v Martine, jed
ného z pokusov o obnovenie zrušeného martinského slovenského gymnázia.3 3 

Ako virilista bol členom obecného i župného výboru a v roku 1889 si ho Martin-
čania zvolili za richtára. 3 1 

V národnom živote sa angažovala aj j eho manželka Hermína, ktorá pochádzala 
z Revúcej a bola dcérou známeho národovca a obchodníka Mateja Nandrášiho 
(Nandrássyho).3"'Sobáš mali v Revúcej 9.5.1864 a za svedkov si pozvali dvoch práv
nikov a dvoch kňazov - Štefana Marka Daxnera, Jána Jesenského-Gašparé, Sama 
Tomášika a Jozefa Horvátha. Hermína Kohútová sa roku 1869 stala spoluzaklada
teľkou spolku slovenských žien Živeny a v nasledujúcom roku jej zverili funkciu 
spolkovej účtovníčky, ktorú vykonávala niekoľko desaťročí.31'Zomrela v roku 1900 
a manžel ju prežil len o necelé tri roky.37 

1. Samuel Kohút, lekárnik (1835-1). 
2. Advokát a zakladateľ slovenského hasičstva Jozef Kohút (1828-1915). 
3. Zľava: starý dom Kohutovcov v Martine, typický, dnes ui asanovany farbiarsky dom., za 

ním časť domu MUDr. Jána Kohúta (1875-1943) a Mudroňovsko-Halašovský dom. 
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Nová generácia 

Najstarší syn sa Jánovi a Hermíne Kohútovcom narodil v januári 1865 a dostal 
meno Pavel Ivan. Po ňom nasledovali Mária Oľga Augusta (1866), Milan jozeí (1868), 
Mária Helena Gizela (1870), Mária Anna Hermína (1872), Hermína Zdenka Božena 
(1874) íi Ján Matej Juraj (1875). Z nich len najmladšia dcéra zomrela krátko po 
narodení a najstarší syn ako študent v Revúcej. 

Najstaršia dcéra Oľga, ktorú Martinčania v rokoch 1881-1894 často vídavali na 
javisku Slovenského spevokolu,38 sa v roku 1881 spoznala s tisovským rodákom, štu
dentom medicíny Samuelom Viťazoslavom Kuchtom, ktorý sa v slovenskej tlači 
predstavil aj ako nádejný básnik a publicista. Po skončení štúdii medicíny vo Viedni 
sa usadil v roku 1894 ako lekár v Hodoníne. Tu však zakrátko u neho naplno pre
pukla tuberkulóza, ktorou síce trpel dávnejšie, no zdalo sa, že je už utlmená. Napo
kon jej vo veku necelých 34 rokov napriek opatere snúbenice Oľgy v apríli 1895 
podľahol. Oľge zostali len spomienky a básne, ktoré jej venoval.3a Po čase sa predsa 
len vydala, skôr plniac vôľu rodičov ako z lásky. Jej manželom sa stal martinský advokát 
Žigmund Melfélber,"'vdovec po Ľudmile Danékovej, ktorý mal z prvého manželstva 
syna a tri dcéry. Ale manželstvo netrvalo dlho. Krátko po narodení syna Ivana Mateja, 
ktorý sa dožil len niekoľkých dní, zomrela aj ona. 

Ďalšia dcéra Kohútovcov Elena (Helena) sa vydala za advokáta Štefana Cipku 
do Holíča. Tam sa zoznámila so svojim budúcim manželom aj jej mladšia sestra 
Mária. Stal sa ním Jozef Prutschek, pôvodne lesný úradník na coburgovských ma
jetkoch v Holíči, ktorý neskôr pôsobil ako lesný radca v Martine. 

Zo synov Jána a Hermíny Kohútovcov Milan študoval na gymnáziu v Banskej 
Bystrici, na ev. lýceu v Kežmarku a právo na univerzite v Budapešti, kde v roku 1894 
získal doktorát a v roku 1895 zložil i advokátsku skúšku. Usadil sa ako advokát 
v Novom Meste nad Váhom, ale po smrti svojho svokra, žilinského advokáta Jána 
Emila Milca," prevzal jeho advokátsku kanceláriu. V národnej a verejnej práci na
sledoval otca i svokra, vstúpil do Slovenskej národnej strany, na svojich pôsobiskách 
sa snažil organizovať a budovať národné hospodárske i peňažné podniky. Už v Novom 
Meste nad Váhom sa v roku 1897 stal spoluzakladateľom Ľudovej banky, uplatnil sa 
však najmä po príchode do Žiliny. Tu pôsobil ako člen správy a spolkový advokát 
Žilinskej pomocnice, úč. spol., a ako jediný predstaviteľ slovenskej inteligencie i v 
správe fabriky na výrobu hlinených predmetov a vápna. Angažoval sa v komunálnej 
politike i v cirkevnom živote, bol dozorcom evanjelického a.v. cirkevného zboru 
v Moravskom Lieskovom a neskôr sa zaslúžil o postavenie nového evanjelického kos
tola v Žiline. V mladosti ako ochotnícky herec viackrát vystúpil na javisko Slovenské
ho spevokolu v Martine.'12 Zomrel pomerne zavčasu - počas prvej svetovej vojny 

4. Ján Kohút (1829-1903), advokát. 
5. Sestry Oľga Melfelberová, rod. Kohútová (1866-1897) a Elena Cipková, rod. Kohútová 

(1870-1), foto z r. 1888. 
6. Advokát Milan Kohút (1868-1915). 
7. Zubný lekár Ján Kohút (1875-1943) s manželkou Vierou, rod. Országhovou (1889-1968), 

foto z r. 1907. 
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v roku 1915. V manželstve s Helenou Milcovou (1879-1957) sa-mu narodil syn Mirko 
a dcéry Edita a Alexandra, z ktorých však Mirko zomrel vo veku siedmych rokov. 
Edita, ktorá sa stala lekárkou, sa vydala za právnika JUDr. Ivana Ottlyka a Alexandra 
za významného lekára-chirurga MUDr. Jána Kňazovického.43 

Milanovho mladšieho brata J á n a po vychodení dvoch tried štátnej chlapčenskej 
meštianky v Martine poslali rodičia v školskom roku 1887/88 na zjednotené protes
tantské gymnázium do Rimavskej Soboty a po troch rokoch na evanjelické lýceum do 
Bratislavy. Siedmu a ôsmu triedu navštevoval na ev. lýceu v Kežmarku, kde 4. júla 
1893 zmaturoval. Medicínu študoval v rokoch 1893-99 na univerzite v Innsbrucku, 
len v letnom semestri 1897 chirurgiu vo Viedni.41 Počas pobytu vo Viedni sa stal 
členom slovenského akademického spolku Tatran, kde ho zvolili za podpredsedu. 4 5 

Svoju lekársku prax začal na klinike v Budapešti, ale už začiatkom roku 1901 sa 
usadil ako všeobecný a zubný lekár v rodnom Martine.4'1 Počas prvej svetovej vojny, 
keď musel narukovať, pôsobil ako vojenský lekár v Belehrade a v Cetinji v Čiernej 
Hore. 

V Martine si zakrátko získal povesť vynikajúceho a vyhľadávaného odborníka. 
Po vzniku Československej republiky v roku 1918 prispel k organizovaniu a budova
niu zdravotníctva. Stal sa okresným a začas i župným lekárom a v roku 1934 refe
rentom a vedúcim zdravotníckeho oddelenia Krajinského úradu v Bratislave. Zaslú
žil sa o budovanie viacerých nemocníc, predovšetkým však nemocnice v Martine. 
Článkami so zdravotníckou problematikou prispieval do viacerých novín a časopi
sov. Do Martina sa natrvalo vrátil až ako penzista v roku 1939, po zrušení Krajinské
ho úradu v dôsledku rozpadu československá. Jeho manželstvo s Vierou, rod. Or-
szághovou, dcérou statkára Ignáca Országha z Laclavej a sestrou krajinského prezi
denta Jozefa Országha,4 7 zostalo bezdetné, a tak v roku 1943 zomrel ako posledný 
mužský potomok tejto vetvy rodu Kohútovcov.48 V Martine zanechal aj zaujímavú 
stavebnú pamiatku: Kohútovcom sa podarilo získať do vlastníctva aj dva susedné 
domy. MUDr. Ján Kohút ich dal zbúrať a na ich mieste si v roku 1907 postavil novú 
vilku podľa návrhu popredného architekta a staviteľa Milana Michala Harminca.4'-1 

Ďalší synovia Juraja Kohúta st. 

Druhý syn Juraja Kohúta a Zuzany, rod. Bartošovej, ktorý sa narodil v roku 1833, 
dostal meno po otcovi. Akoby tým boli rodičia predurčili i jeho životnú dráhu. Ako 
jediný z bratov sa totiž venoval farbiarskemu remeslu. V januári 1850 ho dal otec ako 
svojho učňa zapísať do protokolu učňov martinského cechu farbiarov a už v nasle
dujúcom roku ho prepustil za tovariša.50 Ako majstra ho do cechu prijali 14. 1. 1853.51 

Potom pravdepodobne pracoval v rodinnej dielni, ktorú viedol aj po otcovej smrti. 
Po smrti strýka Samuela v Mošovciach pomáhal viesť aj jeho farbiarsku dielňu. Ako 
sa v živote niekedy stáva, zblížil sa s ovdovelou, od neho len o niekoľko rokov staršou 
pani majstrovou a v roku 1872 prišiel na svet ich syn Karol. Tento Karol sa vyučil za 
stolára a usadil sa v Radvani. Oženil sa s Pavlou Heinleinovou a mal troch synov 
Jána, Karola a Ľudovíta. Juraj Kohút ml. sa v mladosti ako ochotnícky herec zúčast
ňoval na národnom dianí v Martine.5'2 Keď jeho životnú púť ukončil zápal pľúc, Ná
rodné noviny oznamovali, že „Juraj Kohúl, farbiar v Máriine a rodaverný Slovák, umrel 
25. L 1885y 
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O treťom synovi Juraja Kohúta a Zuzany, rod. Bartošovej Samuelovi (nar. 1835) 
máme najmenej informácií. Podľa spomienok jeho mladšieho brata Jozefa,54 študo
val okolo r. 1851 na ev. lýceu v Levoči a po jeho skončení zostal v Levoči pracovať 
v ujcovej lekárni. V rokoch 1858-60 absolvoval dvojročný lekárnický kurz v Buda
pešti a potom sa nám jeho stopy strácajú. Vieme len to, že prežil ešte aj brata Jozefa, 
pretože jeho meno uviedli na Jozefovom úmrtnom oznámení. 

Ochotnícky divadelník a organizátor hasičstva 

Najmladší syn Juraja Kohúta a Zuzany, rod. Bartošovej Jozef získal základy vzde
lania na evanjelických školách v rodisku. Najprv v ľudovej škole u Michala Meličku 
a neskôr na seniorálnom inštitúte u Martina Kramára. Podľa vtedajšieho zvyku, aby 
sa naučil nemčinu a maďarčinu, vystriedal viaceré stredné školy. Rodičia ho poslali 
najprv v septembri 1851 do Tešína, kde vychbdil druhý, tretí a štvrtý ročník. V škol
skom roku 1854/55 odišiel na návrh ujca Jána Miškóciho na rimavskosobotské zjed
notené protestantské gymnázium, kde sa vrátil ešte aj v nasledujúcom školskom roku. 
Posledné dva ročníky absolvoval na evanjelickom kolégiu v Prešove. 

Po maturite sa spolu s bratom Samuelom v septembri 1858 vybral do Budapešti, 
kde v nasledujúcich štyroch rokoch študoval právo. Počas štúdií prijal štúrovské meno 
Vrahobor.55 Po skončení štúdií sa stal praktikantom u svojho len o niekoľko rokov 
staršieho kolegu a priateľa Pavla Mudroňa a neskôr si otvoril vlastnú advokátsku 
kanceláriu v Martine. Popritom od založenia martinskej Sporiteľne v roku 1868 
vykonával aj funkciu jej právneho zástupcu. V národnej a verejnej práci azda 
i predbehol staršieho brata Jána. A mal aj iné prednosti ako vidíme i zo spomienok 
Pavla Mudroňa písaných koncom roku 1900: 

„JozefKohút, terajší fiškál Sporiteľne lurčiansko-sv.-marlinskej, vždy rozhodný a neústupný 
národovec slovenský. Verný priateľ môj ešte od tých čias, ako som do Turca prišiel. Prvý bo
jovník na prknách martinských so mnou, ktorý túto úlohu spolu s úlohou činného úda Spe
vokolu od prvopočiatku až podnes verne vykonáva, kde som ja už vypriahol. Zakladateľ 
martinského Dobrovoľného hasičského sboru, ktorého účinlivým veliteľom je až podnes. On 
tomuto sboru zachránil velenie materinskou rečou, tým, že v Martine dostatočný počet dobrovoľ
ných hasičov sobral, keď chceli povinné hasičské spolky s maďarskou rečou velenia uviesť. Vôbec, 

Jozef Kohút je dušou pohybu meštianstva martinského a jeho vidno všade, keď treba povzbudenia. 
Je náramne pohyblivý a bezzištný. Výborný kuchár pri vychádzkach do hory. Neraz sme sa dobre 
zabavili pri jeho varení gulášu a pečení zbojníckej pečene v „Stranách"martinských, na „Siholi" 
v kole kamarátov. No „Jožko" je centrom spoločenského, slovenského pohybu v Martine.'™ 

Ochotnícke divadlo a dobrovoľné hasičské spolky - to boli skutočne dve hlavné 
oblasti jeho záujmov, ktorým dával prednosť neraz azda i pred vlastnou advokátskou 
praxou. Na divadelnú scénu vystúpil prvý raz ako Jelenský v Palárikovom Inkognile 
v roku 1859 a potom zapísal do svojho zoznamu okolo 250 postáv. Poslednou bol 
Štefan v Hollého Kubovi v r. 1906. Nebol len ochotníckym hercom, ale do dejín 
martinského ochotníckeho divadla sa zapísal aj ako režisér, tvorca kulís a dekoratér. 
Bolo len samozrejmé, že sa v roku 1872 zúčastnil založenia Slovenského spevokolu 
a počas prvých troch rokov jeho pôsobenia vykonával funkciu tajomníka.57 

V roku 1873 inicioval založenie Dobrovoľného hasičského zboru, ktorý najmä 
po zrušení Matice slovenskej plnil aj národné poslanie. V rokoch 1874-1906 bol jeho 
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veliteľom a potom až do smrti „opatrovníkom majetku".,58Podieľal,sa i na založení ďalších 
dobrovoľných hasičských zborov v Turci. Pre potreby hasičského hnutia vydal prí
ručku Cvičebník (1873, druhé vydanie v roku 1897) a za „literárne účinkovanie v odbore 
liasi&kom" získal vyznamenaie na Všeobecnej zemskej výstave v Prahe v r. 1891-92™ 

V čase založenia Matice slovenskej práve končil právnické štúdia. Prihlásil sa za 
riadneho ročného člena1'"a matičný výbor mu na svojom štvrtom zasadnutí 6.4. 1864 
udelil štipendium 125 zlatých."' Spoluprácu s touto vrcholnou národnou inštitúciou 
v nasledujúcich rokoch rozvíjal a napokon ho zvolili i dojej výboru. S bratom Jánom 
patril i k spoluzakladateľom a funkcionárom Kníhtlačiarskeho účastinárskeho spol
ku1'2 a k zakladajúcim členom slovenského evanjelického gymnázia v Martine. Túto 
školu však podporil aj ako pomocný učiteľ kreslenia v prvých dvoch školských ro
koch 1867/68 a 1868/69. V roku 1895 bol jedným z členov spomenutého Spolku pre 
založenie interkonfesionálneho gymnázia s vyučovacou rečou slovenskou v Martine.''11 

Vynikal aj ako nadaný a náruživý výtvarník. Už počas štúdií uverejnil vo Vikto-
rínovom almanachu Lipa kresbu drotára a tieto schopnosti realizoval predovšetkým 
ako autor kulís a dekorácií Slovenského spevokolu. Pri stavbe novej budovy Národ
ného domu projckoval jehojaviskové zariadenia. Venoval sa kopírovaniu diel starých 
i novších majstrov (najmä J. Výšina) a jeho diela zdobili viaceré martinské domácnosti. 

Zozbieral cenné historické údaje z Martina a Turca, ktoré môžeme využiť i dnes 
pri genealogickom bádaní. Sú to najmä jeho Rodinné názvy v Turci,M v ktorých zachy
til mnohé, dnes už dávno zabudnuté výrazy. Sám ich vo svojich spomienkach pou
žíval. Dočítame sa tu napr., že „... Janko Simko, strýčny brat z Martina, sa žení a berie si 
Linku Miškóci, lotčenú sestru z Mošoviec. "6 0 Na základe výskumu mestského archívu 
spísal mená starých martinských rodín, ktoré neskôr uverejnil Samuel Šípka.1'" Stal 
sa i kronikárom mesta, keď počas niekoľkých desaťročí uverejňoval v Národných 
novinách pod značkou J. K. dopisy o aktuálnom dianí v Martine. 

Pracoval v obecnej samospráve, býval členom mestského výboru, v ktorom za
stával rôzne funkcie, neskôr voleným členom obecného zastupiteľstva v Martine 
i voleným členom župného výboru. Okrem toho zastával funkcie v ďalších miest
nych spolkoch, napr. funkciu predsedu Korčuliarskeho spolku."7 V roku 1906 utrpel 
ťažkú mozgovú porážku, s ktorej následkami bojoval až do smrti v roku 1915. 

V roku 1874 sa oženil s Elenou Galandovou, najstaršou dcérou martinského 
kráľovského verejného notára, slovenského dobrovoľníka rokov 1848/49 Samuela 
Galandu. Ich manželstvo zostalo bezdetné. Elena Kohútová bola vraj neobyčajne 
krásna, no i tichá, málovravná a žila celkom v ústraní. Ako spomína Hana Gregoro
va, na mládež pôsobila dojmom priam akejsi zakliatej panej.™ Po manželovej smrti 
žila v zlých Finančných podmienkach, začas sa uchýlila do evanjelického sirotinca do 
Modry,"'-' ale napokon sa vrátila do Martina a v tunajšej nemocnici v roku 1924 
i zomrela.7" Pochovali ju k manželovi na martinský Národný cintorín. Ich hrob od 
15. 10. 1922 zdobí mohutný žulový pomník, ktorý postavili z národných zbierok 
z iniciatívy martinského Dobrovoľného hasičského zboru.71 

/ 
Ďalšie vetvy rodu 

Vráťme sa však ešte k dvom vetvám rodu Kohútovcov, ktoré založili dvaja mladší 
synovia kožušníka Jána Kohúta a Zuzany, rod. Marčekovej. Z nich Ján, ktorý prišiel 
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na svet ako posledné z detí ešte v Priekope, sa stal po otcovi kožušníkom. V roku 
1832 sa oženil s Juditou Tichou v Martine. Býval hneď v susedstve brata Juraja, od 
roku 1850 však jeho stopy v Martine miznú. Predpokladáme preto, že sa odsťahoval, 
no miesto jeho pobytu sa nám zatiaľ zistiť nepodarilo. 

Najmladšieho Samuela sa ujal najstarší brat Juraj. V januári 1827 ho vzal na tri 
roky do učenia.7'2 Potom pravdepodobne zbieral skúsenosti na vandrovke. Za majstra 
do farbiarskeho cechu v Martine ho prijali až v roku 1842™ Usadil sa v Mošovciach, 
kde sa v roku 1848 oženil s Karolínou Ranulajovou (Ranulayovou), dcérou bansko
bystrického evanjelického učiteľa Jána Ranulaja a Karolíny, rod. Burianovej. Aj on 
privítal založenie Matice slovenskej a stal sa jej riadnym členom.7,1 Zomrel pomerne 
zavčasu - v roku 1867. Farbiarsku dielňu po jeho smrti viedla manželka s pomocou 
Samuelovho synovca Juraja Kohúta z Martina. 

Samucl Kohút mal viac detí, z ktorých však niektoré zomreli v mladom veku. Ich 
tútorom sa po jeho smrti stal na matkinu žiadosť učiteľ a národný pracovník Juraj 
Šoltés.7"'Zo synov sa Samuel a Ján vyučili za farbiarov a J á n neskôr prevzal otcovu 
dielňu. Oženil sa s Karolínou Zuzanou Košinovou, dcérou farbiarskeho majstrajána 
Košinu, a mali sedem dcér. J á n Kohút sa v mladosti zapojil do činnosti mošovských 
divadelných ochotníkov71'a v roku 1891 sa spomína ako zástupca richtára.7 7 Z jeho 
šiestich dcér sa najstaršia Karolína vydala za úradníka a verejného činiteľajána Hrian-
ku78 a najmladšia Elena za akademického maliara Gejzu Angyala.7'-1 Ostatné zostali 
slobodné. Farbiarom bol aj Anton Kalus, v roku 1875 ženích Emílie Kohútovej, dcé
ry Samuela Kohúta a Karolíny, rod. Ranulajovej, ktorý pochádzal z Frenštátu pod 
Radhoštém. 

V našom príspevku sme sa snažili priblížiť osudy ďalšieho významného sloven
ského a martinského rodu. Genealógiu Kohútovcov sme zasadili do širšieho rámca 
a sledovali smejú aj na pozadí národnopolitických snažení nášho národa v druhej 
polovici 19. storočia, ktorých sa Kohútovci aktívne zúčastňovali. Snažili sme sa pri
tom pripomenúť aj životné osudy a dielo viacerých významných, no dnes už temer 
zabudnutých osobností. 

Poznámky 
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6, 1996, č. 2, s. 12-15. 
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5 SOKA Martin, Mt, ZM, s. 31, 33, 43, 44, 45. 
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. ÓĎOKMEŇ RODU KOHÚTOVCOV" 

Tabuľka. 1 

Ján Kohút 
(1733)-1813 
Zuzana NN. 

Katarína 
17 58-? 

Zuzana 
17 66-? 

Anna 
17 68-? 

Ján 
kožušník 

1771-1816 
Zuzana 

Marčeková 
(1767)-1837 

— I — 
Zuzana 
1774-? 
Pavol 

Mamatej 

Katarína 
1778-1779 

Zuzana 
1794-1858 

Samuel Šiniko 
1796-1837 

Juraj 
ťarbiar 

1797-1861 
Zuzana 

Bartošova 
1807-1877 

| án 
1801-
1805 

Anna 
1803-? 

avol Gallo 

Ján 
kožušník 

1806-? 
Judita Tichá 

(1812)-? 

Mária 
1808-
1809 

Samuel 
(Tab. 2) 

I 
Katarína 

1833-
1835 

Judita 
1834-? 

Zuzana 
1836-? 

I 

Mária 
1838-
1850 

1 
Ján 

1840-
1841 

Anna 
1841-? 

Pavol 
1845-? 

Zuzana 
1849-? 

Zuzana 
1827-1894 
slobodná 

Ján 
(Tab. 3) 

Anna 
1831-
1905 

Andrej 
Lauček 
1837-
1903 

Juraj 
farbiar 

1833-1885 
Karolína 

Ranulajová 
(1830)-1891 

Karol 
stolár 
1872-1 

Pavla Heinleinová 
(1880)-1937 

Samuel 
lekárnik 
183 5-? 

Jozef 
advokát 

1838-1915 
Elena Galandová 

{1858)-1924 
bezdetní 

Ján Karol 

I 

Ľudovít 
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abulka 2 

1 
Emília 
1849-1 

Anton Kalus 
1848-í 

1 
Karolína 

Mária 
1884-1951 

Ján Hrianka 
1880-1956 

1 
Karolína Anna 

1851-1878 

1 
Oľga Zuzana 

1886-1 

(Tab. 1) 
Samuel 
farbiar 

1810-1867 
Karolína Ranulajová 

(1830)-1891 

Samuel 
farbiar 
1854-1 

\ 
Mária 
Žofia 

1888-1 

1 
Ján 

farbiar 
1859-1909 

Karolína Zuzana 
Košinová 

1861-1916 

1 
Ľudmila Anna 
1888-1 1891-1 

1 
Ľudovít 

1864-1873 

1 
Helena 

1897-1969 
Gejza Angyal 

1888-1956 

Tabuľka 3 

1 
>avol Ivan 

1865-1 

Mária Oľga 
Augusta 

1866-1897 
Žigmund 
Melfelber 

1843-1923 

1 
Edita 

lekárka 
1899-1974 
Ivan Ottlyk 
1888 -1967 

Milan Jozef 
advokát 

1868-1915 
Helena Viera 

Milcova 
1879-1957 

(Tab. 1) 
Ján 

advokát 
1829-1903 
Hermína 

Nandrášiovi 
1845-1900 

1 

Mária Helena 
Gizela 
1870-1 

Štefan Cipko 
1858-1913 

1 
Mirko 

1901-1908 

1 
Mária Anru 

Hermína 
1972-1 
Jozef" 

Prutschek 

i 

1 
Ján Matej Juraj 

lekár 
1875-1943 

Viera Országhová 
1889-1968 
bezdetní 

Hermína Zdenka 
Božena 

1874-1874 

1 
Alexandra 
1904-1979 

Ján Kňazovický 
1893-1987 
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H I S T O R I C K É V E X I L U M M E S T E Č K A 
S L O V E N S K Á Ľ U P Č A 

Radoslav Ragač 

Poznatky o vzniku a začiatkoch používania historických vexíl v slovenských mes
tách a mestečkách sú relatívne skromné. Výskum v tejto oblasti je len v začiatkoch 
a rozbieha sa pomaly. Pokiaľ ide o vexilá obcí, ak sa v minulosti vôbec používali, resp. 
ak sa o nich zachovali aspoň nejaké zmienky, výskum v podstate ešte nezačal.1 V tomto 
kontexte je z viacerých aspektov zaujímavý a možno i pútavý príbeh vzniku zástavy 
Slovenskej Lupče, nateraz najstaršieho známeho historického vexila mestečka z úze
mia bývalej Zvolenskej stolice. Údaje o ňom sa nám zachovali v historickej práci 
o Slovenskej Lupči (mestečku, hrade a Lupčianskej Ulici, urbanistickej súčasti Lupče, 
ktorej obyvateľstvo bolo poddané hradnému panstvu) z r. 1835. Autorom tejto práce 
bol vtedajší notár mestečka Samuel Durkovič (Gyurkovitz). Jej rukopis sa zachoval vo 
fonde Mestečko Slovenská Lupča v Štátnom okresnom archíve Banská Bystrica.2 

Slovenská (v minulosti aj Zvolenská) Lupča leží na odbočke frekventovanej severo
južnej cesty, v polovici 13. storočia zvanej „magna via", ktorá smeruje na Horehronie 
a do Liptova. Okolo polovice 13. storočia tu na starších, pravdepodobne ešte slovan
ských základoch, relatívne krátko po sebe vznikli kráľovský hrad a františkánsky kláštor 
s hospicom pri kostole Svätého Ducha. Kostol (s patronátnym právom panovníka) až 
do polovice 14. storočia (do postavenia nového, z právomoci archidiakona vyňatého 
kostola Všetkých svätých) slúžil ako stredisko väčšej farnosti3 a obyvatelia Slovenskej 
Lupče mali od r. 1340 právo slobodnej volby farára, ktorého vo funkcii potvrdzoval 
ostrihomský arcibiskup. V 14. storočí, po príchode komunity hostí, v očakávaní banské
ho rozvoja sa Slovenská Lupča stala slobodným kráľovským mestom (mestské privilégia 
jej v r. 1340 udelil uhorský kráľ Karol Róbert)1 a v tomto období začala používať i svoje 
(historicky najstaršie) heraldické pečatidlo.5 

V konkurencii okolitých sídiel mestského typu (Banská Bystrica, Zvolen), pri nedo
statočnej ekonomickej základni (malej výdatnosti rudných ložísk) si však Slovenská Lupča 
svoje výsadné postavenie neudržala a postupne klesla na úroveň mestečka patriaceho 
rovnomennému hradnému panstvu. Napriek uvedeným skutočnostiam však Lupčania 
neprestali bojovať o svoje niekdajšie výsady a naďalej používali aj svoje pečatidlo (zo 
14. stor.). Toto - ako sa dozvedáme z nášho prameňa - bolo pravdepodobne aj s archí
vom mestečka uložené až do r. 1703 na hrade Slovenská Lupča, kedy bolo zničené 
(poznáme aj presný dátum - 21. septembra 1704) a Lupčania ho nahradili novým 
pečatidlom s kruhopisom „Sigillum Civilalis Ĺypcze Zoliensis".6 

Asi pol storočia pred touto udalosťou - v období stavovských povstaní, v poslednej 
fáze protitureckých bojov na našom území - si obyvatelia Slovenskej Lupče vytvorili aj 
vlastnú zástavu. Na základe nášho prameňa vieme pomerne presne rekonštruovať okol
nosti jej vzniku. 

Keď Turci po páde Nových Zámkov a Novohradu (1663) Vašvárskym mierom z r. 
1664 dosiahli potvrdenie svojich pozícií (čiastočné znovuobsadenie sústavy novohrad
ských strážnych hradov), začali z Novohradu a Gemera opätovne prenikať do oblasti 
stredoslovenských banských miest.7 Ich nápor sa popri kráľovských a stoličných voj
skách (v zmysle panovníckych privilégií) pokúšali odrážať tiež jednotky slobodných krá
ľovských miest a hradných panstiev. Do týchto bojov tak zasahovali i vojenské oddiely 
zo Slovenskej Lupče. 
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Jednou z najdramatickejších udalost í tohto obdobia, s ktorou b e z p r o s t r e d n e súvisí 
i vznik ľupčianskej zástavy, bol smutne preslávený (Andrejom Sládkovičom neskôr ospie
vaný) turecký vpád do Poník d ň a 6. j a n u á r a 1678. V s p o m e n u t ý d e ň , na sviatok Troch 
kráľov, turecké oddiely prepadli, vyrabovali a sčasti vypálili toto stredoslovenské mestečko, 
pričom podľa p r a m e ň o v 23 j e h o obyvateľov pobili a okolo 300 ďalších odvliekli d o 
zajatia.8 Účastníkmi tejto udalosti sa stali i Ľupčania, ktorých skupiny sa b u ď snažili 
vojensky zabrániť pos tupu tureckých oddielov d o okolitých dedín, alebo ich pr i ústupe, 
v snahe oslobodiť zajatcov prenasledovali . 

Počas isto veľmi u r p u t n é h o boja sa L u p č a n o m podar i lo zajať alebo zabiť tureckého 
hodnostára (v našom p r a m e n i o z n a č e n é h o ako „Bassa Turcicus" - turecký paša?), z kto
rého odevu (v p r a m e n i o z n a č e n é h o ako „Braeda Turcica"), k o n k r é t n e z j e h o hodvábnej 
(„sericeum") horne j časti si p o t o m na pamiatku svojej odvahy a preliatej krvi dali vyho
toviť zástavu. Bol na nej erb mestečka stvárnený podľa vyobrazenia n a najstaršom pe
čatidle a zlatý (vyšitý alebo namaľovaný) nápis:„ Vexillum Zolio Lypcze comparalum ex Braeda 
Turcica Jan(uarii) 6aA(nno). 1678 Habila sub quolisque ad sanguinam". 

O ďalšom používaní tohto vexila n e m á m e správy. N a základe n á š h o p r a m e ň a vie
me, že existovalo ešte v čase j e h o vzniku, teda v r. 1835. Č o sa s n ím stalo p o t o m , 
nevieme. Dá sa však predpokladať, že sa nezachovalo. 

Poznámky 

1 ALEXY, Z.G.: K problematike mestských vlajok a zástav na Slovensku. In: Slovenská archivis
tika, 21, 1986, č. 1, s. 109-1 17; tenže: Vexilológia. In: Pomocné vedy historické - súčasný stav 
a perspektívy. Dolný Kubín 1986, s. 71-72; VRTEL, L.: Zásady tvorby a používania mestských 
vlajok v SSR. In: Slovenská archivistika, 24, 1989, č. 2, s. 175-179; všeobecnejšie aj KAR-
TOUS, P. - NOVÁK, J . - VRTEL, L.: Erby a vlajky miest v Slovenskej republike. Bratislava 1991 
(tu i obsažný zoznam domácej literatúry k danej problematike). 
- Štátny oblastný archív Banská Bystrica, fond Mestečko Slovenská Lupča, inv. č. 313/4 
„Descriptio oppidi Zolyom Lyptsa, platea itern Dominalis eidem adjacentis nec non ipsius Arcis idem 
sitae." 
3 Konfirmácie privilegiálnej listiny od roku 1347 sú uložené vo fonde Mestečko Slovenská 
Lupča - listiny, inv. č. 1, 2, 3 an.; privilegiálna listina z roku 1340 bola edovaná v práci 
JUCK, L. (ed.): Výsady slovenských miest a mestečiek I (1238-1350). Bratislava 1984, s. 130-131. 
V listine sa spomína „ecclesia nostra Sancti Spiritus". 
4 Viď pozn. 3: „via magna de Biztúciam in Lipchem". 
3 NOVÁK, J.: Slovenské mestské a obecné erby. Bratislava 1967 (1. vyd.), s. 215. 
15 Viď pozn. 2. 
7 KOPČAN, V: Turecké nebezpečenstvo a Slovensko. Bratislava 1986, s. 151-161; KOPČAN, 
V. - KRAJČOVIČOVÁ, K.: Slovensko v tieni polmesiaca. Martin 1983, s. 96-97. 
8 Správu hofrichtera ľupčianskeho hradného panstva J á n a von Moosa adresovanú Hlavné
mu komorskogrófskemu úradu v Banskej Štiavnici z 22. j anuára 1678 o škodách spôsobe
ných v mestečku Poniky tureckým vpádom 6. januára 1678 publikoval VOZAR, J.: Turci 
v Panikách. In: Vlastivedný časopis, 20, 1972, č. 2, s. 79-81; prevzali ju aj: KOPČAN, 
V- KRAJČOVIČOVÁ, K.: c. ď, s. 97; ZEMKO, J. (zost.): Poniky - 700-ročné. Martin 1982, 
s. 39-40. Iný záznam o prepade Poník z dnes už neexistujúceho mestského protokolu pub
likoval SASINEK, V. R: Z Protokolu mestečka Ponih. In: Slovenský letopis, 1, 1876, s. 317. 
K dejinám Slovenskej Lupče v danom období pozri aj ORAVSKÝ, H.: Slovenská Lupča. Martin 
1990; na s. 67 uvádza prípad, keď sa Lupčanom začiatkom 17. storočia pri dedine Príboj 
podarilo ukoristiť turecké zástavy „s konským chvostom", ktoré takmer dve storočia opat
rovali na hrade Slovenská Lupča. 

33 



HERALDICKY ALBUM 

ERB ŠTEFANA SUCHAIA 
Frederik Federmayer 

Štefan Suchai (Szuhay, 1551-1608), rodák zo Suchej nad Parnou pri Trnave, bol 
nielen známym cirkevným hodnostárom, ale aj diplomatom, ktorého cisár a uhorský 
kráľ Rudolf II. často vysielal na mierové rokovania. V mladosti študoval v Trnave 
a na viedenskej univerzite. Cirkevú kariéru začal v r. 1585, kedy sa stal ostrihomským 
kanonikom. Počas života vystriedal viacero funkcií a hodností, až sa napokon 5. ok
tóbra 1607, krátko pred smrťou, stal nitrianskym biskupom a titulárnym kaločským 
arcibiskupom. Patril k posledným najvýznamnejším uhorským cirkevným hodnostá
rom pomoháčskeho obdobia.1 Hoci jeho erb bol už viackrát publikovaný, zatiaľ bez 
presného udania farieb.2 

Zmienka o kompletnom erbe Štefana Suchaia sa nachádza v archíve hodnover
ného miesta Ostrihomskej kapituly. Ide o odpis doposiaľ málo známeho armálesu, 
ktorým si dal Suchai ešte ako šaštínsky arcidiakom potvrdiť svoje šľachtictvo a polep
šiť erb.1 Listina bola vydaná Rudolfom II. 3. apríla 1592 v Prahe pre Suchaia, jeho 
matku Barboru, sestry Dorotu a Kláru, bratanca Krištofa a jeho synov Juraja a Jána 
zo Suchej (de Szuha), ako aj pre švagrov Štefana Bučániho inak Monoslaia (Buchány 
alias Monoslay) a Juraja Hakela (Hakhell). Z textu sa dozvedáme, že Suchai pochádzal 
zo šľachtických rodičov a že už jeho dedo Štefan Markraff bol v službách cisára Fer
dinanda I. 

Obsah polepšeného erbu, ktorý je v odpise popísaný, bol typickým produktom 
uhorskej renesančnej heraldiky. Pôvodným znamením Suchaiovcov, ako to dokazujú 
Suchaiove pečate pred polepšením, bol lev. Na pečati z r. 1591 je v štíte obrátený 
doprava a v predných labách drží tri ruže.'1 Na pečati 
z r. 1592 tiež drží nejaký predmet, nie je však zo
brazený celý - vyrastá z trojvršia. Klenotom sú dve 
zložené orlie krídla."' 

Po polepšení sa erb stal ešte komplikovanejším. 
Tvorí ho v dolnej časti zvlneným bielym brvnom 
(riekou) delený štít, v h o r n e j časti červený, 
v dolnej modrý. Z rieky vystupuje skalnaté trojvr-
šie, nad ktorým je doprava obrátený zlatý koruno
vaný dvojchvostý lev, ľavou zadnou labou stojaci 
v rieke, pravou sa opierajúci o trojvršie. Okolo krku 
má zelený vavrínový golier (veniec). Chvost má 
medzi zadnými nohami a potom stočený nahor. 
V predných labách drží palmovú ratolesť, nad kto
rou je (v pravom h o r n o m rohu) zlatá červeno 
žiariaca (!) hviezda. Po bokoch leva je vpravo biela 
ľalia, vľavo biela ruža. V hornej časti štítu (nad hla-
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vou leva) je latinský majuskulný nápis VICIT. V spodnom poli vyrastá zlatý kríž zo 
zeleného trojvršia.6 Nad štítom je korunovaná turnajská prilba so zlato-modrými 
a bielo-červenými prikrývadlami. Klenotom je na korunke prilby stojaci, doprava 
obrátený korunovaný zlatý lev, držiaci v ľavej labe zlatý prsteň s rubínom, v pravej 
zelenú palmovú ratolesť. 

Erb s týmto obsahom používal Suchai pravdepodobne až do smrti. Na pečatiach 
si nad štít kládol cirkevné insígnie podľa hodnosti, ktorú práve zastával. Bolo by 
zaujímavé zistiť, v akých modifikáciách erb používali Suchaiovi príbuzní. Hlavne 
u jeho švagrov môžeme očakávať zjednodušené štítové znamenia. Ich pečate (ani 
zmienky o ich pôsobení) sme však zatiaľ nenašli. Zatiaľ sme sa stretli len s pečaťou 
Suchaiovho menovca - gyórského kontrolóra (conlrascribu) Štefana Suchaia z r. 1629.7 

Bol pravdepodobne vnukom Krištofa Suchaia (synom jedného z bratov Juraja alebo 
Jána), ktorý sa spomína aj v armálese z r. 1592. Aj ked je táto pečať značne ošúchaná, 
dá sa z nej vyčítať, že obsahovo vychádza z polepšeného erbu. 

Poznámky: 

1 Bližšie informácie o S. Suchaiovi uvádza KOLLÁNYI, F.: Esztergomi kanonokok 1100-
1900, Esztergom 1900, s. 187-188. 
- SIEBMACHER, J. - CSERGHEÓ, G.: Wappenbuch des Adels von Ungarn sammt den 
NebenländernderSt. Stephans Krone. Nurnberg 1885-1892, s. 647, NOVÁK, ].: Rodové erby 
na Slovensku 1. Martin 1980, s. 229-231. 
3 Archivum Primatiale Esztergom, Hodnoverné miesto Ostrihomská kapitula, Autentic
ký protokol č. 10 (1594-1603), s. 17-23. 
4 SNA Bratislava, Rodový archív Juštovcov z Necpál, kr. 2. 
5 SOKA Trnava, Magistrát mesta Trnava, Missiles, kr. 39 
r' Niektorí autori uvádzajú aj dvojkríž. V blazone armálesu sa spomína len jednoduchý 
kríž. Dojem dvojkríža mohol vzniknúť tým, že sa kríž vrchnou časťou križuje 
s brvnom (riekou). 
7 SOKA Trnava, c. p., kr. 39. 

Ponúkame Vám 
reprezentatívnu monografiu L. Vrtela 

OSEM STOROČÍ SLOVENSKEJ HERALDIKY 
Cena: 389,- Sk, pre členov 309,- Sk (plus poštovné a balné) 

Objednávky adresujte na: 
SGHS MS, nám. J. C. Hronského 1, 036 52 Martin 

(ukážky: http://www.genealogy-heraldry.sk) 
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SPOLOČNOSTI - INŠTITÚCIE 

CESTY A CÍLE ČESKÉ GENEALÓGIE 
PO ROCE 1945 

Jaroslav Hone* 

Cesty a cíle české genealógie a heraldiky se liší od cest a cílú ostatních pomoc
ných véd historických pŕedevším svou vlastní tematikou a metodikou. Ješté závažnej
šími se ukázaly tri další rozdíly praktického rázu: 1. rozsáhlá členská základná, čí-
tající v současnosti téméŕ 1500 zájemcú - členu genealogických a heraldických sesku-
pení, 2. napétí dané stýkaním a potýkáním laické a odborné členské základný, 
3. naprostá neexistence profesionálního genealogického a heraldického pracovišté, 
které by svou autoritou preklenulo rozdíly a fídilo tak rozsáhlý kolektív členú-zájem-
cú, což by v zárodku marilo tendence dvou genealógií a dvou heraldik s náplní 
sbératelskou či náplní odbornou a vedeckou. 

Až do roku 1947 nebylo dvojí pojetí genealógie tak patrné. Laické zázemí teh-
dejší Rodopisné společnosti v Praze a družstva Rodokmeň nebylo početné ani diferen
cované a bylo vdéčné za teoretické a odborné informace v obou členských časopi-
sech. Nad odbornou úrovní otiskovaných príspevku bdély nekompromisné redakční 
rady Časopisu Rodopisné společnosti a časopisu Rodokmeň. Problém členské dvoupólové 
orientace by patrné časem vyvstal, ale po roce 1947 byly oba časopisy a členská or-
ganizace tvrdé a nedemokraticky zlikvidovaný. 

Krátke období politického oteplení a liberalizace v roce 1968 využil pilný gene-
alog Karel Výšin, jinak prosperující obchodník s textilním zbožím, vysídlený z Prahy 
pri očistč společnosti od milionáŕú. Se znalostí stanov rakouské společnosti Adler 
pohotové sestavil stanovy Genealogické a heraldické společnosti v Praze (GHSP) a kupo-
divu dosáhl jejich schválení a založení GHSP s časopisem Listy Genealogické a heral
dické společnosti v Praze. Již v počátcích získala sympatie nékolika stovek členu, ale 
Karel Vyšín, nepokrytý zastánce laického členstva, se její další činnosti nezúčastnil. 
Prvním pŕedsedou GHSP byl zvolen dr. V. J . Sedlák. 

Do poklidného spolkového života Genealogické a heraldické společnosti, jejíž 
stanovy velkoryse tolerovaly jak prostou zájmovou, tak i odbornou vedeckou čin-
nost, vnesl roku 1976 rozruch inaugurační projev nového pŕedsedy GHSP nazvaný 
„Možnosti a cíle české kvantitatívni genealógie a heraldiky"'.'V Genealogické a heraldické 
společnosti se méla vytvoŕit genealogická databanka a soubor štatistických dat 
o populačním vývoji jednotlivých farností. Databankou se rozumel velký soubor ro
dinných listú, jak je bežné používala francouzská i česká demografie. Mély být zís
kaný redukcí početných a s téžkostmi získaných dat z rodokmeňu členu GHSP 
i z publikovaných šlechtických rozrodú a rodokmeňu. Rodinný list obsahující životní 
dáta a sociálni charakteristiku rodičovského páru i všech detí by pak v dostatečné 
rozsáhlém souboru-databance byl v podobe dérných štítku zpracováván strojní vý-
početní technikou. Ceští genealogové by tak vytvorili historikúm, demografúm 
a sociologúm podklady pro presné postižení vývoje rodiny a společnosti v období 
čtyŕ staletí. 
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Projekt databanky a rodinných listú byl pfes svou obtížnost a pracnost pŕíznivé 
pŕijat členy Genealogické a heraldické společnosti jako nejbezpečnéjší cesta k navá-
zání spolupráce s radou védních oboru a zbavení genealógie a heraldiky pŕíhany 
prostoduchého a samoúčelného sbírání pradédečkú a pŕekreslování erbu. Prekážky, 
které se pri poŕizování rodinných listú namísto dosavadních rodokmeňu vyskytly, 
byly početné, ale ne nepŕekonatelné. Finanční náklady na formuláre rodinných listú 
byly dosti vysoké, prostá recepce udajú rodokmeňu se ukázala nedostačující v dúsledku 
zjednodušené náplne rodokmeňu, kde chybély údaje o dcérach a členech rodu ze-
mŕelých v détském veku. Objevily se i výhrady autorú zpracovávajících rodinné listy, 
že z bohatých materiálu o pŕedcích a členech rodu se stanou pouhá anonymní čísla 
a že ochrana duchovního majetku nebude možná. 

Uprostred období prvních publikačních výstupu a organizačního doplňovaní 
projektu rodinných listú a databanky GHSP, zatím rozrostlé na víc než tisíc členu 
s nékolika pobočkami v Čechách a na Morave, zasáhl nelítostný deus ex machina 
v podobe civilnésprávního úseku českého ministerstva vnitra. To v roce 1980 využilo 
nepatrných rozmĺšek ve výboru GHSP, stížnosti neprošetŕilo, nýbrž zastavilo činnost 
GHSP včetné poboček s tím, že proti dalšímu využití členské základný v klubové 
forme mimo púsobnost spolkového zákona nebude mít námitek. 

Prvním útočištém nejvétší časti členu rozptýlené GHSP se v roce 1981 stalo 
Okresní múzeum Praha-západ v Jílovém u Prahy, kde existovala radu let Heraldická 
sekce s vlastním členským bulletinem Heraldika. Moravské pobočky se osamostatnily 
jako podnikové kluby. Velkou zásluhou ostravského GH klubu pri Vítkovických že-
lezárnách bylo organizovaní ostravských konferencí genealógii a heraldiku, nazýva
ných skromné Setkání (I. 1980, II. 1983, III. 1986, IV. 1989). Ze všech setkání byly 
vydány sborníky. 

Hostitel GHSP, Okresní múzeum Jílové, vydal zbytky nevydaných článku nékdej-
šího časopisu GHSP a od roku 1982 zmenil název periodika na Heraldika a genealó
gie, ale v projektované databance a rodinných listech nepokračoval. Pro nebývalé 
vzrostlou členskou základnú byl v Jílovém zaveden název Česká heraldická a genealo
gická společnosl, i když právne zústalajen zaŕízeníinjílovského múzea. To se projevilo 
tragicky dne 16.12.1983, kdy nový ŕeditel múzea prosté činnost společnosti zastavil. 

Nedlouho pred svým druhým zánikem vytvorili čestí genealogové a heraldici 
druhý projekt pro odbornou činnost formou zŕízení sedmadvaceti pracovních sku
pín. Zvláštni náborové číslo časopisu Heraldika a genealógie informovalo členy 
v článku „ Sléiejní úkoly České heraldické a genealogické společnosti ajejich fesení'"1 o možnosti 
začlenit se do jedné či nékolika pracovních skupin, jejichž program byl v článku 
uveden. Na rozdíl od monotematické rekonstrukce rodin podlé souboru rodinných 
listú a databanky, která se pripravovala v roce 1976, méli obetaví zájemci o odbor
nou práci a zvýšení prestíže české genealógie a heraldiky k dispozici bohatý výber 
sedmadvaceti témat pokrývajících rovnomerné problematiku obou pomocných véd 
historických: 

J. príprava genealogického a heraldického slovníku-allasu, 
2. príprava učebnice (rukovéli) genealógie a heraldiky, 
3. soupis církevních inalrik, 
4. soupis rodových slechlických archivú, 
5. soupis archivovaných genealogických a heraldických prameňu, 
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6. soupis kvalernú, 
7. edice jmenovilých soupisú obyvalel od r. 1651, 
8. databanka rodinných listú občanských i šlechlických rodu, 
9. regionálni šlechlická populace, 
10. sociológie zemédélských rodin od r. 1918, 
11. výpočelní technika v heraldických sbírkách, 
12. rodové vývody jako dokumenty, 
13. znaky na slavebních a jiných pamálkách, 
14. zobrazení náradí na znacích, 
15. znaky a znamení na papírnických filigránech, 
16. mestské znaky po r. 1945, 
17. osobní rejslríky k berní rule a dalším kalaslrúm, 
18. ceny poddanských nemovisloslí, 
19. rody kalu a pohodných, 
20. rody mlynárú, 
21. rody kovárii, 
22. rodový púvod predních osobností, 
23. dílo Bohuslava Balbína, 
24. dílo Gelasia Dobnera, 
25. dílo Václava Krále, 
26. upresnení genealogické a heraldické terminológie, 
27. genealogická a heraldická bibliografie. 

Ješté v roce 1983 byl o akci sedmadvaceti pracovních skupin pŕednesen infor
matívni referát „Boj o odbornou tematiku a kolektívni práci v československé gene
alógii a heraldice" 1 na II. setkání genealógii a heraldiku v Ostrave. I když do usta
vení genealogických a heraldických skupin bylo vloženo tolik úsilí a nádejí, ba 
i nábor zájemcú byl úspešný a skupiny dostaly pevný organizační rád, k zahájení 
práce ani k formálnímu ustavení ajmenování vedoucích pracovníkú skupin nedošlo 
vinou rozpustení heraldicko-genealogické společnosti feditelem Jílovského múzea 
ješté v roce 1983. 

Intenzívni a zdlouhavé hledání nového hostitele českých genealogú a heraldiku 
bylo nakonec úspešné a bežná spolková činnost mohla pokračovat, ale na rozvoj 
vedecké a odborné činnosti v pracovních skupinách nebylo pomyslení. Zamyslené 
kontakty s vedeckými ústavy pri vyhledávání pracovníkú do čela pracovních skupin 
nebyly zahájený. Dúvodem pro sistování genealogických a heraldických skupin bylo 
presvedčení, že spolupráce se svazarmovským klubem, ve který se proménila Heral
dická a genealogická společnost, by byla odmítnuta. Úlohu pomoci zájemcúm o po
mocné vedy historické - genealógii a heraldiku, poskytnout jim organizační zázemí 
a dovolit vydávaní spolkového časopisu Heraldika a genealógie na sebe vzala zá
kladní organizace Svazarmu 4002/230 v Praze 2. Nový svazarmovský klub sdružující 
trosky členské základný nékdejší Genealogické a heraldické společnosti, byl nazván 
Klub historiografie, nevyhnul se ale neshodám se svazarmovským vedením, které 
nakonec po tŕech letech Klub historiografie zrušilo. 

Tretím hostitelem se stal Závodní klub ROH národního podniku Tesla Strašni-
' ce, který si v roce 1987 zŕídil Klub pro českou heraldiku a genealógii s časopisem Heral
dika a genealógie. Uprostred vážnych existenčních starostí pri neustále klesající pre-
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stiži nebylo ani pomyslení na odbornou činnost sedmadvaceti na papíŕe existujují-
cích pracovních skupín. Složitá cesta české genealógie a heraldiky za vlastní organi-
zací a vyžitím členu laického i odborného zaméŕení skončila počátkem roku 1990. 
Tehdy byla v nových podmínkách obnovená Genealogická a heraldická společnost s vlast
ním časopisem Listy GHS, roč. 10. Do společnosti však nevstoupila část členstva 
z púvodní členské základný jílovského múzea a založila samostatnou oganizaci pod 
nazvem Klub pro českou heraldiku a genealógii s časopisem, který podržel název Heral
dika a genealógie. 

Ani za daleko pŕíznivéjší situace roku 1990 se nepodarilo na púdé GHS prosadit 
náročné a vedecké zaméŕení z roku 1976 a 1983. Proto i úvodní článek v roce 1990 
obnovených listú GHS nazvaný „Česká genealógie a heraldika - koníček, umení či 
veda?"1 od programu ryže vedecké orientace činnosti členu GHS odstoupil. Podíl 
laické vétšiny v členské základné byl tehdy vyčíslen na 80%. 

Poznámky 

* ČGHSP bola dlho jednou z mala organizácií svojho druhu v bývalom Československu, ku 
ktorej sa hlásili a na pôde ktorej nachádzali uplatnenie aj slovenskí genealógovia a heral
dici. Keďže v tomto roku (1999) si táto organizácia pripomína 30. výročie svojho založenia, 
využívame túto príležitosť na to, aby sme si jej vývoj priblížili príspevkom jej niekdajšieho 
predsedu - PhDr. Jaroslava Honca (nar. 1925). J. Hone, dlhoročný odborný pracovník 
poľnohospodársko-lesníckeho oddelenia Štátneho ústredného archívu v Prahe, 1.3.1999 
zomrel. Príspevok (pôvodne publikovaný v zborníku Acta universitatis Carolinae Philoso-
phica et historica l/l 996 a potom znova v periodiku ČGHSP Genealogické a heraldické 
listy 19, 1999, č. 1-2) preto uverejňujeme aj ako spomienku na tohto historika, ktorý nebol 
neznámy ani na Slovensku. Aj v súčasnosti má ČGHSP členov zo Slovenska, resp. s gene
alogickými záujmami na Slovensku. 
1 HONC, J.: Možnosti a cile české kvantitatívni genealógie a heraldiky. In: Listy Genealogické 
a heraldické společnosti 4, 1976, s. 1-13. 
2 Tenže: Stéiejní úkoly České heraldické a genealogické společnosti a jejich fesení. In: Heraldika 
a gemnealogie 1983, s. 1-28. 
3 Boj o odbornou tematiku a kolektívni práci v československé heraldice a genealógii. In: Sborník 
príspevku II. setkání genealogú a heraldiku v Ostrave 15.-16.10.1983. Ostrava 1984, s. 89-
92. 
4 Česká genealógie a heraldika - koníček, umení či veda1?. In: Listy GHS, 10, 1990, s. 1-11. 
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BIBLIOGRAFIA - GLOSY 

TRADÍCIE A PERSPEKTÍVY POMOCNÝCH VIED HISTORICKÝCH 
V POĽSKU 

Pod uvedeným názvom vyšiel u našich severných susedov v roku 1995 zborník ma
teriálov zo sympózia, ktoré sa konalo v dňoch 21. a 22. októbra 1993. Toto podujatie 
bolo zorganizované pri príležitosti 70. narodenín profesora Zbigniewa Perzanowského 
a k storočnici založenia Katedry pomocných vied historických na Jagelovskej univerzite 
v Krakove (obe okrúhle výročia pripadli na predchádzajúci rok 1992). Vedeckým redak
torom zborníka bol Mieczyslaw Rokosz. 

H n e ď po úvodnom vstupe redakcie, v ktorom sa stručne približuje osobnosť profe
sora Z. Perzanowského a osvetľujú okolnosti vzniku sympózia i vydania samotného zbor
níka, nasleduje bibliografia prác jubilanta, zahŕňajúca roky 1957-1995. Po nej sú zara
dené slávnostné príhovory, ktoré odzneli na spomínanom sympóziu z úst rektora Jage
lovskej univerzity profesora Aleksandra Koja a dekana tamojšej Historickej fakulty pro
fesora Macieja Salamona. 

Z odborných príspevkov j e ako prvá zaradená štúdia samotného Z. Perzanowského 
pod názvom Z dejín Oddelenia pomocných vied historických a archivistiky na Jagelov
skej univerzite. N a ň h o nadväzujú v podstate aj ďalší štyria autori. A. Gieysztor sa venoval 
historickým pramenovedným disciplínám na Varšavskej univerzite, J . Szymaňski analy
zoval vývoja metodológie pomocných vied historických v Poľsku počas predchádzajúcich 
sto rokov, S. Čiara predostrel do diskusie niekoľko úvah na tému pomocné vedy histo
rické vo Varšave v druhej polovici 19. a začiatkom 20. storočia a napokon A. Tomczak sa 
zaoberal prednáškami S. Ketrzyňského z archivistiky na Varšavskej univerzite v rokoch 
1918-1920. 

Po predchádzajúcom historicko-metodologickom bloku nasledujú bloky z jednotli
vých "pomocnovedných" disciplín. Skupina tzv. klasických vied sa začína genealogický
mi štúdiami. K. Jasiňski predostrel Úvahy na okraj "Genealógie Piastów" Oswalda Bal-
zera, G. Labuda pokračuje staťou Pochvala "Rodowodu Piastów" Kazimierza Jasiňského 
a j . Bieniak uzaviera aktuálnym náčrtom možností a úloh poľských genealógov-medie-
vistov. Nasleduje výpočet úspechov a postulátov v oblasti poľskej heraldiky od S. K. 
Kucziňského a zamyslenie sa R. Wyrozumského nad poľsko-litovským erbom a j e h o ide
ovým významom. Ťažkosti s numizmatikou približuje R. Kiersnowski. 

Z. Piech načrel do iného "súdka" a pýta sa, či historická ikonografia musí byť chá
paná ako pomocná veda historická. K. Bobowski zasa uvažuje o možnostiach rozšírenia 
oblasti paleografických výskumov. Prvú štúdiu z diplomatiky v tomto zborníku predsta
vuje naznačenie problémov bádania korunnej kancelárie na príklade kancelárie Žigmunda 
III. Váza z pera W. Krawczuka. Sliezsku diplomatiku si zobral pod drobnohľad R. Stel-
mach a čitateľa oboznamuje nielen s dosiahnutým stavom výskumu vývoja tamojšej kan
celárie, ale aj s dalšími bádateľským napredovaním v tomto smere. B. Kúrbisová nazvala 
svoj príspevok Ars critica - investigatio humanitat is a venovala ho stému výročiu stredo
vekej latinskej filológie. V podstate k tejto vedecko-bádatelskej špecializácii gravituje aj 
E. Skibiňski, ktorý na nasledujúcich stranách rozobral kritéria textovej analýzy. 

Dosiahnuté výsledky i perspektívy poľskej historiografie orientujúcej sa na výskum 
stredovekých análov z krakovskej oblasti obsahuje štúdia W. Drelicharza. Za ňou je zara
dený príspevok o problémoch kodikológie od E. Potkowského a potom odborný náčrt 
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protorenesančnej epigrafickej kapitály v Poľsku od B. Treliňskej. Zaujímavá j e aj pramen
ná analýza zápisov v krakovskej knihe "Liber proscript ionum", týkajúcich sa kráľovnej 
Jadvigy, ktorú spracovala B. Wyrozumska. Na potreby a aktuálne metódy bádania týka
júceho sa pôvodných krajinných zobrazení poukázal M. Rokosz. Historicko-geografický 
charakter má aj práca J . Tyszkiewicza týkajúca sa problematiky najstaršej južnej hranice 
Poľska v 10. a 11. storočí. Úplne inej téme sa venuje P. Sczaniecki, ktorý napísal príspe
vok o patrocíniu sv. Petra v meste Tyniec. 

Odraz nástupu nových technológií aj do takej, na prvý pohľad sťaby konzervatívnej 
sféry, akú predstavuje historiografia, reflektovali v spoluautorskom podaní, s titulom 
O možnostiach a absolútnej potrebe používania stroja zvaného počítač v historických 
vedách, M. Kopczyňski a j . Matuszewski. V rovnakej, ba ešte konkrétnejšej línii pokra
čuje po nich T. Jasinski, ktorý dáva počítač do súvislosti s perspektívami poľskej diplo-
matiky. Ďalší príspevok pripravila dvojica autorov B. Tropak a A. Walkowski a nazvala ho 
Diploma - počítačový program pre výskum stredovekých kancelárií a skriptórií. Tento 
tematický blok a zároveň aj celý zborník završujú ešte tri štúdie. E. Rutkowska napísala 
o využívaní kalkulačných hárkov v demografických výskumoch, L. A. Zyblikiewiczová 
o viedenskej databanke a nakoniec sa H. Wajs zaoberal vzťahom archívov a modernej 
techniky. 

Ako vyplýva z predchádzajúcich informácií, predstavený zborník svojim záberom 
ďaleko prekračuje nielen rámec jubileí, ku ktorým vznikol, ale aj hranice Poľska, v kto
rom bol vydaný. Pre slovenskí! historiografiu vôbec a pre slovenské vedy historické oso
bitne, j e prinajmenšom zrkadlom súčasného stavu bádania v týchto disciplínách u na
šich poľských priateľov, ale mal by sa stať aj inšpiračným vzorom pre dosahovanie podob
ných cieľov u nás. V neposlednom rade vyvoláva podnety na nadviazanie tesnejšej spo
lupráce medzi bádateľmi a príslušnými univerzitnými a odbornými inštitúciami oboch 
krajín. 

L. Sokolovský 

Karel Múller: Pečeli a znaky obá na Hhiänsku. Kravare 1999, 44s. ISBN 80-902526-3-X 
Na sympóziu Heraldika na Slovensku v Trenčíne (1996) Karel Múller, riaditeľ Zem

ského múzea v Opave, hodnotiac činnosť českého p a r l a m e n t n é h o podvýboru pre heral
diku poznamenal, že sa mu zatiaľ nepodari lo realizovať systematické zverejňovanie vý
sledkov j e h o práce, pričom verejnosť zostáva odkázaná len na informácie publikované 
jednotlivými členmi a informujúce o vývoji v jednotlivých regiónoch (prevažne na Mo
rave a v Sliezsku). Svedectvom toho, že situácia sa odvtedy zrejme len málo zmenila, j e 
i predkladaná práca. Autor ňou nadväzuje na rad svojich p o d o b n e koncipovaných diel. 
Jej j a d r o m sú heslá informujúce o vývoji pečatných a heraldických symbolov 48 obcí 
Hlučínska (severovýchodná časť dnešného okresu Opava a časť mesta Ostravy). Väčšina 
z nich v priebehu posledných storočí vystriedala najmemej tri typária (výberovo sú pre
kreslené). Najstaršie z nich pochádzajú zo 17. stor. Zo znamení sú početne zastúpení 
svätci a svätice, poľnohospodárske náradie a poľné práce, menej zvieratá. Hovoriace 
znaky sú zriedkavé. Medzi súčasnými erbami (farebne ich prekreslil J a n Tejkal) azda ani 
neprekvapuje veľa novotvarov. Dielo vyšlo v dobrej grafickej úprave v 1000-kusovom 
náklade. (gh) 

Peter D. Bela Mérey: The 525lh Anniversary ofa Granl: the Mérey Family Coal ofArms. 
In: Heraldry in Canada / Ľ H é r a l d i q u e au Canada, 33, 1999, č. 2 (jún), s. 30-32. 

Už tridsaťtri rokov vydáva Kanadská heraldická spoločnosť svoj časopis Heraldika 
v Kanade. Toto periodikum uverejňuje spravidla údaje o aktuálne udelených kanadských 
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erboch a ich nositeľoch, menej tiež odborné články a recenzie. Pred niekoľkými rokmi sa 
j e h o grafickým úpiavcom stal Peter D. Bela Mérey, majiteľ vydavateľstva Pro Família 
Publishing v Toronte, ktorý sa venuje aj genealógii Méreiovcov z Mérô a Malých Dvo-
rian. Posledná Heraldika v Kanade preto výnimočne uverejnila j e h o krátky, jubilejný 
príspevok, venovaný 525. výročiu udelenia erbu Méreiovcom (4 členom rodu udelil ar-
máles 27. mája 1474 v Budíne uhorský panovník Matej Korvín). Autor stručne zachytáva 
migráciu členov rodu, ktorí boli z pôvodne darovaných majetkov v Mérô v Šomoďskej 
župe nútení po r. 1526 presťahovať sa do Malých Dvorian (dnes súčasť Bojnej v okr. 
Nitra). Po vytlačení Turkov sa sčasti vrátili do Mérô, sčasti zostali na území dnešného 
Slovenska. Po r. 1918 sa aj členovia nitrianskej vetvy presťahovali na územie Maďarska, 
odkiaľ potomkovia oboch vetiev začiatkom 2. svetovej vojny emigrovali do Švajčiarska 
(1940) a Kanady. Kanadskí Méreiovci sú potomkami nitrianskej vetvy rodu. Do novej 
vlasti prišli v r. 1957-60, po predchádzajúcich pobytoch v Belgicku, Holandsku, Argen
tíne a Uruguaji. (gh) 

Katarína Babičová - Vlastimil Hábl - Danuta Učníková: Ilešháziovci. Rodová zbierka 
obrazov. Trenčín, Trenčianske múzeum 1998, 56 s. ISBN 80-967970-0-X 

Reprezentatívny, farebný katalóg k stálej expozícii na Trenčianskom hrade. V. Hábl 
v úvodnej štúdii „Ilešháziovci-majitelia Trenčianskeho hradu a panstva, dediční župani tren
čianski a liptovskí, 1594-1835 (s. 5-22) zachytáva genézu tohto rodu, ktorého členovia 
významne zasiahli do života uhorskej i slovenskej spoločnosti. Podrobne, pr i tom púta
vým spôsobom približuje osudy významných členov rodu, ich pôsobenie v politike, cirkvi, 
v oblasti kultúry. Katalóg zobrazuje portréty Ilešháziovcov a niekoľko ďalších obrazov 
z ich zbierok, ktoré dnes patria Trenčianskemu múzeu. (gh) 

Viera Morišová: Genealógia rodiny Silvayovej. In: Melčice-Lieskové 1398-1998. Obec 
Melčice Lieskové 1998, s. 143-148 (tab.) ISBN 80-968-043-5-9 

Príspevok zachytáva vetvenie rodu, ktorého pôvod zatiaľ nebol objasnený (podľa 
niektorých autorov pochádzal z Bardejova). J e h o členovia patrili k rečovo slovenskému 
zemianstvu (pomaďarčili sa až v 2. pol. 19. stor.), od 17. stor. mali majetky a významné 
postavenie v Trenčíne a na okolí. Osobitná pozornosť j e venovaná vetve, ktorá od 18. 
stor. žila v Zemianskom Lieskovom (okr. Trenčín). Jej členovia tu dali vystavať kaštieľ, 
ktorý bol (spolu s ostatným majetkom rodu) p o 2. svetovej vojne skonfiškovaný a pride
lený Povereníctvu školstva a národnej osvety. Poslednou členkou rodu, ktorá žila v Ze
mianskom Lieskovom, bola Mária Silvaiová-Barošová. Zomrela tu v r. 1967 a v Zemian
skom Lieskovom j e i pochovaná. (gh) 

Zdenko Ďuriška: Rodina Tobiáša Masníka v genealogických súvislostiach. In: Obdobie 
protireformácie v dejinách slovenskej kultúry z hľadiska s t redoeurópskeho kontextu 
(z príležitosti 300. výročia úmrt ia Tobiáša Masníka). (Editor: J á n Doruľa). Slavistický 
kabinet SAV, Bratislava 1998, ISBN 80-967722-4-4, s. 239-250. 

Príspevok prináša rad nových a spresňujúcich informácií o pôvode a príbuzných 
Tobiáša Masníka (1640-1697), p o p r e d n é h o barokového spisovateľa, evanjelického učite
ľa a kňaza, potomka zemianskeho rodu Omastovcov. J e h o zatiaľ najstarší doložný predok 
- starý otec - používal pr ímenie Bodický podľa Bodíc v Liptove. Bol evanjelickým fará
rom, p o d o b n e ako i j e h o dvaja synovia. Ev. duchovnými boli aj manželia dvoch nateraz 
známych sestier T. Masníka (Matej Domko, Mikuláš Fabrícius). Z Ďuriška sa vyjadruje aj 
k otázke autorovho rodiska (Kostolná Ves, okr. Prievidza, nie Zemianske Kostoľany, ako 
uvádzali niektorí autori i Slovenský biografický slovník), manželiek (nemal ich dve, ale 
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len jednu - Zuzanu Sartoriovú), detí (Alžbeta, Samuel). Autor sleduje aj osudy tých 
Omastovcov z Trenčianskej stolice (Rozvadze), ktorí nadviazali na Masníkovo dielo 
a hlásili sa k nemu. Trenčianski Omastovci boli nobilitovaní v r. 1599, ich príbuzenský 
vzťah k liptovským menovcom (a teda i k samotnému T. Masníkovi) zostáva otvore
ným, (gh) 

Biografické štúdie 25. Martin, Matica slovenská 1998 (zostavil A. Maťovčík). Z genea
logického hľadiska tri pozoruhodné príspevky obsahuje jubilejné číslo zborníka Biogra
fického ústavu Matice slovenskej v Martine. Prvý (Rod pláleníkov z Klina, s. 72-98) je ve
novaný hornooravskému pláteníckemu rodu Skyčákovcov, druhý (Predkovia spisovateľky 
Eleny Maróthy-Sollésovej, s. 100-108) zemianskemu rodu Maióthyovcov s prídomkom 
z Kostolných Moraviec a tretí (Z minulosti rodu Gašparíkovcov, s. 120-128) pôvodom liptov
skému rodu Gašparíkovcov. Zo všetkých troch spomínaných rodov vyšiel rad význam
ných osobností. Autorom uvedených príspevkov je Zdenko Duriška. (gh) 

Andrej Rády: Kronika rodiny Féderovcov ako ju spísal foiko Féder, jeho súrodenci, deti 
a ďalší príbuzní. Praha, vlastným nákladom autora 1998,' 128 s., ISBN 80-238-2834-7 
(náklad 240 kusov). 

Dielo približuje osudy členov rodiny Féderovcov, ktorej dejiny sú známe od r. 1856, 
kedy sa slobodnej matke Anne Fedorovej, pôvodom z Haliče, narodil syn Jozef. Jadrom 
práce sú autobiograficko-rodopisné spomienky jeho vnuka Jozefa (nar. 1925), ktoré vznikli 
v r. 1997 a ktoré o dva roky neskôr redakčne upravil a vydal jeho vnuk, žijúci dnes 
v Prahe. Doplnené sú spomienkami a autobiografiami viacerých členov tejto rodiny -
súrodencov a potomkov Jozefa Fédera ml., genealogickou a fotografickou prílohou, či
tateľovi sa pred očami odvíja príbeh niekoľkých generácií rodiny obuvníka, ktorá našla 
svoj domov v Pezinku. Po krátkom období blahobytu, pri dlhotrvajúcom spore s tovari
šom, ktorý okradol svojho majstra, rodina upadla do biedy, ktorú všakjej členovia svojou 
húževnatosťou, vynaliezavosťou, najmä však neochvejnou vierou dokázali úspešne pre
konávať. Z viacerých potomkov Jožka Fédera (ml.) sa stali úspešní neprofesionálni mu
zikanti, kapelníci (v 60-tych rokoch aj v televízii vystupova ich rodinná dychovka), špor
tovci (niektorí z jeho vnukov reprezentovali Slovensko na medzinárodných podujatiach). 
„Cudzím bude príbeh pripadať (a vlastne aj je) monotónny, jeho nížiny i vrcholy písal 
obyčajný život obyčajných ľudí", píše v doslove zostavovateľ diela. Je to pravda. I u ne
zainteresovaných čitateľov však nemôže nevzbudiť obdiv vnútorná sila mnohých z tých, 
ktorí toto dielo písali svojimi životmi. (gh) 

Matričný slovník. Pomôcka na zapisovanie údajov do cirkevných matrík. Spolok 
svätého Vojtecha, Trnava 1999, 332 s., ISBN 80-7162-269-9. 

Rímsko-katolícka cirkev dodnes používa v úradnom styku popri slovenčine aj latin
ský jazyk. Kvôli správnemu zapisovaniu osobných údajov (mien, povolaní a príčin úmrtí) 
do cirkevných matrík už v minulých desaťročiach (naposledy v r. 1970) vychádzali tzv. 
matričné slovníky. Hoci ide predovšetkým o pomôcky pre kňazov, veľmi dobre môžu 
poslúžiť aj genealógom. Aktualizované vydanie matričného slovníka, ktorý spracoval 
kolektív autorov, zachováva štruktúru predchádzajúcich príručiek - obsahuje abecedné 
zoznamy mien (slovensko-latinsko-maďarský, latinsko-maďarsko-slovenský, maďarsko-
latinsko-slovenský), povolaní (slovensko-latinský, latinsko-slovenský) a chorôb (sloven-
sko-latinský, latinsko-slovenský). Novinkou je zoznam chorôb podľa medzinárodných 
číselných kódov. (Dielo si za 135,- Sk možno objednať na adrese: SSV, Radlinského 5, 917 
01 Trnava, tel.: 0805-5511153, gh) 
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KRONIKA 

V PRVÚ SEPREMBROVÚ SOBOTU (5.9.1999) sa v Martine konalo valné zhromaždenie 
našej spoločnosti. Zo „zahraničných" hostí ho prišiel pozdraviť Vladimír Markl, čestný člen 
SGHS MS z moravskej Orlovej. Vlastný program sa od predchádzajúcich líšil v zásade 
v tom, že pr í tomní nezasahovsli do znenia stanov, neschvaľovali ďalších čestných členov 
a do výboru na nasledujúce funkčné obdobie (napriek dosiaľ najväčšiemu počtu novona-
vrhnutých kandidátov) zvolili v podstate všetkých jeho predchádzajúcich členov. (-gh-) 

SPRIEVODNÝM PODUJATÍM valného zhromaždenia SGHS MS 5.9.1999 v Martine bolo 
stretnutie organizátorov rodinných stretnutí a stretnutí menovcov. Zúčastnili sa ho zástup
covia rodín, resp. menovcov Babčanovcov, Baricovcov, Jankovichovcov, Medveďovcov, Pi-
sarčíkovcov a Pomothyovcov. Vo svojich vystúpeniach, ilustrovaných výstavkami a premie
taním videozáznamov, priblížili vlastné skúsenosti z organizácie stretnutí svojich príbuz
ných či menovcov. (-gh-) 

Z INICIATÍVY J UDr. Stanislava Šárossyho z Veľkého Šariša sa v Prešove dňa 27. októbra 
1999 zišli členovia našej spoločnosti z okresu Prešov. Počas svojho stretnutia sa zoznámili 
s pr iebehom a závermi valného zhromaždenia SGHS MS a dohodli sa na pravidelnom 
(štvrťročnom) stretávaní. V nasledujúcom období sa chcú zapojiť do projektu Prepis ná
hrobných nápisov, do súťaže Najlepšie genealogické práce, majú tiež záujem na vytváraní 
podmienok organizovania rodinných stretnutí a rozširovaní členskej základne našej spo
ločnosti v okrese Prešov. Ich aktivity úpr imne vítame. (gh) 

SVOJU SIEDMU GENEALOGICKÚ A KULTÚRNU KONFERENCIU zorganizovala Cze-
choslovak Genealogical Society International v dňoch 13.-1G. októbra 1999 v Lincolne, 
v štáte Nebraska (USA). Slovenska, jeho obyvateľov a emigrantov sa týkali vystúpenia 
G. Ferenca, profesora dejín na štátnej univerzite v Salisbury (Slovenskí imigranti a ich život 
v USA do r. 1920), D. Gardinera, profesionálneho genealóga z Lakewoodu (základy slova-
cikálneho genealogického výskumu, tvorba, písanie a publikovanie rodinných kroník), 
S. Potacha (o historických a politických udalostiach, ktoré ovplyvnili životy predkov dnešných 
amerických Čechov a Slovákov), H. Cincebeauxovej (o každodennom živote na Slovensku, 
sobášnych zvykoch a pod.), M. Bigaouetta (o aktualitách z ciest po Slovensku). Na pudujatí 
bol premietnutý aj videofilm dokumentaristky S. Marcinkus Obrazy zo starej vlasti, ktorý 
vznikal sčasti na Slovensku (o.i. v spolupráci so SGHS MS). (gh) 

HERALDICA VIVA II. bol názov pracovného seminára českých, moravských a sliezskych 
heraldikov, ktorý sa uskutočnil v dňoch 21.-22. októbra 1999 na zámku v Pardubiciach. 
Podujatie bolo venované otázkam historickej i súčasnej komunálnej heraldiky. Súčasťou 
programu bolo sprístupnenie výstavy súčasnej českej výtvarnej heraldickej tvorby. Podujatie zorga
nizovalo Východočeské múzeum v Pardubiciach pod záštitou podvýboru pre heraldiku Poslaneckej 
snemovne Parlamentu ČR. O aktivitách SGHS MS na ňom informoval M. Šišmiš. (gh-) 

VÝSTAVA "Od archívnych dokumentov k súčasnej symbolike miest a obcí okresu Partizán
ske" bola v dňoch 9.-18. novembra 1999 sprístupnená v priestoroch Mestského kultúrneho 
strediska v Partizánskom. Na jej tvorbe sa zúčastnili pracovníci Štátneho okresného archívu 
v Topoľčanoch, O k r e s n é h o úradu v Partizánskom, Tríbečského múzea v Topoľčanoch 
a ďalších inštitúcií. (gh) 
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SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA v Bratislave v spolupráci s galériou M. A. Bazovského 
v Trenčíne usporiadali 19. septembra 1999 v Bratislave clerniéru výstavy Miloš Alexander 
Bazovský 1899-1968, venovanú nedožitému jubileu tohto významného slovenského malia
ra. V rámci nej zaznelo rozprávanie Z. Durišku o genealógii rodu Bazovských. (-gh-) 

V MAPLE LAKĽ WEST GROVE pri Hickory Hills, Illinois (USA) sa 16. augusta 1999 usku
točnilo 46. stretnutie Mičudovcov-Michudovcov z USA. Dejiny tejto rodiny sa v USA začali 
písať od r. 1891, kedy sa sem prisťahoval Andrej Mičuda z Bohuníc (z vtedajšej Trenčianskej 
župy). Vyšlo z nej viacero amerických vedcov, umelcov, politikov. (George J. E. Michuda, 
P. O. Box 900, Naperville, IL 60566-0900, USA; Slovák Heri tage Life 7, 1999, č. 2, 
s. 4-5). 

ĎALŠIE STRETNUTIE MENOVCOV MEDVEĎOVCOV sa uskutočnilo v dňoch 15.-17. 
októbra 1999 v hoteli Biela Medvedica v Bystrej. (-gh-) 

18. SEPTEMBRA 1999 boli v Klube slovenských spisovateľov v Bratislave slávnostne pri
vítané publikácie L. Vrtela Osem storočí slovenskej heraldiky a A. Maťovčíka a kol. Repre
zentačný biografický lexikón Slovenska. Po šiestich mesiacoch od svojho vydania bola kni
ha L. Vrtela, ktorá vyšla v približne dvojtisícovom náklade z troch štvrtín vypredaná.(-gh) 

Dňa 28. septembra 1999 vysielal Slovenský rozhlas na stanici Devín naživo besedu o genealógii 
a aktivitách našej spoločnosti. Moderovala ju redaktorka Tatiana Šušková, z výboru SGHS MS sa 
v štúdiu na Mýtnej ulici zišli (zľava) Z. Alexy, J. Novák, M. Sišmiš a Z. Duriška. 
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PRÍLOHA 

SLOVENSKÁ GENEALOGICKO-HERALDICKÁ S P O L O Č N O S Ť 
PRI MATICI SLOVENSKEJ 1997-1999 

(Správa o činnosti prednesená na valnom zhromaždení 4.9.1999 v Martine) 

Predchádzajúce valné zhromaždenie, ktoré sa uskutočnilo dňa 6.9.1997, zvolilo do 
orgánov našej spoločnosti nasledujúcich členov. Do výboru: Prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc. 
(predseda), Ing. Zdenko Alexy a Prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc. (podpredsedovia), Milan 
Sišmiš (tajomník), Mgr. Zdenko Duriška (hospodár), Ladislav Čisárik ml., PhDr. Ľubomír 
Jankovič, C S c , PhDr. J a n a Kurucárová, Vladimír Rábik, PhDr. Ladislav Vrteľ a PhDr. J á n 
Zilák, CSc. (členovia), do dozorného výboru: Ing. Marián Tkáč, CSc. (predseda), Tatiana 
Belláková a Pavlína Valková (členovia). V tomto zložení pracoval výbor do 1. j anuára 1998, 
kedy funkciu hospodára po Z. Ďuriškovi prevzala Valéria Červíkova (Z. Duriška zostal naďalej 
členom výboru SGHS MS). Oba výbory sa do dnešného dňa streli dovedna 10-krát, 4-krát 
v Martine a 6-krát v Bratislave. Na všetky rokovania boli na základe rozhodnutia výboru 
prizývaní aj všetci bývalí členovia a kandidáti do orgánov SGHS MS (ktorí sa ich sporadicky 
aj zúčastňovali). 

Členská základňa. V čase spomenutého valného zhromaždenia mala naša spoločnosť 
330 (286+44) členov. Po vyradení d lhodobo neplatiacich členov v súčasnosti evidujeme 
425 členov. Členská základňa v sledovanom období rástla rovnomerne, pozoruhodnejší 
nárast sme zaznamenali po zriadení internetovej stránky v lete tohto roku, kedy o členstvo 
prejavilo záujem o.i. viacero krajanov z USA. Vzhľadom na stále rastúci počet členov bude 
potrebné skvalitniť a zjednodušiť ich evidenciu (s využitím počítača). 

Pokiaľ sa týka činnosti klubov (v Banskej Bystrici a v Martine), možno povedať, že 
stagnovala. Zaregistrovali sme snahu o založenie jedného nového GH-klubu, avšak nevie
me s akým výsledkom. 

Styky s inými organizáciami. Vzájomné vzťahy s vedením Matice slovenskej, v rámci 
ktorej naša spoločnosť pôsobí ako vedecký odbor, boli korektné, MS však nenašla spôsob, 
ako splniť všetky záväzky, ktoré spoločnosti dávnejšie dala. SGHS MS stále postráda prime
rané priestory. Ponúknuté neboli vyhovujúce. Túto otázku by sme radi v dohľadnej dobe 
(po stabilizácii pomerov v MS) radi doriešili. Na druhej strane si ceníme, že MS prostred
níctvom svojej Grantovej komisie a nadácie Prebudená pieseň finančne podporila viaceré 
naše projekty (slovakizácia programu BK5, seminár Letná škola praktickej genealógie, 
Genealogická encyklopédia Slovenska). 

Pokračovala už tradičná spolupráca s vnútromatičnými pracoviskami - s Biografickým 
ústavom MS (spoluorganizácia seminárov) a s Vydavateľstvom MS (spoluvydávanie časopi
su a spolupráca na tvorbe práce Osem storočí slovenskej heraldiky). Novou bola a je spo
lupráca s kolegami z Databázového pracoviska MS (spolupráca na lokalizácii genealogic
kého softvéru Brother's Keeper, tvorbe a prevádzke internetovej stránky SGHS MS). 

Z ďalších inštitúcií naše aktivity podporil i mestské úrady v Martine, Hnúšti a Revúcej 
(príspevky na vydanie publikácií o Paulinyovcoch o Francisciovcoch), Štátny okresný archív 
v Martine, Štátny oblastný archív v Bytči, Obecný'úrad v Turčianskom Jasene, bývalý Tur
čiansky cech šermiarsky (spolupráca na organizácii Letných škôl praktickej genealógie), 
firma Šignum Dunajská Lužná (spolupráca pri tvorbe členských preukazov a hlavičkového 
papiera), spoločnosť Joga v d e n n o m živote Martin a tlačiareň Alfaprint (spolupráca pri 
tvorbe časopisu a informačných materiálov). 
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Pokračovali i kontakty so zahraničnými a medzinárodnými organizáciami (najmä for
mou výmeny periodík a rôznych informácií), intenzívnejšie sme komunikovali s Českou 
genealogickou a heraldickou spoločnosťou v Prahe, Ukrajinskou heraldickou spoločnosťou 
v Lvove, so Slovinskou genealogickou spoločnosťou a s Czechoslovak Genealogical Society 
International zo St. Paul (vo väčšine prípadov najmä v súvislosti s prípravou príručky ku 
genealogickému výskumu). 

Edičná činnosť. Tradične sme pokračovali vo vydávaní periodika Genealogicko-heral-
dický hlas (4 čísla), koncom roka 1997 sme vydali tiež adresár členov. V r. 1998 vznikol na 
pôde SGHS MS projekt Genealogickej encyklopédie Slovenska, ktorý sme začali aj realizo
vať. Ďalšie práce na ň o m však dočasne ustali kvôli iným úlohám. Jednou z nich bola 
i tvorba lokalizovanej verzie genealogického softvéru Brother's Keeper, ku ktorému sme 
vydali i tlačenú používateľskú príručku (pokiaľ vieme, bol to vôbec prvý inozazyčný manuál 
k tomuto programu, ktorý vyšiel tlačou, náš príklad p o t o m nasledovali Slovinci). Sprístup
nením tohto programu slovenským používateľom sme chceli prispieť k celkovému skvalit
neniu ich práce (v súčasnosti ho používa asi 250 nami evidovaných genealógov). 

Po niekoľkoročnom úsilí sa v r. 1999 podari lo vydať monografiu L. Vrteľa Osem storočí 
slovenskej heraldiky. Kjej výslednej podobe z okruhu SGHS MS prispel o.i. náš čestný člen 
- p. Dávid H. Scholes z Kanady. Vo vlastnej réžii sme v tomto roku hodlali vydať zborník 
s príspevkami z oboch ročníkov Letnej školy praktickej genealógie. Pôvodný zámer sa však 
zmenil - dielo sme sa rozhodli rozšíriť o ďalšie príspevky a vydať ho v r. 2000 vo forme 
podrobnej príručky ku genealogickému výskumu na Slovensku a v slovacikálnom zahrani
čí. V máji sme začali kampaň na získanie finančných prostriedkov na vydanie tohto diela 
(orientovanú najmä na amerických krajanov). 

V blízkej dobe by mala uzrieť svetlo sveta práca J . Žiláka J á n Francisci Rimavský -
genealógia rodu, ktorá v minulom roku obsadila 2. miesto v súťaži Najlepšie genealogické 
práce. Na vydanie bude čoskoro pripravená i paleografická čítanka (zost. J . Novák) a uva
žujeme aj o spolupráci na digitalizovanom vydaní armálesov z bratislavskej zbierky. V blíz
kej budúcnosti by sme tiež radi vydali zborník o Paulinyovcoch. 

Knižnica a zbierky sa aj v uplynulom období rozrastali (o nové čísla periodík partner
ských organizácií, rukopisné i tlačené genealogické práce). Začali sme byť aktívnejší, pokiaľ 
sa týka cieleného získavania nových titulov (výmenou, nákupom). Systematickému budova
niu knižnice a zbierok však bránia stiesnené priestory. V tomto ohľade sa situácia oproti tej 
spred dvoch rokov nezmenila. Publikácie sú viac-menej neuspoor iadane uložené na poli
ciach a v krabiciach a sú teda de facto neprís tupné. Zbierky (rukopisné genealógie a zozna
my prepísaných náhrobných nápisov) sú usporiadané a pr ís tupné čiastočne. Určitým pre
lomom v sprístupňovaní dát, ktorými disponujeme - bez ohľadu na priestory - môže byť 
počítačová báza genealogických dát, o ktorej tvorbe uvažujeme. 

Výskumné a dokumentačné projekty. K novému posunu došlo v projekte Prepis ná
hrobných nápisov, ktorý SGHS MS organizuje od r. 1992. K záznamom zo 48 cintorínov 
spred 2 rokov pribudli prepisy z Bratislavy - Slávičieho údolia (V. Hančin), z Košíc-Krásnej 
(P. Hake), z Mošoviec (T. Duchajová), Martina-Záturčia (L. Hoffmann), Martina-Jahodník 
a z cintorína v Duliciach (M. Nováková). V súčasnosti disponujeme údajmi z vyše 50 cin
torínov, ich podrobný zoznam je zverejnený na našej internetovej stránke. 

Záujem o projekt vzrástol najmä v tomto roku - prihlásilo sa d o ň viacero nových dob
rovoľníkov z rôznych regiónov Slovenska i zo zahraničia (Maďarsko, USA), pričom výsledky 
práce niektorých sú zverejnené aj na internete (P. Knúrovský - Košice, hroby padlých v 1. 
svetovej vojne). 

V tomto roku sme začali podnikať aj kroky (rokovania, dopracúvanie metodiky), ktoré 
by umožnili začať prepis náhrobných nápisov zo židovských cintorínov, hoci možno očaká
vať, že táto práca buďe náročná, spojená s mnohými komplikáciami. 

47 



V posledných týždňoch sme absolvovali prvé konktétne rokovania o možnostiach budova
nia bázy genealogických dát (v rámci tohto projektu by sme chceli ďalej spracúvať aj údaje 
z cintorínov). Spustenie tohto projektu je viazané o.i. na technické dovybavenie spoločnosti 
(počítačmi). 

Podujatia. V septembri minulého roku spoločnosť zorganizovala v Martine 2. ročník 
seminára Letná škola praktickej genealógie (3.-5.9.1998), ktorého súčasťou bolo i vyhod
notenie výsledkov 2. ročníka súťaže Najlepšie genealogické práce. SGHS MS sa ďalej po-
dielala na prezentácii genealogickej publikácie o Markovcoch z Kovačice (Dom zahranič
ných Slovákov v Bratislave, 7.9.1998), na organizácii genealogického seminára pre učiteľov 
z regiónu Turiec (s Metodickým centrom v Banskej Bystrici, 7.12.1998 v Martine), ktorého 
sa zúčastnil i Colin R. Chapman, viceprezident britskej Federácie rodinno-historických 
spoločností. Zástupcovia spoločnosti vystúpili tiež na stretnutí Baricovcov v lete 1998 
v Turanoch. 

Konzultatívna, poradenská činnosť, styky s verejnosťou. Už tradične sme odpoveda
li na množstvo najmä genealogických dopytov, ktorých počet sa výrazne zvýšil po zavedení 
elektronickej pošty v SGHS MS (intenzívnejšie od leta 1998) a sprístupnení našej domov
skej stránky na internete (24.5.1999). Zriadenie tejto stránky j e evidentným prelomom 
v rozvoji ďalšej komunikácie spoločnosti s verejnosťou. Považujeme ho za podstatný vklad 
aj pri celkovom rozvoji genealogického výskumu na Slovensku a v slovacikálnom zahraničí. 

Za iný dôležitý prostriedok komunikácie s verejnosťou považujeme prezentáciu SGHS 
MS v médiách. Z tých v uplynulom období prejavili o našu činnosť záujem Slovenský roz
hlas, Rádio Twist, z periodík denníky Pravda, SME, Nový Život Turca (rozhovory, články). 
Veríme, že v budúcnosti sa škála našich mediálnych partnerov, a tým i možnosť oslovovať 
širšiu verejnosť rozšíri. 

Popri bežnom informačno-poradenskom servise sme v r. 1998 podporili žiadosť Tur
čianskeho cechu šermiarskeho o grant (ktorý nakoniec aj dostali) a tvorbu dokumentu 
s genealogickým obsahom „Pictures of the old country" krajanky Susan Marcinkus z Los 
Angeles. O možnosti zriadiť genealogickú spoločnosť v Litve s nami konzultoval p. Ragau-
skis z Vilna. Pomáhali sme tiež pri získavaní literatúry a iných dokumentov pre rozličných 
žiadateľov zo Slovenska i zo zahraničia. 

Pri rekapitulácii činnosti SGHS MS za uplynulé obdobie mám pocit, že - pokiaľ sa týka 
služieb voči bádateľom - sa nám darí postupne splácať dlhy našich predchodcov, že sa 
postupne transformujeme na dobre fungujúce genealogické dokumentačné a servisné 
pracovisko, hoci nie vždy veci postupujú tak rýchlo, ako by sme si možno želali. Stále pra
cujeme v nie najvyhovujúcejších podmienkach. Uvítali by sme napr. vhodnejšie priestory 
a technické vybavenie. „Uživili" by sme tiež viac pracovných síl (ktoré by mohli zintenzívniť 
naše úsilia v jednotlivých špecializovaných oblastiach našej práce). Rád by som však súčas
ne povedal, že sme vďační za všetku doterajšiu podporu, ktorú sme v uplynulom období 
dostali v najrôznejších formách z najrôznejších strán - od samotných členov, účastníkov 
rôznych projektov, od spolupracovníkov z Matice slovenskej, od kolegov archivárov, kraja
nov i od rôznych našich a zahraničných inštitúcií. Sme vďační naozaj za akékoľvek, niekedy 
zdanlivo drobné príspevky k skvalitneniu našich služieb. V mene výboru našej spoločnosti 
ďakujem všetkým Vám, našim priaznivcom. 

Na záver by som sa osobitne chcel poďakovať aj všetkým kolegom z odstupujúceho 
výboru a dozorného výboru našej spoločnosti. Fakt, že táto spoločnosť - napriek celkovej 
ekonomickej nepriazni - vo svojej činnosti nepoľavuje, je aj svedectvom a výsledkom našej 
vzájomnej súhry a podpory. 

Milan Sišmiš 
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INHALT 

In dem Einfiihrungsbeitrag richtet Prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc, der im Ok
tóber 1999 Prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc. in der Funktion des Vorsitzenden der Slowa-
kischen genealogisch-heraldischen Gesellschaft ersetzt hat, einige Worte an unsere 
Mitglieder un Leser. Prof. Sokolovský is Historiker, konzentriert auf die historischen 
Hilfswissenschaften, in deren er auf der Philosophischen Fakultät der Komenský-Uni-
versität in Bratislava Vorlesungen hält. 

In dem nächsten Beitrag befasst sich der unlängst verstorbene Historiker Pavel Hor-
váth (1926-1999) mit dem graphischen Blatt von 1697, das die Studenten des Kaschauer 
Gymnasiums zu Ehren der Neumagister der Kaschauer Universität herausgegeben hat
ten. Die Graphik war selbständig oder als Beilage zu einer in dem gleichen Jahr in 
Leutschau erschienenen Promotionsdruckschrift herausgegeben worden. Es veranschau-
licht dieWappen seiner Schäpfer (Štefan Stankai, Ladislav Fodor, Štefan Javorský, Juraj 
Ladislav Giláni, Michal Józa, Ján Segedi, Gašpar Požgai, František Anton Macko), mei-
stens Angehoriger der mittelgroB- und kleinadeligen Familien in Oberungarn. Einige 
von ihnen waren bisher unbekannt. 

Zdenko Duriska, der in unserer Zeitschrift regelmäBig Genealogien der Familien 
der slowakischen Intelligenz des 18. - bis Anfang des 20. Jahrhunderts veroffentlicht, 
hat sich diesmal auf die Entwicklung der Famílie Kohút konzentriert, die seit der Mitte 
des 16. Jahrhunderts in Martin und seiner Umgebung gewirkt hatten. Die Ahnen der 
erwähnten Kohúts lebten in Priekopa (heute Ortsteil von Martin). Seit Ende des 
18. Jahrhunderts widmeten sie sich dem Gewerbe (Kiirschner, Apotheker, besonders aber 
Färber). Im 19. Jahrhundert waren aus ihrer Mitte mehrere Gebildete (Anwählte, Arzt) 
ausgegangen, die mit ihren nationalkulturellen und organisatorischen Aktivitäten zur 
Verwandlung Martins in ein bedeutsames pohtisches Zentrum der Slowaken Beitrag 
geleistet hatten. 

Der frische Absolvent der Geschichte und der Archivistík Radoslav Ragač beleuch-
tet auf Grund vom Štúdium der Quellen die Entstehung der ältesten Fahne des Städt-
chens Slovenská Lupča. Am 6. Január 1678 hatten die turkischen Truppenden Marktflec-
ken Poniky ausgepliindert. Auf der Verteidigung von Poniky hatten auch die Burger von 
Slovenská Lupča teilgenommen. Im Kampf hatten sie einen turkischen Wurdentrager 
gefangen oder getótet. Von seiner Bekleidung lieBen sie sich dann die Fahne mit dem 
Wappen des Städtchens verfertigen, mit einer Inschrift, die an ihre Tapferkeit und ver-
gossenes Blut erinnerte. Die Fahne existierte noch im Jahr 1835. Ihr weiteres Schicksal 
ist jedoch nicht bekannt. 

Frederik Federmayer beschreibt das Wappen des Bischofs von Neutra und des 
Titularererzbischofs von Kalocsa Štefan Suchai (1551-1608). Suchai stammte aus einer 
kleinadeligen Famílie in Suchá nad Parnou (Westslowakei), seine beide Eltern waren 
Adelige und bereits sein GroBfater Štefan Markraff stand in Diensten des Kaisers 
Ferdinand I. Sein Wappen wurde 1592 von Rudolf II. verbessert. Dieses Wappen war 
schon mehrmals veroffentlicht, aber bis jetzt ohne genaue Angaben der Farben. 

Diese Nummer bringt auch den Bericht uber die Tátigkeit der Slowakischen gene
alogisch-heraldischen Gesellschaft in den Jahren 1997-1999 (Milan Šišmiš) und einen 
Beitrag, gewidmet der Genese derTschechischen genealogischen und heraldischen Ge
sellschaft in Prag (Jaroslav Hone), die 1999 dreiBig Jahre ihrer Existenz gefeiert hat. 
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SUMMARY 

In his leading article, Prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc. addresses our members 
and readers. In October 1999, he took over the office of the president of the Slovák 
Genealogical-Heraldic Society at the Matica slovenská from Prof. PhDr. Jozef Novák, 
DrSc, the recent president of the Society. Prof. Sokolovský is a historian specialized 
in auxiliary historical sciences and gives lectures at the Faculty of Arts, Comenius 
University in Bratislava. 

The article written by the recently late historian Pavel Horváth (1926-1999) deals 
with a piece of graphic art from 1697, issued by the students of the Košice grammar 
school on behalf of new masters of art graduated from the Košice University. The 
piece of graphic art was issued either separately or as a supplement to a graduation 
print published in Levoča in the samé year. It depicts coats of arms of its creators 
(Štefan Stankai, Ladislav Fodor, Štefan Javorský, Juraj Ladislav Giláni, Michal Józa, 
Ján Segedi, Gašpar Požgai and František Anton Macko), predominantly members of 
lower nobility coming from Upper Hungary. Some of these arms háve not been known 
so far. 

Zdenko Duriška regularly publishes genealogies of Slovák intellectual families of 
the 18 l h, 19* and the beginning of the 20'1' centuries. This time he aims at the history 
of the Kohút family who lived and worked in Martin and its surroundings since the 
second half of the 16"' century. The ancestors of the traced Kohúts lived in Priekopa 
(now a neighbourhood of Martin), since the end of the 18'1' century they were enga-
ged in crafts (fur craft, pharmacy, dyeing). In the 19'1' century, a number of intellec-
tuals ranked among them (lawyers, physician) who contributed to the change of Martin 
into a significant political centre of the Slovaks by their active participation in diffe-
rent political and cultural activities. 

Radoslav Ragač, a recent graduate from history and archives, puts light on the 
rise of the oldest vexillum of the town Slovenská Lupča. On January 6, 1678, the 
Turkish troops plundered the town of Poniky. Some citizens of Slovenská Lupča, who 
took part in defending Poniky, captured or killed a Turkish dignitary. From his clothes 
they got a vexillum made with the coat of arms of their town, bearing an inscription 
recalling their bravery and shed blood. The flag still existed in 1835. However, its 
later destiny has not been traced. 

Frederik Federmayer describes the coat of arms of Štefan Suchai (1551-1608), 
the Bishop of Nitra and titular Archbishop of Kalocsa. Suchai came from the noble 
family of Suchá nad Parnou (West Slovakia), both his parents were members of nobi
lity and already his grandfather Štefan Markraff was in service of the Austro-Hunga-
rian Emperor Ferdinand I. Suchai's coat of arms was improved by Emperor Rudolph 
II in 1592. AIthough the coat of arms has been published several times, its colours 
háve not been identified yet. 

The issue also brings a report on the activities of the Slovák Genealogical-Heral
dic Society at the Matica slovenská for the years 1997-1999 (Milan Šišmiš) and an 
article devoted to the genesis of the Czech Genealogical-Heraldic Society in Prague 
(Jaroslav Hone), that has celebrated its 30 lh anniversary in 1999. 
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The Slovák Genealogical-Heraldic Society at the Matica slovenská (established 1991 in Martin, 
Slovakia) encourages those interested in genealogy, heraldry, and related branches, in particular 
researchers ofthe origin of Slovakia related families and persons. For this purpose it gives consultation, 
organizes scholarly and educational undertakings, publishes semi-annual „Genealogicko-heraldický 
hlas " and other publications, launches various research projects concerning investigation into sources, 
and maintains its own library and archives. 

The Society is open to members bothfrom Slovakia and foreign countries. The individual or 
instututional member will be registered after fdlmg a membership form and paying a membership fee 
(20 USD per year). 

Membership forms, cheques and further inquiries should be forxoarded to: Slovák Genealo
gical-Heraldic Society at the Matica slovenská, Novomeského32, 03652Martin, Slovakia.Phone: + 421-
842-313 72. Fax: +421-842-331 88. E-mail: sismis@matica.sk. URL: http://www.genealogy-he-
raldry.sk. 
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Chcete získať viac informácií o našej spoločnosti? 
Navštívte naše nedávno sprístupnené 
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http://iuwiu.genealogy-heralclry.sk 

Dozviete sa z nich to, 
čo sa nezmestilo na stránky tohto časopisu. 

Nájdete tam niektoré podrobnosti 
o aktuálnom dianí, 

užitočné adresy, 
zoznamy rodín i tých, ktorí skúmajú ich genealógie. 
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