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ZA CYRILOM ŽUFFOM 

Keď som sa vrátil z vojenčiny na pracovisko, našiel 
som Maticu "trochu" vymenenú. Písal sa rok 1990. Popri 
známych kolegoch sa tu objavili nové či staro-nové tváre. 
Jednou z takých bola i tvár Cyrila Žuffu, riaditeľa obno
veného Členského ústredia MS. Bol to človek, ktorý po
mohol naplniťjeden prednovembrový sen - vytvoriť aj na 
Slovensku spoločnosť, ktorá by podporovala genealógov 
a heraldikov, teda tých, ktorí sa zaujímajú o hľadanie 
svojich predkov a ktorým z nejakých dôvodov učaril svet 
erbov (v susednej Českej republike boli v tom čase až tri 
takéto organizácie, ktoré nadväzovali na staršie, ešte pr-
vorepublikové tradície; u nás bola myšlienka založe

nia podobnej organizácie nastolená na pôde Slovenskej akadémie vied v r. 1985, no 
neprešla). 

V jeden letný deň som sa s ním po prvýkrát stretol v jeho slnkom zaliatej kancelárii 
kdesi v suteréne "hornej" budovy MS. V celej Matici bolo ešte cítiť atmosféru uvoľnenia, 
otvorenosti. Možno preto a možno aj preto, že ho tá myšlienka jednoducho vzala, Cyri
la nebolo treba dlho presviedčať. S nadšením a otvorenosťou jednoducho pomohol. 
Pomohol vytvoriť podmienky na založenie Slovenskej genealogicko-heraldickej spoloč
nosti pri Matici slovenskej (v októbri 1991), pomohol na svet jej periodiku Genealogic-
ko-heraldický hlas, prvému špecializovanému genealogicko-heraldickému časopisu na 
Slovensku (začal vychádzať ešte pred založením SGHS MS ako samostatná príloha Hla
su Matice slovenskej, ktorý bol periodikom Členského ústredia MS). 

Vo funkcii podpredsedu SGHS MS (bol ním v rokoch 1991 - 95), ale i neskôr, zase 
s tou svojou možno až detskou úprimnosťou pomáhal - pri distribúcii publikácií, pri 
príprave najrôznejších rokovaní, pomáhal, ako a kde vedel a mohol (často na úkor svo
jich fyzických možností). Možno mal aj iné tváre, neviem. Ja som ho poznal takéhoto. 
Dnes, keď už sa jeho príbeh skončil, chcem sa mu poďakovať za to, čo pre SGHS MS 
urobil, za to, že nám bolo umožnené stretávať sa s ním a spoznať ho práve takéhoto. 

Milan Sišmiš 

PhDr. Cyril Žuffa (nar. 25. 5. 1939 v Nižnej na Orave) bol z otcovskej strany potomkom oravského zemian
skeho rodu Žuffovcov. Vedel o tom, no svoj pôvod neskúmal. Po vyštudovaní knihovníctva na FFUK v Brati
slave pôsobil od r. 1965 ako odborný pracovník v Matici slovenskej v Martine. Po r. 1968, ako mnohí zjej 
pracovníkov, pocítil dôsledky normalizácie. Od r. 1990 bol riaditeľom Členského ústredia Matice sloven
skej, neskôr poradcom predsedu a tajomníkom Matice slovenskej. Zomrel na sviatok Všetkých svätých (1. 11.) 
v roku 2000. 

.. ' 
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PÄŤDESIATROČNÉ JUBILEUM 
ODBORU ARCHÍVNICTVA A POMOCNÝCH VIED HISTORICKÝCH 

NA FF UK V BRATISLAVE 

V roku 1950 vznikol na Filozofickej fakulte UK v Bratislave odbor archívnictva 
a pomocných vied historických, ktorý sa stal organizačnou súčasťou Katedry českoslo
venských dejín a archívnictva. Jeho zakladateľom a prvým vedúcim bol Prof. PhDr. 
Alexander Húščava, DrSc. Otvorením tohto odboru sa vytvorili na Slovensku po pr
výkrát v histórii možnosti pre špecializovanú prípravu budúcich vysokoškolsky vzde
laných archivárov a odborníkov v pomocných vedách historických, vrátane heraldiky 
a genealógie. Po prof. A. Húščavovi prevzal v roku 1969 vedenie odboru Prof. PhDr. 
Jozef Novák, DrSc. a v roku 1996 Prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc. 

Od roku 1952 až do roku 2000 ukončilo študijný odbor archívnictvo a PVH na FF 
UK 441 absolventov. Väčšina pracuje v archívoch všetkých druhov a stupňov, niektorí 
na vysokých školách, vo vedeckých ústavoch, múzeách, knižniciach, galériách a iných 
osvetových ustanovizniach. Nájdeme ich tiež v štátnej správe a samospráve, v diplo
matických službách, masovokomunikačných médiách a mnohých iných, neraz význam
ných, ba aj vedúcich postoch spoločenského a kultúrneho života na Slovensku. A sú aj 
takí, ktorí žijú v zahraničí. Viacerí z nich tvoria podstatnú časť odborného jadra členskej 
základne Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti pri MS. 

Vzácne päťdesiatročné jubileum odboru archívnictva a PVH na FF UK si jeho uči
telia a absolventi pripomenuli dňa 22. septembra 2000 spoločným stretnutím v Bra
tislave. Od 10-tej hodiny sa konal najskôr "Deň otvorených dverí", v rámci ktorého 
mohli všetci záujemcovia navštíviť priestory katedier histórie a archívnictva v budove 
na Šafárikovom námestí a porozprávať sa so svojimi kolegami zo študentských čias. 

Od 14-tej hodiny sa potom v Moyzesovej sieni FF UK uskutočnilo slávnostné aka
demické zhromaždenie, na ktorom sa zúčastnil aj dekan FF UK Doc. PhDr. Ladislav 
Kiczko, CSc, prodekan Prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc, vedúci Katedry slovenských dejín 
FF UK Prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc, riaditeľ Historického ústavu SAV PhDr. Valerián 
Bystrický, DrSc. a ďalší hostia. Hlavným bodom programu bol prejav Prof. PhDr. Jozefa 
Nováka, DrSc, v ktorom formou osobnej reflexie načrtol predchádzajúcu polstoročnicu 
odboru. Po ňom vystúpil Prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc. s informáciou o založení 
a perspektívach Katedry archívnictva a pomocných vied historických na FF UK. V záve
re oznámil vôľu profesora Nováka odísť do dôchodku a zároveň mu v mene všetkých ko
legov, absolventov a študentov zablahoželal k jeho nadchádzajúcim 70. narodeninám. 

Prijemným oživením programu bolo umelecké vystúpenie absolventa archívnictva 
a terajšieho člena Katedry všeobecných dejín FF UK Doc. PhDr. Mariána Skladaného, 
CSc Zmesou melódií, ktoré zahral na klavíri, pripomenul zároveň atmosféru osláv 25. 
výročia odboru, ktoré sa uskutočnili v roku 1975 na zámku v Smoleniciach. Svojím spô-
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sobom dojemné boli napokon dva záverečné prejavy, ktoré predniesli Doc. PhDr. Juraj 
Žudel, DrSc. ako prvý absolvent štúdia archívnictva na FF UK a po ňom Mgr. Markéta 
Nirházová v zastúpení najmladších absolventov z roku 2000. 

Vyvrcholením pripomienky 50-ročného jubilea študijného odboru archívnictva 
a PVH na FF UK bola slávnostná večera, ktorá sa oficiálne začala o 18,30 h. v reštau
rácii kultúrno-kongresového centra Istropolis. Slávnostný prípitok predniesla absol
ventka archívnictva a predsedkyňa Spoločnosti slovenských archivárov PhDr. Veroni
ka Nováková. Hneď po večeri sa pokračovalo v kolegiálnom spoločenskom posedení 
a voľná zábava trvala až do 23. hodiny. 

Proľ. PliDr. Jozef Novák, DrSc. (vtavo) prijíma gratuláciu od účastníkov osláv 50-ročného jubilea odboru archívnictva a po
mocných vied historických na FFUK (v strede Proľ. PhDr. Leon Sokolovský, CSc, vpravo PhDr. Zuzana Nemcova, CSc). 

Podľa ohlasov boli oslavy 50. výročia založenia odboru archívnictva a PVH na FF 
UK úspešné. Ich účastníci si odnášali so sebou pekné zážitky a dojmy, ktoré sa stanú 
pre nich trvalou spomienkou na toto naozaj jedinečné a neopakovateľné podujatie. 
Azda nás to oprávňuje k nádeji, že celý tento deň trochu prispel k posilneniu spoloč
ného povedomia a hrdosti všetkých zúčastnených nielen na odbor, ktorý vyštudovali, 
Filozofickú fakultu a našu Alma mater - Univerzitu Komenského, ale stal sa aj určitým 
podnetom pre ďalší rozvoj archívnictva a pomocných vied historických na Slovensku. 

Prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc. 
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ŠTÚDIE - ČLÁNKY 

DVA HERALDICKÉ NÁLEZY Z HRADU LIKAVA 
(príspevok k uhorskej panovníckej heraldike 15. storočia) 

Radoslav Ragač 

Obsahom príspevku je heraldická analýza dvoch stredovekých pieskovcových re
liéfov pochádzajúcich z liptovského hradu Likava, výsledky ktorej neboli dosiaľ pub
likované. Obidva reliéfy sa našli v sekundárnej polohe (mimo miesta pôvodného 
umiestnenia). Pochádzajú z doplňujúceho výskumu, stavebno-konzervačných 
a statických úprav na hrade Likava, ktoré uskutočnili pracovníci Liptovského múzea 
v Ružomberku v rokoch 1975 a 1979. 

Hrad Likava vznikol niekedy na začiatku 2. štvrtiny 14. storočia a jeho prvým 
doloženým majiteľom bol významný stredoveký magnát - zvolenský župan Donč. Prvá 
priama písomná zmienka o hrade pochádza z roku 1341. Podľa nej ho dal župan Donč 
postaviť napriek odporu zemanov z Likavy niekedy po roku 1323, keď im územie Li-
kavy násilím vymenil za iné majetky v Liptove (Liptovský Trnovec).1 V 14. storočí bol 
jeho ďalším vlastníkom kráľ, neskôr členovia významného rodu Bebekovcov, ktorí 
v tomto období zastávali funkciu liptovského župana. V roku 1435 sa na základe do
nácie uhorského kráľa Žigmunda Luxemburského vlastníkom Likavy stal Ján Huňa-
dy. Neskoršími majiteľmi v 16. - 17. storočí boli Krušičovci, Ilešháziovci a Tokôliovci. 
V roku 1707 bol hrad na rozkaz Františka II. Rákociho zbúraný.* 

Prvý kamenný reliéf (ofo 1) našli pracovníci Liptovského múzea v Ružomberku 
v lokalite Martinček, ktorá je vzdušnou čiarou vzdialená od hradu Likava asi 1 kilo
meter.3 Reliéf ponúkol pracovníkom miestny občan, ktorý ho našiel pri planírovacích 
prácach na svojom pozemku - na mieste, kde mala stáť nová hospodárska budova. 
Predmet bol vyradený zo stavebného materiálu do základov budovy ako nevhodný pre 
svoje relatívne velké rozmery. 

Napriek početným lokálnym povrchovým poškodeniam reliéf vykazuje znám
ky veľmi kvalitného kamenárskeho vypracovania. Najviac poškodený je horný okraj 
a ľavý okraj erbu. Poškodený je aj spodný okraj. Toto poškodenie by mohlo viesť 
k úvahám o tzv. poľskom štíte erbu s rozoklanou spodnou časťou. Štít však možno re-

1 BEŇKO, J.: Interpretácia starších prameňov k dejinám Likavy a Likavky. In: Slovenská archivistika, 21, 1996, s. 
37 - 48 (tu pozri i zhodnotenie staršej literatúry). 
2 HOUDEK, F.: Hrad Likava. Martin 1925, s. 14-15, 25. 
3 Za sprístupnenie ďakujem PhDr. Václavovi Hanuliakovi. Pozri aj HANULIAK, V: Hospodárske a spoločenské 
pomery starého Liptova v svetle archeologických objavov (rigorózna práca). Bratislava, FFUK 1979. 
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konštruovať ako neskorogotický na základe pravidla o kladení rovnakých štítov na seba, 
keďže tvar srdcového štítku je evidentne neskorogotický. Reliéf je monochromatický, 
v prírodnej farbe kameňa, a je bez akýchkoľvek viditeľných stôp po farebných pigmen
toch. Pôvodne bol s najväčšou pravdepodobnosťou umiestnený v nadpraží vstupného 
portálu brány do dolného, "huňadyovského" hradu. V nadpraží sa zachovala kaverna 
objemovo približne korešpondujúca s rozmermi reliéfu. 

Reliéf možno aj napriek poškodeniu jednoznačne identifikovať ako erb uhor
skej kráľovnej Beatrix Aragónskej, manželky Mateja Korvína. Ide o veľký štvrtený erb 
so srdcovým štítkom. V srdcovom štítku sa na
chádza rodový erb Huňadyovcov - na konári 
sediaci havran s prsteňom v zobáku. Táto časť 
reliéfu nebola vzhľadom na narušenie figúry 
havrana dosial jednoznačne určená. 

Obsahom základného štítu je v prvom 
a štvrtom poli erb neapolských Anjouovcov tak, 
ako sa jeho používanie ustálilo v 2. polovici 14. 
storočia. Anjouovský erb je tu štiepený kolom 
s anjouovským rodovým erbom - (modrým) po
ľom posiatym (zlatými) ľaliami. Obsahom pra
vého poľa sú "arpádovské brvná". Arpádovské 
brvná sa do anjouovskej rodovej heraldiky do
stali sobášom neapolského kráľa Karola II. 
z Anjou s dcérou uhorského kráľa Štefana V. 
Máriou v roku 1270 a po roku 1290, keď sa po 
smrti uhorského kráľa Ladislava IV. stal titulár-
nym uhorským kráľom Karol Martel, syn Karo
la II. z Anjou.4 Karol Martel používal štvrtený erb 
s rodovým erbom Anjouovcov - s modrým poľom posiatym zlatými ľaliami (1,4) 
a arpádovskými brvnami - erbom svojej matky (2, 3).5 Obsahom ľavého poľa je erb titu-
lárneho Jeruzalemského kráľovstva - (zlatý) barličkový kríž, ktorý má vo výseku ramien 
vždy po jednom (zlatom) rovnoramennom gréckom krížiku v (striebornom) poli. 
V druhom a treťom poli základného štítu sa nachádza historický erb Aragónska - štyri 
(červené) koly v zlatom poli. 

Ako heraldickú zaujímavosť možno uviesť, že prvé a štvrté pole štvrteného ští
tu priestorovo zasahujú do vedľajších polí (2 a 3). Kamenár sa s najväčšou pravdepo
dobnosťou snažil zachovať čitateľnosť pomerne komplikovaného erbu. Z tohto dôvo-

Neskorogolický reliéf z hradu Likava 
s erbom uhorskej kráľovnej Beatrix 

Aragónskej (kresba M. Belorit). 

1 LOUDA, J. -MACLAGAN, M.: Lines ofsuccesion. London 1995 (3. vydanie), tab. 90. 
'Tamže, tab. 125. 
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du modifikoval jeho obsah - čiastočne zmenšil a posunul nad, resp. pod erbový ští
tok s huňadyovským erbom ľavú časť prvého poľa a pravú časť tretieho poľa erbu, aby 
mohli byť zobrazené v celku. Najčitatelhejšiaje táto snaha pri erbe Jeruzalemského 
kráľovstva, ktorého barličkový kríž by sa už pri čiastočnom prekrytí srdcovým štítkom 
stal veľmi ťažko zrozumiteľným. Spomínaná figúra barličkového kríža by bola pri pô
vodných dimenziách prvého poľa pečatidla príliš vysoká a stranovo sploštená. Podob
ný posun polí štvrteného štítu Beatrix Aragónskej, avšak bez prítomnosti srdcového 

štítku možno nájsť aj na jej erbe v tzv. Zelenej izbe Turzov-
ského domu v Banskej Bystrici.6 Erb teda predstavuje zau
jímavú variantu panovníckej symboliky. 

Z hľadiska datovania ide o chronologicky citlivý ma
teriál. Beatrix Aragónska sa stala manželkou Mateja Kor-
vína v roku 1475. Roku 1490 ovdovela a v roku 1492 sa dru
hýkrát vydala za Vladislava Jagelonského. Po rozluke v roku 
1500 odišla z Uhorska. Z tohto hľadiska je aktuálnym ma
ximálnym časovým rozpätím vzniku reliéfu obdobie 1475 
- 1490. V roku 1479 sa stal liptovským kniežaťom a majite
ľom hradu Likava nemanželský syn Mateja Korvína 
a Barbory Edelpeckovej zo Steinu Ján Korvín.7 Ján Korvín 
nebol s Beatrix Aragónskou v príbuzenskom pomere a ani 
s ňou nemal dobré vzťahy. Vznik reliéfu možno teda 
s najväčšou pravdepodobnosťou ohraničiť rokmi 1475 -
1479. 

Druhým nálezom je fragment reliéfu s uhorským er
bom (obr. 2). Reliéf sa našiel v roku 1979 počas stavebných 
úprav v už spomínanej vstupnej bráne do dolného, tzv. hu-

ňadyovského hradu. Torzo kamenného reliéfu sa našlo počas odpratávania sute vo 
vrstve, ktorou bola zvýšená pôvodná gotická niveleta v 17. storočí, keď bola brána čias
točne zaslepená a plnila po výstavbe novej brány už len funkciu bašty hradného opev-

\ 
lir'^lštéši 

'iJŽX~-— 

2. Torzo neskorogotického 
reliéfu z hradu Likava s erbom 

Uhorska (kresba M. Belorit). 

nenia. 

cie 

Zachované sú asi tri štvrtiny 3. poľa štvrteného erbu Uhorska s erbom Dalmá-
3 zlaté levie hlavy v modrom poli (2:1). Dve levie hlavy sú zachované kompletne 

a jedna približne z jednej polovice. Reliéf nesie stopy po násilnom osekaní. Zachova
lo sa aj torzo 1. poľa s fragmentom jedného z "arpádovských" brvien. 

6 VERZKVICZY, A.: Beatrix királyné(1458- 1508). Budapest 1908, s. 5, 148, 151,261-263, 309-viďrôzne 
varianty panovníckej heraldiky Mateja Korvína a Beatrix Aragónskej. Zaujímavý výklad koreňov huňadyov-
skej heraldiky v súvislosti so ságou o sv. Osvaldovi pozri vo Výbere z prací brnenských heraldiku a genealógii, Brno 
1984, s. 173. 

7 HOUDEK, F.: c. d., s. 14-16. 
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Kamenárske vypracovanie je opäť veľmi kvalitné. Reliéf možno datovať na zá
klade štýlovej analýzy do približne rovnakého obdobia ako reliéf č. 1. Poukazuje na to 
i použitý tvar štítu s prehnutými bočnými časťami, ktoré poukazujú na obdobie 2. 
polovice 15. storočia. Na základe nálezových okolností nemožno vylúčiť jeho použitie 
priamo v interiéri vstupnej brány. 

Podľa starších údajov F. Houdka mala pôvodná vstupná brána nezvyčajne bo
hatú heraldickú výzdobu a nachádzali sa na nej erby rodu Huňady z roku 1435, krá
ľovský erb Mateja Korvína a erb Jána Korvína.8 Z tohto dôvodu predpokladáme, že 
uvedené torzo kamenného reliéfu bolo uhorským kráľovským erbom, s najväčšou prav
depodobnosťou aliančným, spomínaným F. Houdkom. Analógiu k takémuto umiest
neniu erbov Beatrix Aragónskej a Mateja Korvína, datovanú nápisovou páskou do roku 
1479, poznáme z Banskej Bystrice. Tuje takýto aliančný erb umiestnený na fasáde tzv. 
Matejovho domu v areáli metského hradu v Banskej Bystrici.9 

V súčasnosti sú obidva reliéfy umiestnené v expozícii feudalizmu Liptovského 
múzea v Ružomberku. 

"Tamže, s. 7. 
,J Zobrazenie erbu viď KMEŤ, S. (zost.): Z histórie a súčasnosti Banskobystrického okresu. Martin 1989, s. 40. 
K histórii "Matejovho" domu pozri aj KOVÁČ, J. -SCHOLTZ, P. (zost.): Banská Bystrica. Martin 1955, s. 65. 
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K STARŠIEMU VÝVOJU ERBU 
BENICKÝCH Z TURČIANSKYCH BENÍC 

Frederik Federmayer 

, Výskum rodovej šľachtickej heraldiky má na Slovensku už vyše dvestoročnú tradí
ciu. Táto skutočnosť sa odrazila aj v množstve odbornej literatúry, ktorú má súčasný 
bádateľ k dispozícii. Napriek tomu mnohé konkrétne problémy uhorskej rodovej he
raldiky ešte len čakajú na podrobné objasnenie. 

Šľachtická heraldika v Uhorsku bola veľmi živá. Šľachtické erby nezostávali počas 
stáročí svojho trvania nemenné, naopak, boli veľakrát výrazne upravované. Nemyslí
me tu len na vplyvy umeleckých slohov, ktoré sa odrážali na formálnom vzhľade štítu, 
prikrývadiel a prílb. Poukázať by sme chceli na zmeny obsahové, ktoré cieľavedome 
robili jednotliví členovia rodu. Išlo zväčša o zmeny drobnejšie, niekedy však i zásad
nejšie, k akým patrilo polenie či štiepenie štítu, pridanie nového znamenia, zmena 
klenotu, zmena farieb časti erbu, pridanie drobných figúr do štítu, resp. zmena obsa
hu štítu naturalizovaním výjavu na ňom zobrazenom. U bohatších rodov tieto zmeny 
často súviseli so získaním významnejšej krajinskej funkcie, alebo povýšením medzi 
magnátov. Úpravy erbov poväčšine potvrdzoval erbovou listinou samotný panovník 
- hlavne od 16. storočia. 

Je zaujímavé, že najväčšie zmeny na svojich erboch robili drobní zemania. Takýchto 
drobných kuriálnych šľachtických rodov vzniklo u nás v stredoveku (hlavne v stoliciach 
Bratislava, Trenčín, Nitra, Turiec, Liptov i ďalších) pozoruhodne veľa, ich erby však 
poznáme len veľmi povrchne. Často sa uspokojujeme s nálezom jednej erbovej pečate 
rodu alebo publikovaním armálesu. U takýchto rodov, ktoré majú nezriedka 700 - 800-
ročné dejiny a ktoré sa v dôsledku populačných nárastov a migrácie vyvíjali v mno
hých rodových líniách, však takýto pohľad náročnejšieho bádateľa nemôže uspokojiť. 
Pri hlbších výskumoch totiž objaví erby pokrvne príbuzných členovjedného rodu, hoci 
aj z približne rovnakého časového obdobia, ktoré sa svojim obsahom značne líšia. Zis
ťovanie týchto odlišností by sa mohlo stať zaujímavou témou výskumu slovenskej šľach
tickej heraldiky v nasledujúcom období. V tomto príspevku sa pokúsime objasniť star
ší vývoj erbu známeho turčianskeho zemianskeho rodu Benických z Beníc. 

Turiec patril v minulosti medzi stolice s najväčším počtom drobnej šľachty. Dobre 
zachované rodové archívy turčianskych zemanov nám dnes umožňujú podrobnejšie ro
zobrať vývoj ich rodových znamení hlavne v pomoháčskom období. Práve sfragisticko-
heraldický výskum sa dá najlepšie využiť na objasnenie tohto vývoja. Erbová pečaťje totiž 
vždy osobná - na rozdiel od iných heraldických prameňov vieme ju priradiť konkrétnej 
osobe v konkrétnom čase. Podrobným sfragistickým výskumom a jeho kombináciou 
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s genealogickými poznatkamije možné získat dostatok informácií o vývoji erbu konkrét
neho rodu v jednotlivých generáciách a líniách. Túto metódu sme sa pokúsili aplikovať 
aj pri výskume zemianskeho rodu z Beníc. 

Benickovci svoj pôvod sledujú od donácie kráľa Bela IV. z r. 1269, ktorou daroval 
Imrichovým synom Tomášovi, Benediktovi a Martinovi zem zvanú "terra Bene" v Tur
ci. Táto zem bola totožná so zemou "tena Emerici", ktorá sa spomína už v r. 1252 a ktorú 
s najväčšou pravdepodobnosťou vlastnil už vyššie spomínaný Imrich, otec obdarova
ných. Rod teda pôsobil v Turci už pred rokom 1269. Na spomínanom území vznikla 
postupne obec Benice (Benefalva, Benyuch, Benicz), od ktorej Benickovci odvodzovali 
svoje priezvisko i prvý prídomok.1 O stredovekom pôsobení zemanov z Beníc sa za
chovalo len málo správ. Niektorí ich príslušníci rozšírili rodové majetky o podiely 
v Rakove, Nižnej Mútnej a Príbovciach, až do r. 1526 však spoločensky zostávali skôr 
priemerným miestnym rodom. Nenašli sme žiadnu zmienku, na základe ktorej by sa 
dalo usudzovať, či niektorí z Benickovcov zastávali v tomto období dôležitejšiu funk
ciu v stoličnej či krajinskej správe, vo vojsku alebo v uhorskej cirkevnej hierarchii. Na 
sklonku stredoveku žijúci Tomáš z Beníc (1479 - pred 1501), predok všetkých ne
skorších významných členov rodu, dokonca vôbec nepatril k okruhu kultúrne založe
ných turčianskych zemanov. Svedčí o tom skutočnosť, že v r. 1497 prepadol kostol 
v turčianskej Svätej Mare, zničil jeho zariadenie a vypálil ho (stoličný súd ho za to 
odsúdil na pokutu 200 zlatých).2 Prvé heraldické pramene viažuce sa k rodu, ktoré sa 
nám podarilo nájsť, pochádzajú až od jeho potomkov. 

Základným znamením rodového erbu šľachticov z turčianskych Beníc bola la
buť (Schwan, hattyú, cycnus). Kedy Benickovci začali používať svoj erb, nieje predbež
ne známe. Predpokladáme, že si ho zvolili sami (uzurpovali) niekedy počas 14. storo
čia. Spôsob a čas získavania erbov u drobnej uhorskej kuriálnej šľachty nieje zatiaľ 
uspokojivo objasnený. Vieme, že vyššia a stredná šľachta, ktorej príslušníci zastávali 
v stredoveku posty v krajinskej i regionálnej správe a zúčastňovali sa ako rytieri (ťaž-
koodenci) vojenských výprav, prijímali svoje erby už počas 13. storočia.3 Znamenia na 
štítoch, ktoré tvorili súčasť ich rytierskej výzbroje, si postupne pretvorili na svoje ro
dové erby, ktoré už nereprezentovali len konkrétneho rytiera, ale celý jeho rod. 
U chudobnej kuriálnej šľachty však tento spôsob nadobúdania erbu mohol byť prob
lematický. Viacerí drobní zemania, akých bolo v Turci zvlášť mnoho, nemali prostriedky 

1 BEŇKO, J.: Starý Turiec. Martin 1996, s. 86, 87. 
2 Tamže , pozn. č. 1952. 
3NOVÁK,J.: Rodové erbyna Slovensku 1. Martin 1980, s. 14, VRTEL, L.: Osem storočí slovenskej heraldiky. Mar
tin 1999, s. 46, 47, 58. 
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na kompletnú výstroj ťažkoodenca. Vojenských výprav sa zúčastňovali v družine tur
čianskeho župana, pod jeho zástavou, asi teda nevlastnili vlastné heraldické zname
nia. V Turci navyše bolo zvykom, že chudobní šľachtici stavali jedného ťažkoodenca 
do kráľovského, prípadne komitátneho vojska od šiestich zemianskych kúrii (resp. ro
dov).4 Tento bojovník pritom vôbec nemusel byť príslušníkom dotyčných rodov - ne
raz to bol žoldnier, ktorého si najali a zaplatili. Koho znak teda niesol takýto rytier na 
svojom štíte? 

Podľa nášho názoru aspoň taký vplyv ako vyššie spomínaná prax mal na prijíma
nie erbov drobnou stoličnou šľachtou nástup stoličnej šľachtickej samosprávy spojený 
so spísomňovaním dokumentov. Hlavne od 2. polovice 14. storočia pribúdajú písom
né dokumenty vydávané stolicou. Keďže stolice ešte v tomto období nemali vlastnú pe
čať, dokumenty boli overované osobnými rodovými pečaťami stoličných úradníkov 
(podžupana, slúžnych, neskôr aj prísažných prísediacich). Samozrejme, išlo z veľkej 
časti o erbové pečate, na ktorých boli zobrazované práve prijaté rodové erby formu
júceho sa stoličného zemianstva. Ak bol do funkcie stoličného úradníka zvolený ze
man, ktorý ešte v tomto období nemal ustálenú podobu svojho rodového erbu, nut
nosť vlastniť overovacie pečatidlo ho určite prinútila k tomu, aby si zvolil vlastný erb, 
resp. heraldizovaný symbol alebo značku. Už týmto aktom sa spravidla definitívne 
potvrdil výzor a obsah erbu rodu, ktorý príslušná osoba reprezentovala, pretože jej 
potomkovia zvykli tieto znamenia (obkreslené alebo napodobnené) preberať do svo
jich pečatidiel. Tento zvyk sa často uplatňoval aj v pomoháčskom období, preto na 
pečatiach otlačených v 16. storočí možno bežne nájsť vyobrazenia formálne gotických 
erbov. Zdá sa, že osvojovanie si erbov drobným turčianskym zemianstvom predstavo
valo dlhodobý proces. Ešte aj z 2. polovice 16. storočia sa totiž zachovali stolicou vy
dané dokumenty, na ktorých sa medzi heraldicky zrelými pečaťami stoličných úradní
kov nachádzajú aj pečate, na ktorých je zobrazený nie šľachtický erb, ale len heraldi
zovaný znak alebo symbol. Dôvody ich používania môže objasniť až špeciálny výskum.5 

Prvýkrát sa s erbom Benickovcov stretávame na pečati Tomášovho syna Mikulá
ša Benického. Mikuláš (1506 - 1565) bol jedným z najvýznamnejších členov rodu, 
nepochybne práve on sa zaslúžil o jeho povznesenie medzi strednú šľachtu. Patril 
k prívržecom kráľa Ferdinanda I. Habsburského. Po svojej matke bol príbuzný s Gaš-

1 BEŇKO,J.:c. d. , s. 64, 72, 115. 
' Išlo o pečate, na ktorých boli zobrazené heraldizované symboly obsahovo veľmi blízke erbom mešťanov a 
iných nešľachticov. Napríklad na dokumente z r. 1575 (SNA, Archív rodu Benických z Beníc, kr. 1, fasc. 2, n. 
18.) sa nachádzajú takéto pečate až pri troch stoličných úradníkoch (s iniciálami "IT", "PB", "GD"). Na pe
čatiach bol zobrazený nasledujúci erb (heraldizovaný symbol): v štíte doprava obrátené zápästie držiace tri 
ruže. Erb s týmto obsahom určite nebol šľachtický a nepatril žiadnemu z turčianskych rodov. Dokazujú to aj 
tri rôzne iniciály na pečatiach. Bolo to akési univerzálne heraldické znamenie pre úradníkov, ktorí si z rôz
nych dôvodov nemohli na osobnú pečať zobraziť svoj rodový šľachtický erb. 
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parom Mičinským, kastelánom hradu Zniev a prívržencom Jána Zápoľského, ktoré
ho kráľ Ferdinand po ovládnutí Turca zbavil funkcie a majetkov. Za jeho nástupcu 
menoval práve Mikuláša Benického. Ten sa presadil aj v stoličnej správe; viackrát 
bol zvolený za turčianskeho podžupana. V r. 1536 podpísal s Mičinskovcami doho
du o vzájomnom dedení majetkov v prípade vymretia niektorého z rodov.1' Z tejto 
dohody profitovali Benickovci. Už v r. 1561 totiž Jánom rod Mičinských vymrel 
a Mikuláš sa zmocnil jeho rozsiahlych majetkov v Zvolenskej stolici (Horná a Dolná 
Mičiná, Môlča, časť Vlkanovej) a v Turci (časť Príboviec, 
prédium Žabikora). Okrem toho ešte predtým sobášom 
s Agnešou, dcérou Petra z Folkušovej (Felkwsoczy, de Fol-
kusfalva), vyženil majetkové podiely vo Folkušovej a Bys
tričke. Keď Mikuláš Benický v r. 1565 zomrel, patril me
dzi popredných a najbohatších turčianskych zemanov. Po-
známejeho sedem synov. Prežili ho však len piati. Vo svo
jom testamente z r. 1565 Mikuláš rozdelil svoje majetky 
práve medzi týchto synov, čím položil základy neskoršie
ho rozvetvenia rodu: Gašpar získal podiely v Príbovciach, 
Benedikt v Rakove, František v Mičinej, Ján spolu s mat
kou (vdovou po Mikulášovi) starú rodovú kuriu v Beni-
ciach a nakoniec Tomáš ďalšiu, tzv. keherovskú kuriu v Beniciach7 (základné vet
venie rodu s vyznačením erbov konkrétnych Benickovcov uvádzame na konci prís
pevku). 

Vráťme sa však k prvej zachovanej erbovej pečati Benickovcov. Mikuláš ju od
tlačil v r. 1535 ako turčiansky podžupan.8 Pečať má oválny lem, v jej záhlaví sú iniciály 
"MB". V strednej a dolnej časti pečate je zobrazený rodový erb. Tvorí ho v štíte stojaca 
doprava obrátená labuť, ktorej krkje zozadu prestrelený šípom. V horných rohoch štítu 
sú hviezdička a polmesiac (erbA). Obsah tohto erbuje heraldicky veľmi čistý. Predpo
kladáme, že jeho kompozícia má pôvod hlboko v stredoveku, azda už v 14. storočí, 
a zemania z Beníc si ho najskôr zvolili sami; udeľovanie erbových listín turčianskym 
zemanom nebolo v predmoháčskom období veľmi rozšírené.9 Neskoršie pramene nám 

b SEDLÁK, F. - ŽUDEL, J. - PAĽKO, F.: Štátny slovenský ústredný archív v Bratislave. Sprievodca po archívnych 
fondoch 1. Bratislava 1964, s. 276 - 277. 
7 SNA, Archív rodu Benických z Beníc, kr. 1, f. 2. 
8 SNA, Archív rodu Zátureckých zo Záturčia, kr. 2, f. I., n. 2. 
8 Z predmoháčskeho obdobia sa z Turca zachovali len tri šľachtické erbové listiny - pre rod Košút (Kossulh) 
z r. 1479, pre rod Tarnovských zjazernice z r. 1517 a pre rody Pavlovičovcov a Jamborovcov z Dolného Ja-
sena z r. 1521. Aj keď sa dá predpokladať, že niektoré stredoveké armálesy sa mohli časom zničiť, množstvo 
turčianskych zemianskych rodov (niekoľko desiatok) jasne naznačuje, že tunajší zemania si svoje erby po
väčšine zvolili sami (uzurpovali). 
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dovoľujú rekonštruovať celkový vzhľad Mikulášovho erbu nasledovne: štít bol modrý, 
labuť biela, polmesiac strieborný, hviezdička a šíp zlaté. Klenot tvorilo nepochybne 
štítové znamenie. Prikrývadlá boli najskôr modro-strieborné alebo modro-zlaté. Na 

sklonku života získal Mikuláš Benický erbovú listinu, 
ktorou bol polepšený jeho starý erb - pôvodný erb jeho 
predkov. Listinu vydal kráľ Ferdinad I. v Prahe 22. apríla 
1562 pre Mikuláša Benického, znievského provizora, 
a jeho potomkov Tomáša, Gašpara, Beňadika, Františ
ka, Jána, Žofiu, Barboru, Martu a Annu. Originál sme 
nevideli. Podľa opisu, ktorý uverejnili J. Novák i B. Kem-
pelen, mal polepšený erb modrý štít, v ktorom v zele-
nomjazere pláva labuť prirodzenej farby s prestreleným 
krkom. Vo vrchných rohoch štítu boli zlatá hviezda 
a strieborný pol-mesiac. Klenotom bola stojaca labuť zo 
štítu. Prikrývadlá boli zlato-červené a zlato-modré.10 

Rozvetvenie rodu medzi Mikulášovými potomkami prinieslo už v prvých generá
ciách nových línii zaujímavé zmeny v ich erboch. Z pečatí, ktoré sa zachovali po Mikulá-

šových synoch a vnukoch, patrí najstaršia Gašparovi (1529 
- pred 1568). Odtlačil ju v r. 1566 ako turčiansky podžu-
pan.'' Pečať má oktogonálny lem, v jej záhlaví sú umiest
nené iniciály "GB", medzi ktorými je malá ružička. 
V strednej a dolnej časti pečate je zobrazený Gašparov erb. 
Z obsahového hľadiska je totožný s erbom jeho otca, len 
labuť zobrazuje v inom postoji, ako keby kráčala (erb B). 

Pojeho bratovi Benediktovi (1561 - po 1589) sa za
chovalo viacero pečatí zobrazujúcich kompletný erb 
rodu. Hneď najstaršia je veľmi zaujímavá. Oddačilju v r. 
1572.'2 Má oktogonálny lem, v strede je zobrazený erb. 
Štít je obsahovo totožný s erbami Mikuláša i Gašpara. 

c Nad ním je umiestnená korunovaná turnajská prilba. 
Klenot tvoria tri pštrosie perá. Po bokoch klenotu sú ini

ciály "BB" (erb C). Je udivujúce, že len desať rokov po obdržaní erbovej listiny došlo 
k takej výraznej zmene erbu. Ponúkajú sa tu dve vysvetlenia. Podľa prvého boli tri pštro-

10 NOVÁK, J.: Rodové erby na Slovensku 2. Martin 1986, s. 21, KEMPELEN, B.: Magyarnémes csalúdok 2. Buda-
pest 1911, s. 85. 
n i 1 SNA, c. p. , kr. 4, f. VIII, n. 5. 
12 SNA, Spoločný archív rodu Révai, Korešpondencia, kr. 91 
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sie perá pôvodným klenotom rodového erbu Benickovcov a labuť sa v tejto pozícii ob
javila až v erbovej listine z r. 1562. Toto vysvetlenie však odporuje heraldickým zvyklos
tiam a osobne ho neuprednostňujeme. Podľa nášho názoru bol Benedikt prvý z rodu, 
ktorý si uvedomil, že po rozdelení Mikulášových majet
kov v r. 1565 sa bude rod ďalej vyvíjať v samostatných 
rodových líniách. Snáď ako prvý chcel vyjadriť osobitosť 
svojej línie (Rakovo) zmenou klenotu svojho erbu. Jeho 
pokus bol však spočiatku nesmelý. Keďhovr. 1578 zvo
lili za turčianskeho podžupana, nechal si zhotoviť peča
tidlo, v ktorom sa vrátil k pôvodnému rodovému erbu 
svojich predkov. Našli sme jeho pečať odtlačenú týmto 
pečatidlom už v r. 1578.1S Pečať má oktogonálny lem, 
v jej strede je zobrazený erb, v ktorého štíte i klenote 
stojí doprava otočená labuť so zozadu prestreleným kr
kom. Po stranách klenotu sú iniciály "BB". Pečaťje však 
značne ošúchaná, preto nevedno, či v rohoch štítu boli 
aj nebeské telesá. O rok neskôr si Benedikt nechal vyho- n 

toviť ďalšie pečatidlo, ktoré používal v rokoch 1579 - 83.H 

Pečate ním vyhotovené majú oválny lem. Erb na nich zobrazený je rovnaký ako na pe
čati z r. 1578. V horných rohoch štítu sú jasne viditeľné figúry polmesiaca a hviezdy 
v opačnom poradí, ako na všetkých starších zachovaných erboch rodu (erb D). Po bo
koch klenotu sú iniciály "BB". 

Na pečatiach vnukov a pravnukov Mikuláša Benic-
kého už vidieť veľké zmeny v erboch, robené s jasným zá
merom odlíšiť ich príslušnosť kjednotlivým rodovým lí
niám. Z r. 1588 sa zachovala pečať Jána, syna Tomáša Be-
nického (+ pred 1576).15 Pochádzal z benickej (keherov-
skej) vetvy rodu, ktorá však ním aj pravdepodobne vy
mrela. Jeho pečať má oválny lem. V záhlaví sú iniciály 
"IB", striedané tromi bodkami. Erb je zobrazený v stred
nej a dolnej časti. Tvorí ho renesančný štít, v ktorom vo 
vode stojí doprava obrátená labuť s prestreleným krkom 
(erb E). Tento erb teda obsahovo vychádza z armálesu z r. 1562, pretože sa tu - na 
pečati po prvýkrát - objavuje vodná hladina (jazero). 

13 SNA, Archív rodu Benických z Beníc, kr. 1, f. 3. 
14 SNA, c. p;, kr. 1, f. 7, 8. 
läSNA, c. p . , kr. 41, f. 1. 
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Rovnaký element prebrali do svojich erbov aj príslušníci mičinskej vetvy rodu. 
Prvýkrát sme sa s ním stretli na pečati Františka Benického z Mičinej, syna Františka 
(+1576), ktorú odtlačil v r. 1610.1B Pečať má oktogonálny lem, vjej strede je zobraze

ný erb, po jeho bokoch je kruhopis "FRANCISCVS BE-
NICZKY". Erb tvorí v štíte na vodnej hladine doprava 
plávajúca labuť. Krk má spredu prestrelený šípom. 
V horných rohoch štítu sú hviezdička a polmesiac. Kle
not tvoria tri pštrosie perá (erb F). Zdá sa, že tento kle
not prevzal František Benický od svojho nebohého strý-
ka Benedikta, ktorého rakovská vetva ním vymrela. 
František Benický (1579-1636) vynikolako vojak, dlhé 
roky pôsobil vo funkcii vacovského kapitána. Z jeho ne
skoršieho pôsobenia poznáme aj ďalšie pečate oddače-
né iným pečatidlom. Pochádzajú z rokov 1619-31. 1 7 

Majú oktogonálny lem, v ktorého strede je zobrazený 
F erb. Okolo neho je kruhopis "FRAN+BENICZKY+DE 

+EADEM+ET+IN+MITZINIE+". Erb zobrazený na 
pečatiach je obsahovo totožný s Františkovým erbom z r. 1610. Do klenotu však boli 
pridané dva meče otočené čepelami nahor. Nevyrastajú z korunky na prilbe, ale sú 

zaujímavo a doposiaľ ojedinelé postavené vedľa prilby 
(erb I). Tento prvok by mohol poslúžiť ako identifikač
ný prvok pri určovaní erbami označených predmetov 
a nehnuteľností patriacich v minulosti Františkovi. 

Z Františkových potomkov sa vyčlenila bratislavská 
vetva rodu, ktorá mala v 17. storočí majetky v oblastí Tr
navy. Jej prvým známym členom bol Františkov syn Peter 
Benický (1606 - 1664), známy básnik. Jeho erb sme na
šli na viacerých pečatiach, ktoré odtlačil v období 1641 -
55.18 Erb na nich zobrazený tvorí v štíte na vodnej hladi
ne doprava plávajúca labuť s prestreleným krkom. V hor
ných rohoch štítu je polmesiac a hviezdička. Klenot tvo
ria medzi dvoma dohora smerujúcimi mečmi tri pštrosie 
perá (erb K). Tento variant erbu je v staršej odbornej lite-

lr' SNA, Spoločný archív rodu Révai, Korešpondencia, kr. 80, f. 189 - 190. 
" SNA, Archív rodu Benických z Beníc, kr. 4, f. XI; SOKA Trnava, Magistrát mesta Trnavy, Missiles, kr. 50. 
18 SOKA Trnava, c. p., kr. 85; SNA Archív rodu Benických z Beníc, kr. 6, f. E, II -VI, Spoločný archív rodu 
Révai, Korešpondencia, kr. 84. 
19 Naposledy v práci NOVÁK, J.: c. d., s. 21. 
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ratúre publikovaný najčastejšie.19 Zdá sa, že patril bratislavskej vetve rodu, pretože rov
nakým erbom pečatil medzi rokmi 1688 - 1702 Ladislav Benický, slúžny Bratislavskej 
stolice a neskôr senátor Trnavy.20 

Pozoruhodný bol počiatočný vývoj erbu príbovskej vetvy Benických. Túto vetvu za
ložil Gašpar (+ pred 1568), ktorého erb sme už opísali 
vyššie. Jeho syn Martin (1568 -1622) patril k najvýznam
nejším členom rodu. Svoju kariéru zavŕšil vo funkcii uhor
ského podpalatína (od r. 1595). Bol blízkym spolupracov
níkom palatína Juraja Turzu, často navštevoval Bytču, kde 
jeho život tragicky a násilne ukončil v r. 1622 zbojník Juraj 
(Duro) Hrubý. Martinov erb sme našli najeho pečati z r. 
1615.21 Pečať má oktogonálny lem, v strede je zobrazený 
erb, po bokoch klenotu sú iniciály "MB". Erb obsahovo 
vychádza nepochybne z armálesu z r. 1562. Labuť tu však 
nepláva, ale stojí vo vode (erb H). 

Je zaujímavé, že Martinov syn Gabriel (1614 - 56) 
na svojich pečatiach (z rokov 1614,1641,1647) začal po
užívať veľmi odlišný erb. Prekreslujeme ho z najstaršej pečate, ktorú sme našli najeho 
liste adresovanom Františkovi Révaiovi, napísanom po maďarsky v Príbovciach.22 Pe
čať má oktogonálny lem, v jej strede je zobrazený erb 
a okolo neho kruhopis "GABREL.BENICZKY.DE.BE-
NICZ". Erb tvorí v štíte na trojvrší stojaca doprava ob
rátená labuť s prestreleným krkom. V horných rohoch 
sú polmesiac a hviezda. Klenot tvoria medzi dvoma do
hora smerujúcimi kordami tri pštrosie perá (erb G). Ga
brielov erb bol teda obsahovo veľmi vzdialený erbu jeho 
otca, zato však príbuzný erbom mičinskej vetvy rodu. 

Osobitný bol vývoj erbu benickej (tiež trenčianskej) 
vetvy rodu, ktorú založil Mikulášov syn Ján Benický 
(1565 - 1582). Ján na sklonku života pôsobil aj v tren
čianskych Dežericiach. Zdá sa, že v oblasti Trenčína zís
kal aj nejaké majetky, pretože jeho syn Imrich tu pôso
bil ako trenčiansky slúžny a stoličný pokladník. Imrichov 

211APE, Archív hodnoverného miesta Ostrihomskej kapituly, Autentický protokol č. 26, s. 27; SOKA Trnava, 
c. p., Deputatória, kr. 2. 
21 AMB, Magistrát mesta Bratislavy, Spisy, kr. 64, ladula 37/1. 
22VARSIK, B.: Olázky vzniku a vývinu slovenského zemianstva. Bratislava 1988,s. 260-263. 
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syn Ján sa na súpise trenčianskej šľachty z r. 1646/47 spomína medzi majetnými šľach
ticmi horného okresu Trenčianskej stolice.23 Erb trenčianskej vetvy rodu sme našli na 
pečatiach Imricha z r. 1615 a jeho synovca Mikuláša z rokov 1628 a 1641.24 Všetky pe

čate sú značne poškodené, a tak sa dajú interpretovať 
len veľmi obtiažne. Publikujeme erb Mikuláša z r. 1628 
(erb J). Tvorí ho na vodnej hladine (alebo pažiti) stoja
ca labuť s prestreleným krkom. V horných rohoch štítu 
sú hviezdička a polmesiac. Klenot tvorí medzi dvoma na
dol smerujúcimi mečmi labuť zo štítu. 

Ako je zo všetkých vyššie spomínaných erbov Benic-
kovcov zrejmé, do ich rodového erbu (klenotu) pribu
dla začiatkom 17. storočia nová figúra - meč. Táto sku
točnosť určite nie je náhodná. Súvisí nepochybne 
s prebratím rodových majetkov po vymretom rode Mi-
činských. Mičinskovci, podobne ako iné rody zo Zvolen
skej, Novohradskej i Turčianskej stolice (Hroznovský, 
Lukavický, Ostrolúcky, Šóš, Balogi, Géci, Zolnai) odvo
dzovali svoj pôvod od komesa Raduna, ktorý žil v 13. 
storočí. V erboch všetkých týchto rodov sa vyskytovali 
meče. Benickovci ako priami pokrvní pokračovatelia Mi-
činskovcov si teda tento heraldický symbol vložili do 
svojho erbu tiež. 

Záverom sa pristavme pri jednom heraldickom 
probléme, na ktorý upozornil J. Novák.25 Ide o erby 
na dome Benických v Banskej Bystrici. Hoci nápis na 
dome označuje ako vlastníka Tomáša Benického z Mi-
činej, erby nad týmto nápisom nemajú za hlavný sym
bol labuť, ale sú obsahovo totožné s erbami, ktoré po-

K užívali liptovské rody pochádzajúce od comesa Bohu
míra. Najnovšie výskumy tento problém už objasnili. 

Nápis a erby nevznikli totiž v rovnakom čase. Erby patria neskorším majiteľom domu 
- Sentivániovcom.26 

2:1 SOBA Bytča, Župa Turčianska I, Taxálny súpis šľachty z r. 1646. 
21 SNA, Archív rodu Rakovských z Rakova, f. 61; SOBA Bytča, c. p., Familiae, f. Hrabovský; SOKA Trnava, 
c. p., Missiles, kr. 60. 
25 NOVÁK, J.: c. d., s. 2 0 - 2 1 . 
20 ŠOVČÍKOVÁ, D. (zost.).: História Banskej Bystrice. Dielo a význam Emila Jurkovicha. Banská Bystrica 1999, 
s. 50-51. 
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GENEALOGICKÁ TABUĽKA 
POTOMKOV TOMÁŠA Z BENÍC27 

1 

' Tomáš 
(+ pred 1576) 

Ján 
(+ pred 1616) 

E 

1 Gašpar 
(+ po 1631) 

Tomáš z Beníc 
(1479 - pred 1501) 

Mikuláš Benický 
(1506 -

i 
- 1565) 

Gašpar 
( + pred 1568) 

] 3 

Martin 
(+ 1622) 

I l 

Gabriel ' ' 

Marta Mičinská 

Juraj Benický 
(1506-pred 1528) 

František 
( + 1576) 

František 
(+ po 1636) 

F I 

Beter František 
(+ po 1656) (+ 1664) 

( ~i K 

Benedikt 
(+ po 1589) 

C, D 

' Imrich 
(+po 1635) 

potomkovia 

• 

Ján 1 
(+ 1582) 

Štefan 1 
(+ pred 1636) 

Mikuláš 
(+ po 1656) 

í 

potomkovia potomkovia potomkovia 

27 Genealogickú tabulku uvádzame v zjednodušenej forme. Zachytáva len dospelých mužských členov rodu, 
ktorí sú dôležití pre poznanie rozrodu Benických na jednotlivé vetvy. Rodokmeň sme zostavili z poznatkov 
I. Nagya (Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi láblákkal 1. Pest 1857, s. 294-300), ktoré sme dopl
nili o informácie z originálnych dokumentov uložených v rodovom archíve Benických v SNA. Z iných auto
rov sa genealógii Benickovcov podrobnejšie venuje DUGOVICH, T.: Benicúy album. Martin 1913, s. 30 — 46. 
K novším dejinám Benickovcov pozri TAMÁSKA, R: Heinrichek és Beniczkyek. In: Turul, 70, 1997, č. 1 - 2, 
s. 5-11 . 
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PEVNOSTNÉ STAVBY V RODOVÝCH ERBOCH NA SLOVENSKU 

Miroslav Kollár 

Pevnostné stavby - hrady, zvyčajne zobrazované ako anonymné, často kvádrované 
hradby s bránou a 1-3 vežami, veže, zvyčajne s cimburím, bránou a oknami, niekedy 
so strechou a strieľňami, hradby a opevnenia - patria k pomerne frekventovaným fi
gúram európskej heraldiky. Vyskytujú sa predovšetkým v erboch miest, v menšej mie
re aj v rodovej, teritoriálnej a cirkevnej heraldike. Môžu symbolizovať stálosť, moc, 
nedobytnosť, útočište, pevnosť a silnú obranu, inokedy naopak pohostinnosť (otvore
ná brána v opevnení). V rodových erboch často poukazujú na účasť ich nositeľov pri 
dobýjaní alebo obrane hradov a miest. V cirkevnej heraldike či v náboženskom kon
texte sú symbolmi pevnej viery, Božieho útočišťa (hrad), atribútmi Panny Márie, sv. 
Barbory i iných svätcov (veža). 

V našom príspevku venujeme pozornosť zobrazovaniu a výskytu pevnostných sta
vieb v rodových erboch. Popri prehľade o ich výskyte v rôznych oblastiach Európy si 
všímame predovšetkým erby starých domácich či udomácnených rodov. Z mladších 
erbov a rodov (po r. 1526) sa zmieňujeme len o tých, ktoré boli zaujímavé z heraldic
kého, prípadne historického hľadiska. V niektorých prípadoch (Brodziansky, Zai) pri
nášame informácie o menej známych variantoch erbov, s ktorými sme sa stretli na 
historických pamiatkach v Ponitrí. 

Pevnostné stavby v rodových erboch Európy 

Pokiaľ ide o európsku rodovú heraldiku, s hradmi, vežami a hradbami sa v nej 
stretávame najmä na juhu a západe kontinentu. Hrad s tromi vežami bol napr. hovo
riacim erbom kráľov Kastílie (krajiny hradov) a dostal sa do znakov Španielska, ne-

Erb Kastílie v štátnom Erb talianskeho rodu Erb francúzskeho rodu 
znaku Španielska (1900) Toricelli. de Latour ďAuvergne. 
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skôr Portugalska (vo forme tzv. kastílskeho lemu), ako aj do erbov viacerých tamojších 
rodov (Molina, Manúque, Lope de Vega). Veže a hrady boli obľúbené aj v talianskych ro
dových erboch (Toricelli, delia Torre, Castiglioni, Giustiniani a i.). 
Dva hrádky nájdeme v erbe slávneho G. Casanovu. Vo Francúz
sku nosil hrady v štíte známy rod z Poitou - rod akvitánskych 
vojvodov. Hovoriaci erb s vežou (la tour) zase významný rod 
de Latour d'Auvergne. 

Rôzne formy opevnení nájdeme aj v rodových erboch 
strednej Európy. Hrad tvoril hlavnú figúru poľského erbu Gr-
zymala, ktorý používalo v Poľsku a Litve okolo 170 šachtických 
rodín. Hradba s vyrastajúcim levom bola hlavnou figúrou erbu 
Prawdicz, ktorý používalo okolo 200 rodín. V českých rodových 
erboch sa stretávame prevažne s kombináciou hradbieb 
a rôznych figúr (Dačický z Heslova, Horecký). Vežu ako hovoriace 
znamenie nosili v erbe členovia významného ríšskeho rodu 
Thumovcov. Griespekovci dostali v r. 1547 do erbu vežu ako po- p^ý erb Grzymaia. 
lepšujúcu figúru, symbolizujúcu oddanosťjedného svojho čle
na, ktorý bol počas stavovského odboja väznený v Bielej veži Pražského hradu. Rakúsky 
poľný maršal Souchés, ktorý bránil Brno pred Švédmi počas 30-ročnej vojny, dostal za 
svoje zásluhy do erbu moravskú orlicu a vežu na farbách Brna. 

Pevnostné stavby v erboch najstarších rodov Slovenska 

Medzi starými rodmi, ktoré žili na našom území už v 13. storočí, zaujala našu po
zornosť skupina rodov z východného Slovenska, ktoré sa vyčlenili z michalovskej vetvy 
(de Nagymihály) veľmožského rodu Kaplonovcov. Používali rôzne predikáty a priezviská 
(Bánfi z Michaloviec, šľachtici z Tibavy, šľachtici z Vinného, Odonfi z Vinného a Michaloviec, 

Erb šFachticov Erb šľachticov 
z Michaloviec (14. stor.) z Michaloviec (1418). Erb Starianských (1749). 
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šľachtici zo Starého, šľachtici zo Sobraniec, Pongrácovci z Michaloviec, Ordogovä a i.), pritom 
však spoločnú erbovú figúru - bránu v opevnení s dvoma sediacimi vtákmi na nej. Erb 
tohto obsahu máme doložený už zo 14. storočia. Potvrdený a polepšený bol 23.9. 1418 
kráľom Žigmundom Luxemburským. Hlavnou erbovou figúrou zostala brána s mrežou 
v drevenom opevnení, ktoré vyrastalo zo zlatej koruny. Na bráne sedeli dve straky dr

žiace v zobáku zlatý prsteň s červeným očkom. Straky boli čier-
no-biele, ostatné figúry zlaté, štít bol modrý. Straky tvorili aj 
klenot. Prikrývadlá boli modro-zlaté. 

V ďalších storočiach sa obsah erbu menil, prispôsoboval 
vkusu doby a jednodivých vetiev, resp. samostatných rodov. Dre
vená konštrukcia brány a opevnenia sa zmenila na bránu 
v kamennej veži, v hradbe, prípadne medzi dvoma vežami. Brá
nu s vežou používali napr. Ôdónfiová, ktorí v 17. storočí vymreli. 
Postupne vymreli aj ďalšie staré vetvy rodu z Michaloviec. Pre-

Erb Tornaľajovcov (1513). žili ich len Starianskovci (Stáraiovci) zo Starého a Michaloviec. 
V poslednom, grófskom variante ich erbu z r. 1747 je pootvo

rená brána zasadená do tehlového múru zlatej farby s cimburím (chýba tu koruna, z ktorej 
opevnenie pôvodne vyrastalo). Na múre a v klenote sú figúry vtákov s prsteňom. Brána 
z erbu Stáraiovcov sa koncom 16. stor. (1589) dostala aj do mestského erbu Michaloviec. 

Veža bola hlavnou figúrou erbov dvoch starých domácich rodov - z Tornale 
(v Gemeri) a z Brodzian (dnes v okr. Partizánske). Tornaľaiovci získali svoje majetky za 
voj enské zásluhy vr. 1245. Ich pôvodný erb - vežu s cimburím - rozšíril krá! Vladisláv 
II. armálesom z 11. 11. 1513. V jeho modrom štíte kráča pred striebornou vežou na 
brale strieborný jednorožec (ktorý sa neskôr dostal i do klenotu erbu). Vrahoch sú 
strieborný polmesiac a zlatá hviezda. Veža z erbu TornaTaiovcov bola prevzatá aj do 
novodobého erbu Tornale. Obidva znaky patria do skupiny tzv. hovoriacich erbov (maď 
torony - turňa, t j . veža). 

Erb Brodzianskych Erb Brodzianskych (podľa Erb Brodzianskych podľa 
zo zvonu v Brodzanoch (1487). Siebmachera - Cserghóea). pečatí zo SOBA Nitra (19. stor.). 
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Erb Slopnianskych 
zVršalca(1432). 

Brodzianskovci (Brodaniovci) sú doložení ako vlastníci te
kovskej obce Brodzany už v r. 1293. Predpokladá sa, že sú 
potomkami kráľovských vojakov Tekovského hradu. Veža 
v ich erbe môže súvisieť s obranou tohto hradu, prípadne 
s vlastníctvom rodového hrádku v Brodzanoch, ktorý sa spo
mínaná v r. 1377 a 1495. Vzácnym dokladom vývoja tohto 
rodového erbu je jeho plastické stvárnenie na gotickom zvo
ne z r. 1487 vo veži brodzianskeho kostola. V neskorogotic
kom trojuholníkovom štíte s dekoratívnym zúbkovaným le
mom stojí na podstavci veža s gotickou bránou, cimburím 
a strechou. Vežu sprevádza hviezda a polmesiac s tvárou. 
Tento erb predstavuje jeden z najstarších variantov erbu 
Brodzianskovcov, ktorý staršia literatúra nepoznala. 

V mladších variantoch vystupuje veža (tehlová, s cimburím, dvoma oknami a brá
nou, sprevádzaná strieborným mesiacom a zlatou hviezdou) z koruny. Vežaje striebor
ná, koruna zlatá. Monografia o tekovskej župe uvádza modrý štít. Na niektorých pe
čatiach z 19. storočia však zvislé šrafovanie naznačuje, že štít 
je červený a veža stojí na zelenej pažiti. Namiesto mesiaca 
nachádzame v štíte aj čerieslo, namiesto hviezdy slnko, prí
padne niekoľko hviezdičiek. Rôznorodosť vedľajších figúr 
mohlo spôsobiť nepochopenie staršej predlohy alebo sna
ha jednotlivých vetiev rodu odlíšiť sa určitými zmenami pô
vodného erbu. Brodzianskovci sa z Tekova rozšírili do Tren
čianskej, Nitrianskej a Bratislavskej župy. 

Pevnostné stavby sa objavujú aj na erboch ďalších rodov, 
ktorých členovia žili na Slovensku už v 13. a 14. storočí. 
Ozborojenec vyrastajúci z hradby so strieľňami sa nachádza 
v erbe starého, vymretého rodu zo Slopnej, ktorému patril 
hrad Vršatec. Erbovú listinu s týmto obsahom dal vystaviť 
kráľ Žigmund 18. 10. 1432. V neskoršom období, pri povýšení do grófskeho stavu 
(1739), dostali do svojho erbu červenú pevnosť s dvomi vežami aj členovia ďalšieho 
starého rodu - Aponiovci z Oponíc. 

Erb Aponiovcov (1739). 

Pevnostné stavby v rodových erboch 16. - 19. storočia 

Po bitke pri Moháči (29. 8.1526) prešlo v dôsledku obáv pred Turkami na dnešné 
územie Slovenska veľa príslušníkov maďarských a chorvátskych rodov. Objavili sa tu 
tiež šľachtici zo Sedmohradska, Rakúska, českých krajín, ako aj zo vzdialenejších úze
mí. Niektorí z nich si priniesli pevnostné stavby v pôvodných erboch, iní ich dostali 
do svojich erbov polepšením. 
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Zo Slavónie (dnes na území Chorvátska, sčasti Srbska) pochádzal starý rod Zaiov-
cov, ktorí v r. 1547 získali od panovníka panstvo Uhrovec. Ich pôvodný zlato-striebor-
no štiepený erb rozšíril údajne Karol Róbert (1308 - 1342) o bojovníka stojaceho na 
rebríku a fakľou podpaľujúceho vežu (malo ísť o symbolické pripomenutie hrdinské
ho skutku jedného z členov rodu). Reliéfy s takýmito erbami - renesančný kamenný 
reliéf s erbom Františka Zaia z polovice 16. stor. a reliéf s erbom Žigmunda Zaia z r. 
1613 na štíte štiepenom s erbom jeho manželky Anny Pográniovej - sa nachádzajú 
v zaiovskom kaštieli v Uhrovci. Symbol postavy vystupujúcej na vežu zostal zachovaný 

Erb Františka Zaia podľa Erb Zrínskych 
kamenného reliéfu (podľa I. Nagya). Grófsky erb Migazziovcov. 

zUhrovca (16. slor.). 

aj pri ďalších rozšíreniach erbu Zaiovcov v r. 1560 (pri povýšení do barónskeho stavu) 
a v r. 1830 (pri povýšení do grófskeho stavu). 

Giciovci (Ghiczy) z Vesprémskej župy dostali r. 1550 donáciu na Nové Sady a získali 
aj ďalšie majetky v Nitrianskej župe. V ich polepšenom erbe z r. 1564 vyrastá z hradby 
s bránou lev držiaci medvediu labu. 

Známy rod Zrínskych (Zríni), ktorý sa významnou mierou zapísal do dejín Uhor
ska, pochádzal - podobne ako Zaiovci - z dnešného územia Chorvátska. K pôvodnému 
erbu (2 orlie krídla) dostal polepšením nové štítové pole s hradbou a vežou, pripomí
najúce hrdinskú obranu pevnosti Siget Mikulášom Zrínskym pred Turkami v r. 1566. 

Chorvátskeho pôvodu boli aj Ostrožičovci z Giletinca, ktorí prišli na Slovensko v 1. 
polovici 16. storočia. Príslušníci tohto rodu sa tiež vyznamenali v protitureckých bo
joch. V ich erbe nájdeme hradbu, na ktorej stojí panna, hádžuca balvan na ozbrojen
ca stojaceho pod hradbou. 

Pevnostné stavby dostali do rozšírených erbov aj niektoré ďalšie známe rody, naj
mä pri povýšení do grófskeho stavu, napr. Erdôdyovci (1580), Andrášiovci (1743) 
a Migazziovci (1698). Migazziovci pochádzali zo Švajčiarska - používali prídomok von 
Wall und Sonnenthurm. Pri povýšení do grófskeho stavu dostali do erbu slnko a vežu, 
hovoriace figúry súvisiace s druhým prídomkom (nem. die Sonnenthurm - slnečná veža). 
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V Štátnom okresnom archíve v Topolčanoch sa nachádza zaujímavý erbový dip
lom mimouhorskej proveniencie s erbom, na ktorom je v 1. a 4. modrom poli strie
borné zvlnené brvno, v 2. a 3. zlatom poli červený hrad. Tento erb spolu s titulom 
„grófka z Welsbuigu" udelil 17.11.1896 veľkovojvoda oldenburský Friderike, dcére svojho 
zosnulého brata Antona - vojvodu z Oldenburgu a Natálie, rod. barónky Friesenho-
fovej, žijúcej v Brodzanoch. 

Rôzne druhy opevnenia sú súčasťou erbov aj menej známych rodov. Vežu v erbe 
mal rod Frívaldských z Rajeckej Lesnej, nobilitovaných v r. 1583, Bwianovcov (Burján) 

Erb Frideriky, grófky 
zWe!sburgu(1896). 

Erb Frívaldských (1583). Erb Burianovcov 
z Rajca (variant). 

z Rajca, nobilitovaných v r. 1604, Árvaiovcov či Suňogovcov (ich armáles zverejnila Ša
rišská župa vr. 1641). Vežu spolu s inými figúrami nájdeme aj v erbe spišských Wie-
landovcov, ako aj v polepšenom erbe Sluhovcov z Vŕbového a Ikladu (1726). 

S hradbou sa stretávame v hovoriacom erbe Mauerovcov zo Spiša, v erbe trenčian
skych Žitkovských, abovských Kováčovcov, nitrianskych Spá-
lovcov a i. 

Komárňanský rod Jókaiovcov (deAsva) mal v erbe ude
lenom r. 1688 dokonca celú pevnosť obliehanú vojskom. 
Nitriansky rod sedmohradského pôvodu Tót (de Zékely) mal 
v erbe opevnenie s dvomi vežami a rameno s kordom, na 
ktorom je napichnutá hlava Turka. Tento erb sa nachádza 
na rodinnej hrobke Viliama Tótha (1832 - 1898) v Nitre-
Ivanke. Časť pevnosti spolu s inými figúrami možno vidieť 
tiež v erbe Stankovičovcov (udelenom v r. 1720), ktorí žili 
v Banskej Štiavnici. 

Z prehľadu vyplýva, že pevnostné stavby, tvorili len 
menšinovú skupinu figúr objavujúcich sa na rodových erboch na našom území. V er
boch starých domácich či udomácnených rodov sa v pozícii hlavných figúr vyskytovali 

Erb Tótovcov (de Zékely, podľa 
monografie Nitrianskej župy). 
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ojedinelé. Vo väčšej miere sa začali používať od 16. - 17. storočia - na polepšených 
erboch starších rodov či na erboch rodov nobilitovaných po r. 1526 (zväčša za zásluhy 
v protitureckých bojoch). Aj na týchto erboch vystupujú spravidla v pozícii vedľajších 
figúr. Ich rozšírenie u nás mohlo súvisieť o.i. s vplyvom talianskej renesancie, prípad
ne s pr íchodom rodov z habsburských dŕžav, kde bolo ich používanie bežnejšie. 
V záplave ozbrojených ramien, vojakov, levov, orlíc, jeleňov, medveďov a iných obľú
bených figúr v našich rodových erboch znamenali pevnostné stavby určité oživenie. 
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TRNAVSKÁ PATRICIJSKÁ RODINA MARLOKOVCOV A JEJ ERB 

Zuzana Rábiková 

Obdobie 18. storočia bolo v dejinách Trnavy dobou hospodárskeho, kultúrneho 
a spoločenského rozkvetu. Práve v tomto období dostalo mesto reprezentatívny vzhľad, 
ktorý ho charakterizuje až do dnešných dní. Anonymný pisateľ v roku 1746 o Trnave 
konštatuje, "že je to krásne mesto, kde sa pohodlne žije a veľa šľachty sa tu zdržuje v čase mieru 
i vojny"? Je príznačné pre túto dobu, že život šľachty v mestách sa len málo odlišoval 
od života popredných patricijských rodín, z ktorých mnohé boli neskôr aj nobilitova-
né. Túto spoločenskú situáciu názorne ilustrujú aj osudy meštianskej rodiny Marlo-
kovcov, ktorá skoro po jedno storočie žila v Trnave. 

Začiatky Marlokovcov v Trnave 

Prvým písomným dokladom o rodine Marlokovcov v Trnave je záznam v matrike 
prijatých mešťanov z 20. februára 1723.2 Podľa tohto záznamu bol medzi trnavské 
meštianstvo prijatý istý Karol Marlok (Marloch), vtedy asi 36-ročný mäsiar pochádza
júci z Pillensdorfu v Rakúsku (narodený okolo r. 1686). Je pozoruhodné, že daňové 
knihy z tohto roku o ňom mlčia. Zdá sa teda, že prvý nám známy člen rodu Marlokov
cov bol prijatý za trnavského mešťana bez toho, aby v Trnave vlastnil dom a dlhšiu dobu 
tu býval, ako to bolo zvykom a vyžadovalo sa. Až v daňovej knihe z r. 1724 je Karol 
Marlok prvýkrát zaznamenaný ako trnavský daňovník - obyvateľ štvrtej mestskej štvr
ti, podnájomník Matúša Gracera, tiež mäsiara.3 Marlok u neho býval i v nasledujúcom 
roku,4 potom sa však presťahoval - v r. 1726 je evidovaný ako podnájomník Pavla Slu-
ku,5 tiež v IV mestskej štvrti. 

Podľa záznamu v pozemkovej knihe mesta Trnavy kúpil Karol Marlok spolu 
s manželkou 15. apríla 17266 budovu sirotinca (domus orplianorum) v II. mestskej štvr
ti na dnešnej západnej strane Františkánskej ulice, pár domov od kláštora františká
nov. Predávajúcou bola jeho švagriná Alžbeta Prokorbová. Jej manžel Imrich Bogdá-
ni (Bogtdanyi) bol bratom Marlokovej manželky Márie, rod. Bogdániovej, čo potvrdzuje 

1 VANTUCH, A.: Trnava ako univerzitné mesto. Historický časopis 21, 1973, č. 4, s. 507. WATZKA, J. - ŠI-
MONČIČ, J. (zost.): Dejiny Trnavy. Bratislava 1989, s. 90 - 91. 
2 Štátny okresný archív Trnava (ďalej len SOKA Trnava), Magistrát mesta Trnavy (ďalej len MG), Matricula 
civium Tyrnaviensium 1708 - 1892, s. 23. 
3 SOKA Trnava, MG, Daňová kniha 1724, IIIb/137. 
4 SOKA Trnava, MG, Daňová kniha 1725, IIIb/138. 
5 SOKA Trnava, MG, Daňová kniha 1726, Illb/139. 
0 SOKA Trnava, MG, Liber fundi 1717 - 1759, Ilm/1. 
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i testament Márie Marlokovej z r. 1728,7 v ktorom svoj majetkový diel po matke odká
zala trom súrodencom Ondrejovi, Imrichovi a Jánovi Bogdániovcom. Sirotinec 
a k nemu patriace majetky boli zaťažené dlhom, ktorý podľa kúpnopredajnej zmluvy 
boli Marlokovci povinní vyplatiť. Dom bol v ich vlastníctve až do roku 1739. 

Za niekolko rokov, zaiste i vďaka príslušnosti k mäsiarskemu cechu, sa Karol Mar-
lok finančne tak zmohol, že si v roku 17408 mohol dovoliť kúpiť honosný dom v blízkosti 
námestia v I. mestskej štvrti na dnešnej Hlavnej ulici č. 11. Z daňových kníh vieme, že 

Dom Karola Marloka na dnešnej Hlavnej ul. č. 14 v Trnave (dokumentácia Pamiatkového ústavu v Trnave) 

dom kúpil od mešťana Adama Kondé, ktorý ho už vlastnil niekolko rokov predtým. Bližšie 
okolnosti kúpy nám však nie sú známe, pretože záznamy z tohto obdobia (1728 - 1745) 
sa v pozemkovej knihe Trnavy nezachovali. V r. 1754 nechal Marlok dom (barokovo) 
upraviť. Počas tejto úpravy sa v klenáku vstupného portála popri letopočte objavili ini
ciály C M (Carolus Marlok), potvrdzujúce Marlokovo vlastníctvo domu. 

Atraktívna poloha domu, hospodársky vzostup a z toho vyplývajúce zaradenie 
medzi najvýznamnejšie patricijské rodiny v meste sprevádzala i nobilitácia. Ako prvý 

7 SOKA Trnava, MG, Testamenty, kart. 3, fasc. 9, no. 36. 
8 SOKA Trnava, MG, Daňová kniha 1740, IIIb/162. 
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z rodiny ju zrejme získal (pre seba, resp. pre svoju rodinu) Karolov druhorodený syn 
Michal (16. júla 1751) a až neskôr (25.11.1760) aj samotný Karol a ďalšie jeho deti -
Imrich, Zuzana, Alžbeta, Terézia, Anna, Mária, Klára.9 Už od roku 1751 však K. Mar-
loka v daňových knihách dôsledne označovali titulom „pán" - dominus™. 

Mäsiar Marlok sa dožil úctyhodného veku 83 rokov. Zomrel v Trnave 28. marca 
1769," pochovali ho v krypte chrámu sv. Mikuláša pod kaplnkou Sedembolestnej Panny 
Márie Trnavskej. 

Potomstvo Karola Marloka 

Karol Marlok mal dve manželky. Prvá, už spomenutá Mária Bogdániová pochá
dzala azda zo zemianskej rodiny, ktorá - podľa vyššie spomenutej kúpnej zmluvy - žila 
v Trnave už pred r. 1726. Podľa testamentu, ktorý spísala 17. januára 1728, mala istý 
vzťah k Banskej Bystrici - určitú sumu peňazí poručila tamojšiemu slovenskému 
a nemeckému kostolu. Podľa toho istého prameňa vieme, že zomrela po dlhotrvajúcej 
chorobe, niekedy po spísaní testamentu. Jej manželstvo s Karolom Marlokom bolo 
zrejme bezdetné, prípadne deti z neho pochádzajúce zomreli už v útlom veku, preto
že sa v žiadnej matrike nespomínajú. 

S druhou manželkou Annou Máriou Ujvendigyovou sa Karol zosobášil 9. júla 
1730.'2 Zdá sa, že z tohto manželstva pochádzalo až 12 detí: Juraj, nar. 22.4.1731,ri 

Ján Michal, nar. 30. 8. 1732,14 pravdepodobne Anna Mária, nar. okolo r. 1732,15ďalej 
František Karol, nar. 29. 9. 1734,10 Anna Alžbeta, nar. 5.4. 1740, "Anna Mária, nar. 
5. 2. 1744,18 Klára, nar. 9. 8. 1747,19Juliana, nar. 17. 2. 1750, Ján Imrich, nar. 24. 
10.1751,20Anna Barbora, nar. 10.6. 1757,21 a Terézia a Zuzana, ktorých dátumy na
rodenia nepoznáme.22 

9 SIEBMACHER, J. - CSERGHEÓ, G.: Wappenbuch des Adels von Ungarn sammt den Nebenländer der Si. Sle-
phans-Krone, Hefl 15-21. Niirnberg. 1889 - 1890, s. 402; KEMPELEN, B.: Magyar nemes családok 7. Buda-
pest 1913, s. 87, tiežILLÉSY.J.-PETTKÓ, R.: A királyi kbnyvek. Budapest 1895, s. 136. 
10 SOKA Trnava, MG, Daňová kniha 1751, IIIb/175. 
11 Štátny oblastný archív Bratislava (ďalej len SOBA Bratislava), Zbierka cirkevných matrík - Rímsko-kato-
lícky farský úrad Trnava (ďalej len Zbierka matrík - Trnava), č. 2438 Matrika zomrelých 1748- 1780, sign. 
filmu 857. 
12 SOBA Bratislava, Zbierka matrík - Trnava, č. 2433 Matrika sobášených 1707 - 1743, sign. filmu 855. 
13 SOBA Bratislava, Zbierka matrík - Trnava, č. 2418 Matrika narodených 1720- 1753, sign. filmu 845. 
14 Tamže. 
15 SOBA Bratislava, Zbierka matrík - Trnava, č. 2438 Matrika zomrelých 1748 - 1780, sign. filmu 857. 
10 Tamže, sign. filmu 846. 
17 Tamže. 
18 Tamže. 
19 Tamže. 
2 0 Tamže. 
21 SOBA Bratislava, Zbierka matrík - Trnava, č. 2419 Matrika narodených 1753 - 1772, sign. filmu 846. 
22 SOKA Trnava, MG, Liber fundi 1760 - 1785, IIm/2. ILLÉSY, J. - PETTKÓ, B.: c. d. 
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Najstarší Juraj, podobne ako aj František Karol a dcéra Anna Barbora zrejme 
zomreli v údom veku. Podobný osud postihol i Julianu, ktorá zomrela 28. februára 
1750,23 11 dní po narodení. Pochovaná bola na cintoríne pri Lazarete. 

O ďalších troch dcérach, ktoré sa spomínajú v nobilitačnej listine z roku 1760 vieme 
len veľmi málo. Anna Alžbeta sa vydala za Jozefa Boltizára. Dozvedáme sa o tom zo 
záznamu o krste ich dcéry Terézie 6.4.1764.24 Ďalšie osudy tejto rodiny nám nie sú 
známe. Ďalšia dcéra Anna Mária sa 20. augusta 1766 vydala za Jána Kubicu (Kubiczu).25 

Napokon o Kláre len podľa kúpnopredajnej zmluvy z r. 177520 vieme, že jej manže
lom bol Ondrej Mazúr, popredný trnavský mešťan, zastávajúci úrad mestského hos
podára. 

S ďalšou nositeľkou priezviska Marlok - Teréziou sme sa stredi v zápise kúpnopre
dajnej zmluvy z r. 1771 v pozemkovej knihe,27 podľa ktorej spolu s manželom Fran
tiškom Horvátom (Horváih) kúpili akúsi sýpku za Hornou bránou (za 500 florénov). 
Nepochybne išlo o ďalšiu z dcér Karola Marloka, ktorá sa spomína aj pri nobilitácii 
vr. 1760. 

Pri výskume sme sa však ešte stredi s dvoma ďalšími príslušníčkami rodiny Mar-
lokovcov. Išlo o Annu Máriu, u ktorej poznáme len dátum úmrtia - 15. apríl 1755.28 

Podľa zápisu v matrike zomrelých mala 23 rokov, narodila sa teda niekedy v r. 1732. 
Zdá sa, i keď to matriky nepotvrdzujú, že bola dcérou Karola Marloka, pretože ju 
nemožno zaradiť nikam inam. V nobilitačnej listine z r. 1760 sa spomína ešte dcéra 
Zuzana, o ktorej však nemáme žiadne ďalšie údaje. 

O rodine právnika Michala Marloka 

Azda najviac údajov sa nám zachovalo o Michalovi, druhorodenom synovi Karola 
Marloka a jeho potomkoch. Vieme, že bol právnikom (causarum advocatus), svoje vzde
lanie nadobudol pravdepodobne na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Dňa 28. 
11. 1755 bol prijatý za trnavského mešťana.29 Krátko predtým, 5. novembra 1755,30 

kúpil od Kláry Galovej (Gaál), vdovy po Štefanovi Ladislavovi Kregárovi, honosný dom 
v rohu námestia v poslednej mestskej štvrti (na dnešnej Hviezdoslavovej ulici č. 14) za 
8 000 florénov v zlate. Jeho vlastníctvo dosvedčuje rodinný (rodový) erb, letopočet 1757 
a napokon i iniciály M M (Michael Marlok) po stranách klenotu na kamennej doske 
v mieste vrcholového klenáka vstupného portálu. 

23 SOBA Bratislava, Zbierka matrík - Trnava, č. 2438 Matrika zomrelých 1748 - 1780, sign. filmu 857. 
24 SOBA Bratislava, Zbierka matrík - Trnava, č. 2419 Matrika narodených 1753 - 1772, sign. filmu 847. 
25 SOBA Bratislava, Zbierka matrík - Trnava, č. 2434 Matrika sobášených 1744 - 1780, sign. filmu 855. 
2 6 SOKA Trnava, MG, Liber f'undi 1760 - 1785, IIm/2. 
2 7 SOKA Trnava, MG, Liber fundi 1760 - 1785, IIm/2. 
28 SOBA Bratislava, Zbierka matrík - Trnava, č. 2438 Matrika zomrelých 1748 - 1780, sign. filmu 857. 
2 9 SOKA Trnava, MG, Matricula civium Tyrnaviensium 1708 - 1892, s. 75. 
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Do nového domu sa Michal nasťahoval určite aj so svojou manželkou Annou 
Rôthovou z Komárna (de Gadócz). Pravdepodobne práve tu sa im postupne narodili 
štyri deti: Terézia Anna (28. 9. 1760),31 Anton (12. 6. 1764),32 Michal (24. 9. 1766)33 

a Ján Nepomuk (6. 5. 1768).34 K ich krstným rodičom patrili predstavitelia miest
nej aristokracie, napr. grófka Anna Berchtol-
dová (de Berchtoldt), barón Ján Weiss (Wajsz) 
a barónka Františka Cserkiósová. 

Sľubnú kariéru Michala Marlóka, trnavské
ho senátora a mestského vicenotára, ukončila 
predčasná smrť 24. mája 1770.35 Zomrel vo veku 
37 rokov. Pochovaný bol v chráme sv. Mikuláša, 
v krypte pod kaplnkou Sedembolestnej Panny 
Márie. Po roku 1770 sa v daňových knihách ob
javuje ako daňovník v spomínanom dome vdo
va po Michalovi Marlokovi, a to až do roku 
1774,35 potom v rokoch 1775 až 1780 už len jeho 
dedičia.37 Od roku 1781 ako vlastník ich domu 
vystupuje istý Ján Fasching (Fassingh).'Sii Bližšie 
okolnosti predaja domu však nepoznáme. 

O prvorodenom dieťati Michala a Anny 
Marlokovcov - Terézii Anne vieme bezpečne len to, kedy sa narodila, a tak je možné, 
že zomrela už v údom veku. Ďalší zo súrodencov, najstarší syn Anton, dosiahol pomerne 
významné postavenie, o čom svedčia písomnosti z konca 18. storočia, ktoré sa po ňom 
zachovali.39 V daňových knihách však záznamy o ňom chýbajú. Nevieme teda, či sa 
v Trnave natrvalo usadil, či sa oženil, kedy a kde zomrel. 

Ďalší dvaja synovia Michala Marloka, Michal a Ján, zomreli ešte v detstve. Michal 
(zom. 12. 7. 1767)40 bol pochovaný v krypte sv. Tela Kristovho v severnej lodi chrámu 
sv. Mikuláša; Ján (zom. 21. 4. 1770)41 v bližšie neoznačenej krypte, pravdepodobne 
v tom istom chráme, keďže tam boli uložení i ostatní členovia rodu. 

Erb Michala Marloka v portáli jeho domu na 
Hviezdoslavovej ul. č. 14 (dokumentácia 

Pamiatkového ústavu v Trnave) 

3(1 SOKA Trnava, MG, Liber fundi 1717- 1759, IIm/1. 
" SOBA Bratislava, Zbierka matrík - Trnava, č. 2419 Matrika narodených 1753 - 1772, sign. filmu 846. 
32 Tamže, sign. filmu 847. 
33 Tamže. 
3 1 Tamže. 
33 Tamže. 
3r' SOKA Trnava, MG, Daňové knihy 1770 - 1774, Hlb/ 197 - 201. 
37 SOKA Trnava, MG, Daňové knihy 1775 - 1780, Hlb/ 202 - 207. 
38 SOKA Trnava, MG, Daňová kniha 1781, Hlb/ 208. 
3 9 SOKA Trnava, MG, Elenchus deputationalium 1542-1818, kart. 2, fasc. 49, no. 12; kart. 2, fasc. 79, 
no. 7; kart. 2. fasc. 82, no. 14; kart. 2, fasc. 85, no. 3; kart. 2, fasc. 88, no. 4. 
4 0 SOBA Bratislava, Zbierka matrík - Trnava, č. 2438 Matrika zomrelých 1748 - 1780, sign. filmu 857. 
41 Tamže. 
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V službách mesta - senátor Ján Imrich Marlok 

Posledný a najmladší syn Karola a Anny Marlokovcov -Ján Imrich bol, podobne 
ako jeho brat Michal, senátorom. Za trnavského mešťana bol prijatý 13.4.1773.42 Jeho 
manželkou sa stala Žofia Kratochvílová, nar. 20.3.1756.43 O ich potomkoch sa nám 
nepodarilo zistiť nič. 

Imrich sa bezprostredne po otcovej smrti v r. 1770 stal majiteľom rodičovského 
domu na Hlavnej ulici a bol ním až do r. 1787.44 Podľa zachovanej kúpnopredajnej 
zmluvy ho 1. mája 178745 predal chirurgovi Františkovi Pranglovi (za 6 200 florénov). 
Je otázne či ho k tomu viedli finančné problémy. Podľa záznamov v pozemkových 
knihách práve v tomto období (1785 - 1788)4r> postupne predáva svoje pozemky a svoj 
dom v IV. mestskej štvrti, no na druhej strane v roku 1786 vlastnil popri rodičovskom 
dome i dom na Dolnopotočnej ulici47 a v období 1790 - 179548 striedavo (po dobu 
jedného-dvoch rokov) aj domy na Jeruzalemskej, Divadelnej i Halenárskej ulici. 

Ako to dokladajú daňové knihy, po predaji rodičovského domu - od r. 1788 až do 
smrti v r. 181149 - žil Imrich Marlok v dome na Pekárskej ulici v II. mestskej štvrti. Kúpil 
ho zrejme od Jozefa Hajma, o čom sa však nezachovala žiadna zmluva. Dom mal menej 
výhodnú polohu - stál na mieste súčasnej pošty a dnes už nejestvuje. 

Podľa uvedených skutočností by sme mohli usudzovať, že spoločenská prestíž 
Imricha Marloka ku koncu jeho života klesala. Nevieme, ako to bolo v skutočnosti. 
Faktom však je, že začiatkom 19. storočia ho mesto poverovalo významnými úlohami. 
V čase protinapoleónskych vojen bol spolu s iným senátorom (ako zástupca Trnavy) 
vyslaný k permanentnej deputácii do Bratislavy, ktorá v tom čase riadila život v župe. 
Odtiaľ pred bitkou pri Slavkove (2. 12. 1805) podával magistrátu mesta Trnavy sprá
vy o pohyboch francúzskej armády. Po porážke napoleonských vojsk spoluorganizo-
val prípravy na zásobovanie ruskej armády, ktorá mala prejsť Trnavou.00 

Imrich Marlok zomrel 29. septembra 1811.51 Vo svojom testamente z 1. septem
bra 1811,52 ktorý sa ako jediný z testamentov Marlokovcov zachoval až do dnešných 
čias, prejavil želanie, aby bol pochovaný v krypte františkánov. Istú sumu peňazí od-

12 SOKA Tmavá, MG, Matricula civium Tyrnaviensium 1708 - 1892, s. 108. 
43 SOBA Bratislava, Zbierka matrík - Trnava, č. 2419 Matrika narodených 1753 - 1772, sign. filmu 846. 
44 SOKA Trnava, MG, Daňové knihy 1770 - 1787, IIIb/197 - 219. 
15 SOKA Trnava, MG, Liber fundi 1786 - 1811, Hm/3. 
4C SOKA Trnava, MG, Liberfundi 1760-1785, IIm/2, 1786-1811, IIm/3. 
1 7 SOKA Trnava, MG, Daňová kniha 1786, HIb/216. 
4 8 SOKA Trnava, MG, Daňová kniha 1790, IHb/223, 1791, IIIb/225, 1793, HIb/227, 1795 IIIb/229. 
19 SOKA Trnava, MG, Daňové knihy 1788-1811, IIIb/220 - 245. 
50 ŠIMONČIČ, J.: Kuluzov a Trnave. In: Mojej Trnave. K dejinám Trnavy a okolia. Trnava 1998, 
s. 253-254. 
51 SOBA Bratislava, Zbierka matrík - Trnava, č. 2439 Matrika zomrelých 1781-1816, sign. filmu 857. 
52 SOKA Trnava, MG, Testamenty kart.3, fasc. 21, no.14. 
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kázal na omše za svoju dušu, ďalej na lazaret a mestskú nemocnicu. Dom zanechal svojej 
manželke. O svojich deťoch však nehovorí nič. 

Jeho manželka Žofia sa ani nie po roku, 2. júna 1812, opäť vydala za Jozefa Uj-
gyórgyiho, ktorý sa takto stal aj majiteľom bývalého Marlokovho domu na Pekárskej 
ulici.53 

Okrem vyššie spomenutých domov v meste a k nim patriacich majerov a záhrad 
vlastnili Marlokovci aj rozsiahle polia v mestskom chotári Trnavy (v Úrgehegy - Syslo-
vé a v Kyrályhegy - Kráľova). 

Marlokovské erby 

S povýšením do šľachtického stavu (1751, 1760) získali Marlokovci i erb (erby).54 

Do dnešných dní sa zachovali iba tri jeho vyobrazenia. 
Michal Marlok so synom Antonom (teda najstarší žijúci syn a potom vnuk Karola 

Marloka) používali erb s nasledujúcim obsa
hom: v modrom poli na zelenej pažiti proti sebe 
stojaci vpravo grif a vľavo dvojchvostý lev, oba
ja zlatí a korunovaní, dvíhajúci v ľavici (lev 
v pravici) striebornú šabľu so zlatou rukoväťou 
a v druhej labe spoločne držiaci zlatú korunu. 
Spoza mrežovej prilby splývajú po stranách 
modro-zlaté prikrývadlá. Klenotom je zo zlatej 
koruny vyrastajúci lev zo štítu. Tento erb, ktorý 
získal Michal Marlok pri svojej nobilitácii v roku 
1751, možno, v stvárnení po roku 1755, ešte aj 
dnes vidieť v portáli nad vstupom do prejazdu 
už spomínaného domu na Hviezdoslavovej 
č. 14. v Trnave. 

Erb Michalovho syna Antona Marloka (rov
nakého obsahu) poznáme z prsteňovei pečate _. . . , . , .. , , , .„Q. 

' i " J " Erbová pecat Aniona Marloka z roku 17vb 
oválneho tvaru s rozmermi 18x14 mm, pritla- (foto: v. Rábik) 
čenej na kvitancii (potvrdenke) z 1795.55 V pe-
čatnom poli pečate sú okrem erbu po jeho stranách aj majuskulné iniciály A M (Anto-
nins Marlok), identifikujúce jej držiteľa. V tejto podobe (bez iniciál) je Marlokovský erb 
vyobrazený tiež v publikácii Siebmachera - Csergheôa z konca 19. storočia. 

53 ŠIMONČIČ, J.: Trnavský jakobín Jozef Neumiller- Ujgyórgyi. In: Mojej Trnave. K dejinám Trnavy a okolia. 
Trnava 1998, s. 144-145. 
5 1 Pórov, text a pozn. 9. 
55 SOKA Trnava, MG, Deputationalia kart. 2, fasc. 79, nro. 7. 
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Napokon poznáme ešte aj erb Imricha, syna Karola Marloka, z pridačenej prste-
ňovej pečate oválneho tvaru (18x14 mm), ktorou potvrdil svoj testament v roku 1811.66 

V porovnaní s predchádzajúcimi erbami Marlokovcov však u Imricha došlo nielen 
k dobovým slohovým zmenám pri jeho výtvar
nom stvárnení (empírový štít), no rovnako aj 
k úprave pôvodného obsahu rodového erbu, 
keď namiesto pôvodne dvojchvostéhoje v štíte 
i v klenote lenjednochvostý korunovaný lev. Po
dobne pôvodne heraldickú korunu, ktorú držia 
lev i grif v pazúroch nahradila hodnostná koru
na (s piatimi perlami) - vyjadrujúca zemiansky 
(v ríši rytiersky) stav svojho držitela. Aj nositeľa 
tejto pečate, ako bolo v tej dobe bežné, bližšie 
identifikujú majuskulné iniciály E M (Emericus 
Marlok) po stranách erbu v pečatnom poli. 

Z načrtnutého prehľadu vyplýva, že pôvo
dom rakúska rodina Marlokovcov, ktorej prvý 
člen sa začiatkom 18. storočia usadil v Trnave, 
sa v novom prostredí pomerne rýchlo udomác
nila a spoločensky etablovala. Jej členovia už 
v prvých desaťročiach svojho pôsobenia v Trna

ve sa majetkovo zmohli, nadobudli vzdelanie a získali uhorské šľachtictvo (1751,1760). 
Na istý čas (od polovice 18. do začiatku 19. storočia) obsadili tiež významné posty 
v správe tohto mesta. Neskôr sa nositelia tohto priezviska z Trnavy vytratili.57 

" ' • ' * 

Erbová pečať Imricha Marloka z roku 1811 
(foto: V. Rábik) 

50 Pórov, text a pozn. 52. 
57 Ďakujem Dr. h. c. Hadriánovi Radvánimu z Trnavy a Prof. PhDr. Jozefovi Simončičovi, CSc, vedúcemu 
Katedry histórie Trnavskej univerzity v Trnave za cenné a podnetné pripomienky počas archívneho výskumu. 
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MARLOKOVCI 
V TRNAVE 

Karol Marlok 

(cca 1686-1769) 

1. Mária Bogdániová 

(1-1728) • 

2. Anna Mária 

Ujvendigyová 

Juraj 

(1731-1) 

Ján Michal 

(1732-1770) 

Anna Rôthová 

Anna Mária 

(cca 1732-1755) 

František Karol 

(1734-1) 

Anna Alžbeta 

(1740-1) 

Jozef Boltizár 

Anna Mária 

(1744-1) 

Ján Kubica 

Klára 

(1747-1) 

Ondrej Mazúr 

Juliana 

(1750-1750) 

Ján Imrich 

(1751-1811) 

Žofia Kratochvílová 

(1756-po 1812) 

Anna Barbora 

(1757-1) 

Terézia 

František Horvát 

Zuzana 

Terézia Anna 

(2760- 1) 

Anton 

(1764-1) 

Michal 

(1766-1767) 

Ján Nepomuk 

(1768-1770) 

- Terézia 

(1764-1) 

Marlokovský erb 
podľa Siebmachera - Csergheôa 
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PRAMENE 

GENEALÓGIA VEDĽA MATRÍK 

Zdenko Dumka 

Pri genealogickom výskume sa azda každý bádateľ stretne s problémom, že jeho 
úsilie sa dostane do bodu, z ktorého sa nemôže pohnúť ďalej, pretože staršie matriky 
sa nezachovali alebo ich údaje majú len minimálnu výpovednú hodnotu a na ich zá
klade nieje možné napr. rozlíšiť viacerých menovcov. Ak skúmame dejiny rodu z obce 
či mesta, z ktorých sa zachovali obecné, resp. mestské archívy dnes uložené väčšinou 
v štátnych okresných archívoch, máme ešte možnosť nájsť hľadané súvislosti 
v písomnostiach týchto fondov. 

V obecných a mestských protokoloch nájdeme zápisy rôznych majetkoprávnych 
aktov, z ktorých sú pre genealóga najzaujímavejšie dedičské záležitosti a testamenty. 
Ale za pozornosť stoja aj ďalšie zápisy. Pri predaji nehnuteľností mali napr. príbuzní 
zákonné predkupne právo, ktoré aj často využívali. Mohli ho uplatniť do jedného roka 
od uzavretia kúpy, pričom museli dokazovať príbuzenský vzťah. 

S písomnosťami tohto druhu sme sa stretávali aj pri výskume genealógie rodu 
Bohúňovcov z Ružomberka. Ide o starý ružomberský meštiansky rod, ktorý bol na 
prelome 18. a 19. stor. rozvetvený do takej miery, že pri súpise obyvateľov v roku 1804 
napočítali 18 rodín tohto priezviska. Náš výskum komplikovala aj skutočnosť, že staré 
ružomberské matriky zhoreli pri osudnom požiari mesta, ktorý 28. júna 1797 za pol
druha hodiny zničil temer celé mesto. 

Ale Ružomberok má to šťastie, že sa zachoval jeho bohatý archív, ktorého písom
nosti nám pomohli zostaviť genealogickú tabulku približne od konca 17. stor. Jeden 
z najdôležitejších dokumetov, ktoré sme mohli využiť, pochádza z 1. apríla 1845 
a zachoval sa v spisoch fondu Magistrát mesta Ružomberok v Štátnom okresnom ar
chíve v Liptovskom Mikuláši. 

V roku 1844 predala Eva Bohúňová, manželka Jána Skladaného a sestra Adama 
Bohúňa, ktorá sa so synom odsťahovala do Komárna, polovičku akejsi lúky krajčírske
mu majstrovi Matejovi Bohúňovi. Nepáčilo sa to Zuzane Bohúňovej, vdove po Jánovi 
Bohúňovi Štrbovi, ktorá uplatnila svoje predkupne právo a v žiadosti adresovanej 
mestskému magistrátu písala: 

„...Ja ale niže psana když sem o tukovej kupé luky predaj (i) počula, u pána richtára Máriina 
Roszinszký hlasit sem se bola, že vedie blískosti prjatelstva tuže luku stavujem, čo aj Mateja 
Bohuny zavolat dal, a jemu hovoril, že takovu luku mne vedie blískosti prjatelstva vypustit má, 
čo aj u terajsího pána richtára prozbu o tejto kupé sem prednesla, odpoveď tu sem opsjahla, by 
sem malú instancju pred si. magistrát podala, čo aj vedie roskazu podávam a prítelstvo písebne 
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preukazujem, bili traja vlastní hratja totižto Ondraš, Juro a Mihal, z Ondraša pochodil meho 
nebohjeho muža otec Matej, z Jura pochodil Adam, a z Mihala Mihal, čo aj tu na prítomnem 
cessionali se preukazuje, tak rečeno, že tento Matej Bohuny krajčír, který tu luku kúpil ani skoro 
prjatel žaden neni, nebo z druhej linae pochodí a s toho ohledu si. magistrát ponížene prosím, 
ponevač ešte lakovej kupé luky rok neni, jako sem se aj hlásila, by predmenovany Matej Bohu
ny cessional preukázal, takovemu penize navrátil kcem, mne ale niže psanej luku by vypustil 
vedie bliskostiprjatelstva milostivé nasúdit a odat ráčili..." 

Uvedený spis nám teda pomohl zrekonštruovať tri generácie jednej vetvy rodu 
Bohúňovcov z obdobia, z ktorého sa matričné záznamy nezachovali. Je príkladom 
prameňa, ktorý môžeme pri genealogickom bádaní využiť popri matrikách. 

Jozef Novák a kol. 

Paleografická čítanka 
(pomôcka na čítanie rukopisov z 12. - 19. storočia) 

Na knižnom trhu od mája 2001 

Objednávky: 
Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť pri Matici slovenskej 

Nám. J. C. Hronského 1,036 52 Martin 
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SPOLOČNOSTI 

MORAVSKÁ GENEALOGICKÁ A HERALDICKÁ SPOLEČNOST 

Bylo to 24. ŕíjna 1972, kdy úsilí úzkeho kroužku nadšencú a zapálených zájemcú 
za podpory historikú bylo korunováno úspéchem a naše snažení dostalo konkrétni po
dobu. Pod strechou Univerzitní knihovny se konala slávnostní ustavující schúze brnen
ské pobočky Genealogické a heraldické společnosti v Praze. Tak vznikla v poradí sice 
druhá, ale za to nejagilnéjší a počtem členu nejsilnéjší pobočka tehdejší GHSP (asi 
o 4 dny nás predbehla ustavením pobočka v Mladé Boleslavi; samotná GHSP byla 
založená a schválená tehdejším Ministerstvem vnitra 5.3.1969, v prúbéhu trvaní GHSP 
pak pozdéji existovalo asi 10 poboček; príspevok o Českej genealogickej a heraldickej spo
ločnosti sme publikovali v GHH 2/1999 -pozn. red.). Vyše uvedeným aktem byly polože
ny solidní základy k rozvoji spolkového života, který nám umožnil vybudovat si po
zdéji dobré a fungující fórum pro pestovaní genealógie a heraldiky, které žije bez 
pfetržky v Brne dodnes. 

Začátky probíhaly v dobé obtížné a složité. V roce 1971 končila první velká "všená-
rodní" likvidační vlna po prevratných událostech roku 1968 a histórie ajejí pomocné 
vedy rozhodné nepatŕily na výsluní zájmu. Také naše začátky systematické práce byly 
skromné - výbor se scházel po rúznu, kde se dalo. Místo pro členské schúzky se také často 
menilo. Chybély nám často finanční prostŕedky i na ty základní potreby - nechybélo nám 
ale nikdy srdce, hlava a ruce, dávané ochotné k dispozici pro prospech celku. 

V čele brnenské pobočky až do její transformace na GH klub pri DK ROH Králo-
vopolské strojírny Brno stáli 3 pŕedsedové -moje maličkost Qiň Plichta -pozn. red.) 
vcelku pouze krátce a to v letech 1972 - 1973, vystŕídal mé historik z povolaní dr. Jan 
Skutil, CSc, který funkci zastával v období 1974 - 1979 a pak nezapomenutelný p. 
František Špirk - od roku 1979 až do prechodu pod DK ROH. Ve výborových funk-
cích se vystŕídala rada obetavých členu. Byl jsem vždy hrdý na to, že patrím do této 
velké a nekončící rodiny. Pár kusých čísel: v letech 1972 - 74 byl počet členu GHSP 
z Brnenská 72, na Morave pak 120, v roce se počet brnenských členu blížil 100 a od 
roku 1976 presahoval celkový počet členu GHSP v republice 1200, v dobé zániku -
leto 1979 - 80 - byl počet členu 1640. 

Po letech vcelku úspešné práce na poli odborném i organizačním pŕišel nečekaný 
úder, který vedl prakticky až k zániku celé GHSP. GHSP včetné síté vybudovaných 
poboček prežila téžké období ideologické normalizace vcelku bez problému, nepreži
la však naše vlastní, tedy ty horší rysy české národní letory - závist, intriky, touhu po 
moci a nebojím se ŕíci i udavačství. Souhrn téchto "také ambicí" privodil za pfedsed-
nictví posledního pŕedsedy JUDr. Pavla Lišky pád a zastavení činnosti GHSP a roz-

36 



tŕíšténí Společnosti do spolku a společkú, často všelijak kličkujících a živoŕících. Po 
období agónie a likvidace v první polovine 1981 se zanikající GHSP sloučila 
s Heraldickou sekcí v Jílovém a 5. prosince 1981 vznikl nový subjekt - Česká GH spo-
lečnost pri Okresním múzeu Praha-západ. 

Samozrejmé^ že jsme v Brne nesedeli v této situaci se založenýma rukama a ne-
čekali v pasivite. Výbor začal intenzívne pracovat a hledat nového "patróna", aby do-
savadní činnost nezanikla a bylo možno v ní - pokud to pújde - pokračovat. Po 
neúspéšném "klepaní" u Moravského múzea (Vlastivedná společnost), Múzea mesta 
Brna, v Moravské galérii či Krajském kulturním stredisku jsme již 17. listopadu r. 1980 
podali žádost o pripojení se k činnosti Domu kultúry ROH Královopolské strojírny. 

Brnenská pobočka GHSP se tedy formálne rozešla na poslední členské schúzi 
16. 12. 1980 (celá GHSP oficiálne zanikla až 19. 2. 1981) a rozhodující vétšina našich 
členu se opét sešla na ustavující schúzi GH-klubu pri DK ROH KSB - tedy již pod novým 
zŕizovatelem - dne 20. ledna 1981 (stejnou cestu k zajišténí existence volila i pobočka 
v Ostrave, která vyvíjela svou činnost pod DK ROH Vítkovice; o Klube genealógii 
a heraldiku v Ostrave pozri príspevok v GHH 1/1994). 

Nyní se pojďme ješté společné ohlédnout za naši tehdejší činností. Je pochopitel-
né, že se celá činnost odvíjela od dobré práce organizační. Pfedevším se jednalo 
o zajišténí pravidelných členských schúzek - scházeli jsme se v pékném prostredí po-
skuchárny VUT na tŕ. Obrancu míru v pravidelném mésíčním intervalu. Za nejvýzna-
méjší odbornou část činnosti považuji prakticky pro každou členskou schúzku zajišténí 
fundované odborní prednášky. Pro činnost se darilo získávat nejen profesionálni od
borníky, ale i odborníky z vlastních rad. Sám si ješté dnes vzpomínám na nesmírné 
zajímavou prednášku prof. Fr. Kleina z roku 1980 o genealógii V. I. Lenina (vúdce 
svetového proletariátu pocházel ze šlechtických némecko-tatarských pŕedkú). 

Doplňující a tradičné populárni formou k prednáškové činnosti bylo poŕádaní 
historicko-poznávacích zájezdú. Jejich nesporným kladem nebylo jen poznávaní no
vých lokalít, ale také skutečnost, které si osobné cením, to úžasné stmelování našeho 
kolektívu. Mimo radu tuzemských vícedenních zájezdú jsme si troufli -již tehdy - na 
vydarené a zajímavé zájezdy do okolních státú. Zájezdová činnost byla každoročné 
doplnená radou jednodenních vycházek. 

Ve výčtu a pŕehledu činnosti nemohu opomenout ani naši činnost publikační, 
prípadné publicistickou či vzdelávací. Pfedevším se chci zmĺnit o usporádání kursu ctení 
starého písma. Podarilo se rozmnožit pro členy púvodní nebo prevzaté práce - napr. 
Soupis genealogické literatúry v UK Brne, Erbovní vývody Bukúvkú z Bukúvky 
v Ivanovicích n. Hane, Minimum pro rodopisce, Príčiny smrti Ladislava Pohrobka 
z hlediska současné medicíny, Heraldické vývody v Bartošovicích aj. Členové se podí-
leli na vydaní Heraldické ročenky Rájec-Jestŕebí 1978. 

Mezi další formy činnosti, zejména v začátcích, patŕily i mikrobursy, výmeny a na-
bídky nižných materiálu, týkajících se genealógie, heraldiky, zámku apod. Mezi neza-
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pomenutelné zážitky patrila již od roku 1973 tradiční Mikulášska společenská večere 
členu GHS ve vinném sklípku M-klubu, kde j sme se pravidelné setkávali v adventní 
dobé k neformálnímu posezení. 

Dúležitou součást a rozhodné ne poslední v tomto stručném pŕehledu našich ak
tivít tvorila spolupráce a koordinace činnosti s ostatními pobočkami GHS, či jinými 
podobné rientovanými inštitúty, včetné aktivní účasti na rúzných setkáních, poradách, 
sjezdech a konferencích. Jednou z prvních akcí byl společný zájezd našich a pražských 
členu GHSP na Jižní Moravu. Od roku 1978 pokračovala již rozvinutá spolupráce 
poboček v Mladé Boleslavi, Rychnové nad Knéžnou, Ústí nad Orlici, pŕedevším 
a intenzívne s Olomouci a Ostravou. Od roku 1980 se konaly dokonce pravidelné 
koordinační schňzky našich 3 moravských poboček. 

Chci pf ipomenout, že díky nadšení, zájmu a obetavosti nejen pamétníkú, ale i nové 
a novéjší generace našich členu se podarilo udržet kontinuitu živé genealógie 
a heraldiky - a vyslovit uznaní i tém, kteŕí tuto štafetu prevzali. 

Zájmová činnost na poli genealógie a heraldiky s centrem v Brne byla od roku 1981 
soutŕedéna kolem genealogického a heraldického klubu, který púsobil nejprve pod 
hlavičkou Závodního klubu ROH Královopolské strojírny, pozdéji Domu kultúry KPS 
a konečné Besedního domu a. s., což byla stále jedna zŕizující organizace, proméňu-
jící se pod neúprosným dakem tržního hospodáŕství. Stejný dak pak púsobil i odstredivé 
ze strany zŕizovatele na jednotlivé zájmové kroužky a vyvrcholil rozhodnutím nadále 
neposkytovat témto kroužkúm žádné neplacené služby. Za téchto okolností nezbyl již 
žádný logický dúvod, aby GH-klub nadále setrvával pod hlavičkou této čím dál více 
formálnéji zastŕešující organizace. V sobotu 20. ledna 1996 se sešla v zasedací míst-
nosti Úradu mestské časti Brno - Královo Pole ustavující valná hromada Moravské 
genealogické a heraldické společnosti. Po ukončení valné hromady probéhla závereč
ná členská schúze Genealogického a heraldického klubu, na níž klub formálne ukon
čil svou činnost a predal nové společnosti klubovou knihovnu, archiv, finanční hoto-
vost a právo vydávat Genealogické a heraldické informace. 

Vr. 1996 Moravská genealogická a heraldická spoločnosť nadviazcda na činnosť svojich 
predchodcov. Pokračuje v organizácii prednášok a zájazdov, vydáva časopis-ročenku Genealo
gické a heraldické informace (dosiaľ vyšlo 19 ročníkov, z toho v MGHS štyri). Spoločnosť má 
okolo 150 členov (aj zo Slovenska; k čestným členom od r. 1998 patrí Ing. Zdenko Alexy, pod
predseda našej spoločnosti). Predsedom MGHS je PhDr. Ivan Starha, riaditeľ Moravského 
zemského archívu v Brne. Kontakt: Moravská genealogická a heraldická společnost, Sportov-
ní 3, 602 00 Brno, Česká republika, www.volny.cz/mglis, mghs@volny.cz. 

(Spracované podľa časopisu 
Genealogické a heraldické informace 1997 - 2000) 
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2. český národní vexilologický kongres 
Ústí nad Labem se ve dnech 8. až 10. záŕí 2000 stalo místem setkání 42 vexilologú 

z České republiky, Slovenska, Nemecka, Polska a Švédska. Zvlášť početná byla účast ne
meckých odborníkú na problematiku vlajek a práporu. Ti využili blízkosti hranie 
a zorganizovali v tomto severočeském mésté 9. sraz nemeckých vexilologú. 

Jemu i 2. českému národnímu vexilologickému kongresu pfedcházela vernisáž výsta
vy Vexilologie známá-neznámá v Múzeu mesta Ústí nad Labem. Malá expozice seznámila 
prítomné s vexilologií jako pomocnou vedou historickou, která se študuje na vysokých 
školách (vystavená byla diplomová práce obhájená v letošním roce na místní Univerzite 
Jana Evangelisty Purkyné), s prúkopníky vexilologie v zahraničí i tuzemsku, s mezinárod-
ními společnostmi i kongresy. V časti venované novým praporúm obcí mohli návštevníci 
výstavy porovnat prístup Podvýboru pro heraldiku české Poslanecké snémovny a Heraldické 
komise pri Ministerstvu vnitra Slovenské republiky (v zasklených panelech byl vystaven 
plakát Slovensko v symbolike miest a kresby vlajek a znaku 12 slovenských obcí z časopisu 
Verejná správa) pri schvalování obecních symbolu v České republice a na Slovensku. 

V rámci kongresu bylo pŕedneseno 9 referátu, v rámci česko-némeckého vexilologic-
kého setkání pak další čtyŕi (dva z úst českých a dva z úst nemeckých vexilologú). Mimo-
ŕádné zaujalo vystoupení E. Guenthera o znacích a vlajkách kraju a krajských mést 
v Pomof ansku. Pro dva slovenské účastníky nebylo bez zajímavosti ani vystoupení A. Brožka 
s referátem o symbolech politických strán v Československu v roce 1992, protože v ném 
seznámil prítomné se symboly hnutí Spolužitie, Kresťanskodemokratického hnutí, Magyar 
Polgári Párt, Slovenské národní strany, Sociálnodemokratické strany na Slovensku, Stra
ny demokratickej ľavice a Strany zelených na Slovensku. 

(abr) 

ĽHéraldique Religieuse - Religiose Heraldik - Religious Heraldry. Editor: C. D. 
Bleisteiner. Múnchen und Neustadt an der Aisch (Verlag Degener & Co.) 1999,446 strán. 

V roku 1996, počas medzinárodného genealogického a heraldického kongresu 
v Ottawe, navrhol som vedeniu Medzinárodnej heraldickej akadémie, aby témou budú
ceho (1997) kolokvia v Rothenburgu bola cirkevná heraldika. O priebehu tohto kolokvia 
vyšiel teraz zborník s 27 príspevkami, čo výrazne prekračuje obvyklú účasť na takýchto 
podujatiach Akadémie. 

Zo všeobecných otázok zaujala úvodom teória cirkevnej heraldiky a najmä jej vývoj 
od 14. do 17. st. (Boudreau), problematika náboženských symbolov v súčasných cirkev
ných erboch (Wehner) a náboženská mentalita a jej symboly (Scheibelreiter). Bola veno
vaná pozornosť heraldickým symbolom jednotlivých svätcov, a to sv. Kvirínovi (Nagel), 
Panne Márii (Humphery-Smith), krížovému symbolu v Dánsku (Bartholdy), erbom svät-
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cov v kalendároch (de Boos), symbolu krucifixu (Rätzel) a napokon biblickému Šalamú
novi (Mattern). Náboženské symboly v svetských erboch boli osvetlené vzhľadom na Ra
kúsko (Gôbl), na švédsku rodovú heraldiku (Wikstrôm) a švédsku (Néveus) a fínsku (Heim) 
komunálnu heraldiku, ako aj na portugalskú rodovú heraldiku (Calvao Borges). Proble
matiku súpisov a súborov cirkevných erbov rozobral Rousseau Lefebvre, z jednotlivých 
oblastí bola venovaná pozornosť novovytvoreným erbom v olomouckej arcidiecéze (Ale-
xy), stredovekým erbom v severnom Francúzsku (Bouyé), rumunskej cirkevnej heraldike 
(Cernovodeanu), erbom ruských patriarchov (Medvedev), cirkevným erbom 17.-18. sto
ročia v Burgundskú (Thiébaud) a súčasnej kanadskej cirkevnej heraldickej tvorbe a jej re
gistrácii a to pre viaceré cirkvi (Watt). Z cirkevných rádov šlo o johanitov (Kennedy), do
minikánov (Ormelingen), nemecký rád (Hye) a rád Svätého Hrobu (Amerlinck). 

Na okraj sa žiada upozorniť, že okrem popisovaného jednorazového podujatia na tú
to tému, zaoberá sa cirkevnou heraldikou Consortium International pour ľétude 
de l'Héraldique et de la Sigillographie Ecclésiastiques so sídlom v Paríži, ktoré vydáva ro
čenky ARMA ET SIGILLA. 

Alexy 

Turul (70, 1997, č. 1-2,3- 4, 71, 1998, č. 1-2,3- 4) 
Spomedzi zahraničných časopisov je Turul pre naše genealogické a heraldické báda

nie najvýznamnejší. Našu pozornosť púta nielen tým, že prináša nové poznatky o rodoch 
a erboch, ktoré sa bezprostredne viažu k nášmu územiu, aleje aj inšpiračným tematickým 
zdrojom. Takým je aj prvá štúdia prvého dvojčísla za rok 1997. Zošit započal sériu prác 
o dynastiách lekárov. PITOU spracovanou lekárskou rodinou sú Korányiovci. Aj ďalšia štú
dia sa bezprostredne dotýka nášho územia. Pojednáva o Heinrichovcoch a Benickovcoch. 
Vieme, aký vzácny prameň sú stredoveké náhrobné kamene. Preto je osobitne cenná štú
dia o epitafe Heinzmanna Eisenrinkela, kremnického komorského grófa z r. 1388, ktorý 
sa dnes nachádza v Budíne. Časopis nezanedbáva ani nedávnu minulosť. Svedčí o tom súpis 
členov velkovaradínskej kapituly v rokoch 1920-1945. V súvislosti so spracúvaním takmer 
súčasných tém je isto pozoruhodná práca o vyznamenaní pre vzorných pracovníkov a sta-
chanovcov v Maďarsku. 

V každej krajine sa už dlhšiu dobu do popredia záujmu genealogického bádania do
stávajú občianske rody. V druhom dvojčísle časopisu (3 - 4/1997) sú tohto druhu dejiny 
obchodníckej rodiny Ricklovcov, ktorí majú pôvod v Dolnom Rakúsku. Aj ďalšia štúdia 
o Jozefovi Dôringovi je veľmi podnetná. Poukazuje na dlhšie trvajúci záujem občanov 
dokázať svoj urodzený pôvod a na šikovných podnikateľov, ktorí ho za finančnú odmenu 
radi uspokojujú. Rovnako pozoruhodnéje uverejnenie armálesu pre Gustáva Antona Marku 
z Rožňavy z 21. augusta 1917. Skoda, že ide iba ojeho prepis a opis. Zaujímavý je jeho 
súčasný pohľad na genealogickú tabuľku rodu Frivaldských v diele Ivana Nagya. O širokom 
zábere časopisu svedčia aj "Drobné správy" na konci čísla. Z nich upozorňujem na článok 
o heraldických absurditách na maďarských poštových známkach. V tomto čísleje aj recen
zia knižky Z. Alexyho o kanonických insígniách. 
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V prvom dvojčísle za rok 1998 nachádzame tretie pokračovanie o lekárskych dynas
tiách. Z príspevkov nás najviac zaujala štúdia o mene Jána Vitéza, kancelára bratislav
skej Academie Istropolitany. V tomto čísle je anotácia publikácie I. Grausa o štátnych 
vyznamenaniach Slovenskej republiky a správa o Ságe rodu Izákovcov od J. M. Lehot
ského. 

V druhom dvojčísle je ako úvodná štúdia zaradená prvá časť pohľadu Sz. De Vajayho 
na Zayovcov. Zatiaľ pojednáva o vetve pochádzajúcej z Csômôra - z obce neďaleko Pešti. 
Isto rovnako nás zaujme štúdia o levočskej vetve Spillenbergovcov v 17. a 18. storočí. Štú
dia o armálese pre Mikuláša Nagya z r. 1630 je podkladom najmä pre rozbor odevu sed-
mohradských dvorských vojenských hodnostárov. Pod nadpisom "Jedna hornozemská obec 
a jej šoltýska rodina" (Egy felvidéki kôszég és soltészcsaládja) vychádza obsiahla štúdia 
o Rajeckej Lesnej a o rodine Frivaldských. V rámci drobných správje tu pre nás zaujíma
vý informatívny článok o galérii Nádasdyho dôstojníkov v Betliari. O nekrológu prof. Is-
tvána Kállaya náš časopis už informoval. 

Jozef Novák 

Szluha Márton: Liptó vármegye rwmes családjai. Heraldika Kiadó, Budapest 2000,799 s. 
Budapeštianske vydavateľstvo Heraldika vydalo v roku 2000 ďalšiu zaujímavú kni

hu, ktorá poteší aj slovenských záujemcov o genealógiu. Po pozoruhodných piatich zväz
koch J. J. Gudenusa o maďarskej vyššej šľachte v 20. storočí ide tentoraz o genealogickú 
monografiu o liptovských rodoch. 

Autor nieje povolaním historik, práca však dokazuje, že veľkým prínosom pre túto 
vednú disciplínu môžu byť aj zanietení neprofesionáli. Inšpiráciou pre vznik monografie 
bolo, ako tvrdí i sám autor, nedokončené dielo maďarského genealóga Pála Horánszké-
ho. Tento po dlhoročných archívnych a matričných výskumoch zhromaždil a spracoval 
obdivuhodné množstvo genealogického materiálu k liptovským zemianskym rodom, kto
rý chcel vydať pod názvom "Liptó vármegye nemes családai" vo viacerých knižných zväz
koch. Vojnové udalosti a Horánszkého smrť však spôsobili, že z tohto ambiciózneho pro
jektu vyšli knižne len dva diely (A - D, 1942) a (D - H, 1944), pričom dnes je bežne do
stupný len prvý z nich. Zvyšok práce zostal v rukopise a vo výpiskoch. 

Márton Szluha, potomokjedného z liptovských rodov, sa podujal oživiť tieto pre vedu 
takmer stratené materiály a pojal ich do svojej práce. Výsledky Horánszkého bádania do
plnil o vlastné genealogické výskumy a rozšíril ich až do súčasnosti. Práca opisuje približ
ne sto liptovských rodov, poväčšine aj s genealogickými tabuľkami. Milovníkov genealó
gie určite zaujmú najmä rodokmene starých liptovských rodov (Andreánsky, Bán, Fejér-
pataky, Madočáni, Pongrác, Potorňai,Turanský ai.), ktoré zachytávajú ich vývoj od 13. sto
ročia až do súčasnosti. Dopĺňajú ich dobové i súčasné fotografie kaštieľov a kúrií, ktoré 
vlastnili liptovskí zemania. 

Na margo obsahu diela si však nemôžeme odpustiť niekoľko kritických poznámok. 
Veľmi slabo sú tu spracované erby spomínaných rodov, plnia tu len akúsi doplnkovú úlo
hu - funkciu ilustrácií. Szluha navyše prebral prax, za ktorú si už samotný Horánszky 
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vyslúžil tvrdú kritiku od neskorších autorov, používať rovnakú kresbu erbu pri viacerých 
rodoch. Jednou a tou istou kresbou prezentuje erby rodov Bán, Potorňai, Smrečáni, inou, 
no zase tou istou kresbou dokonca až päť rodov - Andreánsky, Detrich, Horánsky, Kyseľ 
a Luby. Priveľkú dôveru voči Horánszkého výskumom prejavil aj pri kompletizovaní jed
notlivých genealogických tabuliek. Ich hotové časti už pravdepodobne z časových dôvo
dov neoveroval, zväčša ich mechanicky prebral - samozrejme aj s niektorými Horánszké
ho omylmi. 

Celkovo však prácu možno považovať za ďalší míľnik v genealogickom výskume hor
nouhorskej šľachty, ktorý by mohol v budúcnosti pokračovať za spolupráce maďarských 
a slovenských bádateľov. Kniha M. Szluhu by určite nemala chýbať v knižniciach sloven
ských genealógov a regionálnych historikov. (-ff-) 

Zdenék Pokluda: Páni z Rotalu na Napajedlích. In: Zlínsko od minulosti k současnosti 
15. Zlín 1998, s. 5 - 48, gen. tab. _ 

Dr. Zdenék Pokluda, riaditeľ Štátneho okresného archívu v Zlíne, pravidelne publi
kuje príspevky venované šľachtickým rodom usadeným na Morave. V jednej zo svojich po
sledných štúdií si berie na mušku pôvodom štajerských Rotalovcov, ktorí v troch generá
ciách pôsobili aj na Slovensku. Jánz Rotalu (+1587) bol začas vojenským velitelbmv Šariši. 
Jeho syn Ján Jakub (?-asi 1619), účastník protitureckých vojen, neskorší vojenský radca 
cisára Rudolfa II., sa oženil s Máriou Thurzovou (zo spišskej vetvy Thurzovcov), sestrou 
uhorského palatína a vdovou po Gabrielovi Dócim. Na Slovensku, na hrade Muráň, kto
rý spolu s rozsiahlym panstvom získal do držby okolo r. 1600, sa im v nasledujúcich ro
koch narodili 4 deti. V r. 1611 sa presťahovali do Napajediel na Morave, ktoré získali kúpou. 
Po smrti Jána Jakuba, "pána na Feistritz, Neudau a Rothenthurne" sajeho vdova zdržo
vala na majetkoch svojho brata - palatína na Slovensku. Časť z nich po Thurzovej smrti 
pripadla jej deťom (považský Tematín, spišská Richnava). Podstatná časť štúdie je veno
vaná rotálovskej vláde v Napajedlách - na kmeňovom majetku tejto vetvy rodu, ktorá tr
vala do r. 1762. (-gh-) 

Anton František Malinovský: Rakovnický erbovník 1. Mésťané v 16. až 17. století 
a nékolik rakovnických heraldických památek. Praha 2000, 73 s. 

Dielo vydané vlastným nákladom autora, záujmového genealóga a heraldika, je 
vlastne zborníkom niekoľkých príspevkov. Venované sú významným rakovníckym meš-
ťanom-literátom (vzdelaným remeselníkom), ktorí sa v 16. - 17. storočí usilovali kul
túrne povznášať svoje okolie, potom zvlášť rodu Malinovských z Hlavačova a ďalej rôz
nym iným rodom Malinovských a Malenovských vo svete (vrátane tých, ktorí pôsobia 
na Slovensku). Vychádzajúc z pôvodných prameňov autor identifikujejednoťlivé osoby, 
rekonštruuje fragmenty z ich života, príbuzenské vzťahy, popisuje a prekresľuje ich erby. 
Dielko je pozoruhodným pokusom o zmapovanie a priblíženie reprezentantovjednej 
sociálnej vrstvy jedného stredoeurópskeho mesta z hľadiska genealogického i heraldic
kého, (-gh-) 
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Marián Klčo: Okres Piešťany - stručná história a erby miest a obcí. Piešťany, Balneolo-
gické múzeum 1999, 137 s. + 7 s. farebnej prílohy. 

Vlastivedno-heraldický slovník obcí piešťanského okresu. Po úvodnom prehľade 
o sídelnom, spoločenskom a hospodárskom vývoji okresu a obecných symbolov najeho území 
(ich všeobecné rozšírenieje tu známe od 2. polovice 18. storočia) nasledujú prehľady s údajmi 
o jednotlivých obciach (aj s Piešťanmi 27), vrátane údajov o vývoji a súčasnom vzľade obec
ných symbolov (spolu s ich čierno-bielymi vyobrazeniami). (-gh-) 

Peter Vítek: Erby obcí a miest v Liptove. Štátny okresný archív v Liptovskom Mikuláši 
2000,58 s. 

Dôkladne spracovaný katalóg symbolov liptovských sídel. Obsahuje údaje o ich vý
voji od prvých známych symbolov až po tie súčasné, sprevádzané ich historickými, ako aj 
súčasnými vyobrazeniami. (-gh-) 

Jozef Drenkoryáw Daniel Perliczi (1705 - 1778). Lučenec 2000, 54 s. 
V úvode tejto biografickej práce sa môžeme stretnúť so stručnými údajmi o rode Per-

liciovcov. Ich najstarší známy predok- evanjelický kazateľ, senior pražského kontubernia 
- pochádzal z Berounky pri Prahe. Rodina prišla vr. 1621 do Čachtíc a jej členovia po
tom pôsobili o.i. vo Viedni, v Púchove a v Kežmarku, kde sa tiež narodil J. D. Perlici (1705 
-1778). Tohto lekára, lekárnika, filozofa a prírodovedca, ktorý pôsobil prevažne v Lučenci 
a mal široké medzinárodné odborné styky, v r. 1742 Mária Terézia povýšila do zemian
skeho stavu. (-gh-) 

Slavomíra Očenášová-Štrbová: 5 otvorenou náručou. Cesty osudu a naplnenie poslania 
slovenského evanjelického farára a jeho manželky. Vydavateľstvo DOMA, Mošovce 2000,120 s. 

Kniha spomienok na evanjelického farára Ladislava Lehotského (1907 -1977) a jeho 
manželku Miloslavu, rod. Kratochvílovú. V prvých 100 exemplároch je vložený list 
s rodostromom, obsahujúcim údaje o predkoch L. Lehotského od 18. stor., o predkoch M. 
Kratochvílovej od 19. stor. a o ich potomkoch až do súčasnosti. Niektoré údaje 
o Lehotskovcoch, ktorí sa tu hlásia k pôvodu z Kráľovej Lehoty, sú totožné s údajmi 
tradovanými aj v inom rode Lehotskovcov (z Rakova a Bystričky) a bude potrebné ich 
overiť. (-gh-) 

Ján Kamenský: Spomienky. B.m. (2000), 82 s. 
Dielo je venované Jánovi Kamenskému (nar. 1938 v Detvianskej Hute, okr. Zvolen, 

v osade Bratkovica), dlhoročnému hospodárovi r. k. biskupského úradu v Banskej Bystri
ci a terajšiemu duchovnému správcovi sestier sv. Vincenta v Belušských Slatinách. Popri 
autobiografických spomienkach a publikovaných prácach (prevažne homílií) prináša aj spo
mienky na širšie príbuzenstvo. Týkajú sa členov rodín Nociarovcov, Kubišovcov a Kamen-
ských z Detvianskej Huty. Pripojenýje ich kombinovaný rozrod od r. 1836 do súčasnosti. 

(-gh-) 
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ROZHĽADY 

Pramene slovacikálneho genealogického výskumu v Nemecku. V súvislosti 
s prebiehajúcim projektom digitalizovaného sprístupnenia hamburských vysťahovaleckých 
súpisov usporiadal Hamburský štátny archív 25. - 26. októbra 2000 sympózium, na kto
rom boli predostreté prvé návrhy na celoeurópske zdokumentovanie a sprístupnenie pra
meňov transadantického vysťahovalectva, vychádzajúce zo súpisov cestujúcich z rokov 1870 
- 1890. Hamburské súpisy vysťahovalcov obsahujú osobné údaje o viac ako 5 miliónoch 
ľudí, ktorí sa v rokoch 1850 -1834 vysťahovali cez Hamburg (boli medzi nimi i tisíce Slo
vákov - pozn. red.). Tieto súpisy sú od apríla 2000 sprístupňované cez internet 
(www.liamburg.de, e-mail: poststelle@staats-archiv.hamburg.de), najprv údaje z rokov 1890-
1893; na ich kompletizácii sa pracuje. (Adler, Viedeň, 8/2000, spracované) 

Maďarská aristokracia žiada späť svoje tituly. Zväz maďarských historických rodín žiada 
legalizáciu uvádzania šľachtických titulov. Organizácia dačí na zmenu zákona o zrušení šľachty 
z roku 1947, ktorý zakazuje používanie šľachtických titulov. V prípade, že parlament vyho
vie tejto žiadosti, bude môcť okolo 8500 príslušníkov maďarskej aristokracie bez výhrad 
používať historické tituly, predikáty a oslovenia svojich rodov. Pri tejto iniciatíve údajne nejde 
o obnovenie stavov, ale len o priznanie práva šľachtickým rodinám uvádzať si šľachtické ti
tuly, vyhlásil Miklós Csapody, poslanec za Maďarské demokratické fórum, budapeštianske
mu denníku "Népszabadság" (správa APAz 5.9.1999). Do roku 1918 bolo nobilitovaných 
odhadom asi 10-tisíc maďarských rodín, väčšinou v druhej polovici minulého storočia Fran
tiškom Jozefom I. Väčšina z nich patrí k nižšej šľachte, zatiaľ čo okruh kniežat (ako Esterhá-
zi, Baťáni, Lóňai) a grófskych rodovje veľmi obmedzený. (Adler, Viedeň, 6/2000) 

Tvorba a registrácia erbov v Rusku. Dekrétom č. 856 z 29. júna 1999, podpísaným pre
zidentom, bola dokončená reforma federálneho úradu, zriadeného v r. 1992, ktorý v súčasnosti 
pôsobí ako Heraldická rada prezidenta Ruska s príslušným administratívnym oddelením. He
raldická rada ako federálna autorita je oprávnená všeobecne usmerňovať heraldické záležitos
ti Ruska, robiť expertízy týkajúce sa federálnych, guberniálnych, mestských ako aj súkromných 
symbolov, registrovať ich a pod. V súčasnosti nejestvuje v Rusku právne podložená procedúra 
registrácie rodinných erbov, ale aj tieto otázky spadajú do kompetencie Heraldickej rady a sú 
predmetomjej súčasných aktivít. Rada má tiež patronát nad niekolkými regionálnymi heral
dickými komisiami, ktoré boli oficiálne zriadené v niektorých guberniách. 

Tvorbou, registráciou a publikovaním erbov sa v Rusku zaoberá i niekolko súkrom
ných občianskych združení. Jedným z nich je Ruské heraldické kolégium. Jeho poslaním 
(vyplývajúcim zo stanov, nie zo zákona) je tvoriť erby, evidovať ich a publikovať. K takto 
vytvoreným, súkromne registrovaným a publikovaným erbom sa Heraldická rada bežne 
nevyjadruje. (The Heraldry Gazette, Londýn, 75/2000) 
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Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť 
pri Matici slovenskej 

v snahe podporiť rozvoj genealogického výskumu 
na Slovensku a v slovacikálnom zahraničí 

a oceniť jeho najlepšie výsledky 

vypisuje 

3. ROČNÍK SÚŤAŽE 

NAJLEPŠIE 
GENEALOGICKÉ 

PRÁCE 

Podmienky 

• Súťaž je verejná. 
• Práce (nepublikované i publikované) musia byť pôvodné, 

tematicky zamerané na rody a rodiny so vzťahmi k územiu Slovenska. 
M Súťaž vyhodnotí odborná porota menovaná výborom SGHS MS 

(prvé tri práce budú ocenené). 
• Práce alebo ich časti vhodné na uverejnenie budú v rámci možností 

SGHS MS publikované (ak už neboli publikované inde). 
• Všetky prihlásené práce zostanú po skončení súťaže 

súčasťou zbierok SGHS MS, kde budú k dispozícii bádateľom. 
• Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v septembri 2001 v Martine. 

• Práce označené menom a adresou autora treba v jednom exemplári 
spolu s písomnou prihláškou doručiť do 31. júna 2001 na adresu: 

SGHS MS, nám. J. C. Hronského 1, 036 52 Martin 



KRONIKA 

OD ZAČIATKU SEPTEMBRA 2000 pôsobí ako odborný asistent na Katedre pomocných 
vied historických a archívnictva FFUK v Bratislave náš kolega Mgr. Frederik Federmayer. Pred
náša heraldiku, sfragistiku a genealógiu. (-gh-) 

PRVÉ STRETNUTIE RODU BLIZNIAKOVCOV sa konalo dňa 16. septembra na chate 
Nezábudka v Jasenskej doline pri Martine. Doložení predkovia rodu (1763) pochádzali zo 
Sučian. Ich potomkovia žijú dnes prevažne v Turci. Na podujatí sa ich zišlo 125. Zorganizo
vali ho bratia Peter, Jozef a Ján Blizniakovci z Martina. (-gh-) 

ZAČIATKOM DECEMBRA (7. 12. 2000) sa v priestoroch Trenčianskeho múzea 
v Trenčíne uskutočnila slávnostná prezentácia publikácie F. Federmayera Lexikón erbov šľach
ty na Slovensku 1. Trenčianska stolica. Podujatie, ktorého sa zúčastnili o. i. potomkovia via
cerých bývalých šľachtických rodov, sa tešilo značnej pozornosti médií. {-gh-) 

ŠTVRTÉ STRETNUTIE SESTRIENKOVCOV sa uskutočnilo koncom roka 2000 
v Zemianskych Kostolanoch. Zúčastnilo sa ho vyše 100 príbuzných z rôznych častí Slovenska. 
Súčasťou programu bol krst rodovej kroniky a vzájomná výmena genealogických informácií. 
Stretnutia Setrienkovcov sa konajú od roku 1991. (Nový Život Turca 1/2001) 

PREDNÁŠKAMI Prof.J. Nováka Slovenské zemianske rody v 16. -19. storočí (11.10.2000), 
Prof. R. Holca Šľachtici zo Slovenska v politickom a hospodárskom živote Rakúsko-Uhorska 
(6. 11. 2000) a F. Federmayera Šľachta v prostredí slovenských miest s dôrazom na Bratisla
vu (11. 12. 2000) pokračoval cyklus prednášok o šľachte na Slovensku, ktorý organizoval Klub 
slovenskej kultúry v Prahe. (-gh-) 

ŠTÁTNY OKRESNÝ ARCHÍV V BANSKEJ BYSTRICI sprístupnil 8. januára 2001 dvoj
jazyčné (slovenské a nemecké) internetové stránky (www.archivneusohl.sk). Možno tu nájsť in
formácie o možnostiach a podmienkach štúdia v tomto archíve. Popri stránkach Slovenské
ho národného archívu, ktoré majú skôr propagačný charakter, ide o prvé slovenské archívne 
stránky, ktoré berú ohľad na potreby bádateľov. (-gh-) 

PREDSTAVENIE GENEALOGICKÉHO PROGRAMU Personál Ancestral Filé (PAF 4.0) 
bolo obsahom podujatia, ktoré 24. januára 2001 zorganizovala v starom závodnom klube Me-
riny v Trenčíne Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Voľne šíriteľný program je do
stupný na internetovej adrese www.lds.org. (Trenčianske noviny 3/2001) 

PETRŽALSKÍ UČITELIA DEJEPISU a občianskej náuky si 12. februára 2001 mohli 
v Metodickom centre v Bratislave vypočuť prednášku Vladimíra Rábika o heraldike. Učite
lia sa živo zaujímali o vývoj štátnej symboliky a súčasnosť slovenskej heraldiky. PhDr. V. Rá-
bik, spolupracovník našej spoločnosti, je interným vedeckým ašpirantom na Katedre histó
rie Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave. Od r. 1999 tu prednáša diplomatiku, 
sfragistiku a genealógiu. (-gh-) 
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ZUSAMMENFASSUNG 

In der Einfurung bringt die Nummer Erinnerung an den einstigen Vizevorsitzenden 
der Slowakischen Genealogisch-Heraldischen Gesellschaft bei der Matica slovenská, den 
Bibliothekaren Dr. Cyril Žuffa (1939 - 2000). Dr. Žuffa war ein langjähriger Mitarbeiter der 
Matica slovenská und stand an der Wiege der SGHS MS. Dann folgt der Bericht uber die 
Feier des 50. Griindungstages des Faches Archivwesen und historische Hilfswissenschaften 
auf der Filosofischen Fakultät der Komenský-Universität in Bratislava. Das Fach war als er-
stes seiner Art in der Slowakei, 1950 gegrundet. Im Jahre 2000 hat er sich in einen selbstän-
digen Lehrstuhl umtransformiert. 

Der Archivár R. Ragač rekonstruiert in seiner Studie den Inhalt zweier Steinreliefs von 
der Burg Likava (Kreis Ružomberok, Nordslowakei). Auf dem einen ist das Wappen der 
ungarischen Kônigin Beatrix von Aragon, auf dem anderen Fragment des ungarischen Sta-
atswappens, offensichtlich vom Wappen ihres Gatten, des ungarischen Kônigs Matthias 
Corvinus, abgebildet. Beide Reliefs stammen aus der Zeit von 1475 - 1490. Sie hatten hôchst-
wahrscheinlich das Eingangstor in die Burganlage geschmiickt. Gegenwärdg sind sie im 
Museum von Liptov in Ružomberok austellt. 

Der Historiker F. Federmayer verfolgt die Modifikation des Wappens des adeligen Ge-
schlechts Benický. Die Entwicklung des Geschlechts ist seit 1269, wenn seine Mitglieder die 
Donation auf das Gegenwärtige Dorf Benice im Kreis Martin (Nordslowakei) bekommen, 
môglich zu verfolgen. Das Wappen dieses Geschlechts ist seit dem 16. Jh. bekannt. Sein 
Grundzeichen war ein Schwan. Der Autor beschreibt die Varianten (ingesamt 11) des Wap
pens der Benickýs aus dem 16. - 17. Jh. Er schliesst biografische Anfaben von seinen Benu-
tzern an. Sie wirkten meistens in der ungarischen Staats- und Komitatsverwaltung (einige 
von ihnen waren z. B. Vizegespane des Turzer Komitats, Gašpar Benický war seit 1595 unga-
rischer Vizestatthalter). 

Der Kunstler-Heraldiker M. Kollár widmet seine Aufmerksamkeit dem Verwenden der 
Festungsbauten (Burgen, Wälle, Tiirme u. a.) in den Geschlechtswappen. Die ältesten von 
ihnen tauchen in der Slowakei im 14. Jh. auf. Im grôsserem Mass kommen sie seit dem 
16.-17. Jh. auf, teilweise unter dem Einfluss der italienischen Renaissance oder als Importe 
auf den Wappen der Geschlechter aud anderen Ländern. Sie wurden als Regel als Nebenze-
ichen verwendet. 

Z. Rábiková vom Denkmalschutzinstitut in Trnava rekonstruiert die Genealógie des Bur-
gergeschlechts der Marloks. Das erste bekannte Mitglied des Geschlechts - der Fleischer Karol 
Marlok (Marloch) aus dem ôsterreichischen Pillensdorf- liess sich am Anfang des 18. Jh. In 
Trnava (Westslowakei) nieder. Seine nachkommen wirkten hier noch im 19. Jh., wenn ihre 
Spuren verlorengehen. Die Marloks hatten sich schnell unter die fiihrenden Geschlechter 
in Trnava aufgeschwungen. In den Jahren 1751 und 1760 waren sie in den Adelstand erho-
ben. Die Sôhne K. Marloks wurden Juristen und wirkten auch in der Stadtverwaltung. 

Die Nummer bringt auch Informationen uber die Mährische Genealogische und He-
raldische Gesellschaft in Brno (Tschechische Republík). 



SUMMARY 

The issue brings a memory of the former vicepresident of the Slovák Genealogical-
Heraldic Society at the Matica slovenská Dr. Cyril Žuffa (1939-2000). Dr. Žuffa had been 
a long-term worker of the Matica slovenská and stood at the birth of the Slovák Genealogi-
cal-Heraldic Society. 

The Department of Archives and Auxiliary Sciences of History at the Faculty of Arts 
Comenius University in Bratislava celebrated its 50th anniversary. The Department, first 
of its kind in Slovakia, was founded in 1950. In 2000 it was transformed into an indepen-
dent chair. 

Archivist Radoslav Ragač (State Regional Archives in Bratislava) reconstructs the topics 
of two stone reliefs coming from the Likava Castle (Ružomberok District, northern Slova
kia). On of them displays the arms of Beatrix of Aragon, Queen of Hungary, the other re-
presents a fragment of the Hungarian Kingdom state symbol coming probably from the arms 
of her husband Matthias Corvinus, King of Hungary. Both reliefs come from the years 1475— 
1490. They were likely to decorate the gate to the castle. At present they are exposed at the 
Liptov Museum in Ružomberok. 

Historian Frederik Federmayer (Faculty of Arts Comenius University Bratislava) traces 
some modifications of the arms of the Benický family. The family can be traced back to 
the year 1269 when its members were donated today's village of Benice in Martin District 
(northern Slovakia). The arms of the family háve been known since the 16dl century. Their 
basic symbol was a swan. The author describes several variants of the Benický arms from 16u' 
and 17'1' centuries (11 altogether). He provides some biographic dáta on their users. Most of 
them were Hungarian state and county administration representatives (some of them were, 
e.g. deputy administrators of the Turiec County, Gašpar Benický had become Hungarian vi-
cepalatine since 1595). 

Heraldic artist Miroslav Kollár pays attention to the appearance of fortification structu-
res (castles, walls, towers, etc.) in the family arms. In a high degree they started to appear 
since the 1611' and 17'1' centuries due to the Italian Renaissance influence or these were im-
ported arms coming from other territories. As a rule the structures were used just as secon-
dary symbols. 

Zuzana Rábiková from the Monuments Conservation Inštitúte in Trnava reconstructs 
a genealogy of the Marlok burgher family. The first known member of the family, butcher 
Karol Marlok (Marloch) coming from Pillensdorf in Austria, settled in Trnava (western Slo
vakia) at the beginning of the 18* century. His descendants worked and lived there even in 
the 191'' century, later their traces faded away. The Marloks quickly ranked among influen-
tial Trnava families. Karol Marlok's sons became lawyers and had positions in the town admi
nistration. In 1751 and 1760 members of the family were granted arms. 

The issue also brings some information on the Moravian Genealogical and Heraldic So
ciety in Brno (Czech Republic). 
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