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Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť 
v snahe podporiť rozvoj 
genealogického výskumu 

na Slovensku a v slovacikálnom zahraničí 
a oceniť jeho najlepšie výsledky 

vypisuje 
4. ročník súťaže 

NAJLEPŠIE GENEALOGICKÉ PRÁCE 

Podmienky: 
1. súťaž je verejná 

2. práce musia byť pôvodné, napísané v slovenskom jazyku, 
tematicky zamerané na rody a rodiny so slovenskými vzťahmi 

3. súťaž vyhodnotí odborná porota menovaná výborom SGHS 
(prvé tri práce budú ocenené) 

4. práce alebo ich časti vhodné 
na uverejnenie budú v rámci možností SCHS publikované 

5. všetky prihlásené práce zostanú po skončení súťaže 
súčasťou zbierok SCHS, kde budú k dispozícii ďalším bádateľom 

6. vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 
v 3. štvrťroku 2004 v Martine 

(presný termín včas oznámime) 

7. práce označené názvom, menom autora, 
miestom a rokom napísania (vydania) 

spolu s písomnou prihláškou (s presnou adresou odosielateľa) 
pošlite v jednom exemplári 

do 31. marca 2004 na adresu: 

Slovenská genealogická spoločnosť 
Nám. J. C. Hronského 1 

036 01 Martin 
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Š T Ú D I E - ČLÁNKY 

UHORSKÍ ANJOUOVCI V ZDRAVÍ, CHOROBE A SMRTI 

Jaroslav Perniš 

Rod uhorských Anjouovcov zotrval na historickej scéne len krátko. Po meči vy
mrel uhorským a poľským kráľom Ľudovítom Veľkým, po praslici jeho najmladšou 
dcérou, poľskou kráľovnou Hedvigou. O zdravotnom stave jeho členov a príčinách 
ich úmrtí nám pramene zachovali len veľmi málo informácií. Zarážajúca je však ich 
krátkovekosť. 

Deti a ich úmrtia 
Z pätnástich potomkov salernského princa Karola Martela, zakladateľa uhorskej 

vetvy Anjouovcov, o ktorých existencii má história nezvratné dôkazy, až jedna treti
na neprekonala úskalia detského veku. Z generácie jeho vnukov to boli dvaja synovia 
uhorského kráľa Karola Róberta - prvorodený Karol, ktorý zomrel v tom istom roku, 
v ktorom sa narodil1 a druhorodený Ladislav, ktorého uložili do kráľovskej hrobky 
v Stoličnom Belehrade vo veku nedožitých piatich rokov.2 Tretia generácia potomkov, 
pravnuci Karola Martela, na tom nebola o nič lepšie. Jediný syn a pohrobok kalábrij-
ského vojvodu Ondreja nesúci meno svojho prastarého otca, ktorého na príkaz Ľu
dovíta Veľkého uprostred zimy previezli z Neapola do Uhorska, zomrel niekoľko me
siacov po absolvovaní tejto strastiplnej cesty. Nemal ešte tri roky.3 Jána, jediného sy
na chorvátskeho, dalmátskeho a slavónskeho vojvodu Štefana, uložili do zeme ako 
deväťročného." Dezignovaná poľská kráľovná Katarína, najstaršia z troch dcér Ľudo
víta Veľkého, skonala vo veku osem rokov. Kronikár Ján z Turca len poznamenal: „Ka
tarína zomrela predčasne v detskom veku".s 

1 Chronicon Pictum Vindobonense. In: Scriptores rerum Hungaricarum (ďalej SRH) 1. Ed. 
A. DOMANOVSZKY. Budapestini 1937, s. 490: „...puer mortuus est eodem anno, quo natus..." 
'Chronicon Budense. In: SRH 1, s. 492: „Anno Domini MCCCX1X mortuus est Ladizlaus, filius 
eius et in Alba terre gremio commendatur." O smrti syna Ladislava informoval Karol Róbert 
českú kráľovnú Elišku Pfemyslovskú, manželku Jána Luxemburského, s ktorých dcérou 
Annou ho zasnúbil. List je datovaný vo Visegráde 8. marca 1326. Codex diplomaticus 
Hungariae ecclesiasticus ac civilis (ďalej CDH) 8, 3. Ed. G. FEJÉR, s. 366 - 368, č. 152. 
'Anonymus Minorita. In: Historiae Hungaricae fontes domestici (ďalej HHFD) 3. Ed. M. 
FLORIANUS. Quinque ecclesiis 1884, s. 153. Tristano Caracciolo, Genealógia Caroli I. 
In: RIS 22, s. 109 (uvádza len, že Karol Martel zomrel v roku, v ktorom ho priviezli do 
Uhorska). 
'Nepoznáme presný dátum Jánovej smrti. O jeho skone sa dozvedáme z listu Ľudovíta 
Veľkého datovaného v Záhrebe 17. novembra 1360, ktorý adresoval benátskemu dóžovi. 
V ňom sa uvádza už ako mŕtvy. In: Magyar diplomacziai emlékek az Anjou-korból ("ďalej Acta 
extera) 2. Ed. G. WENZEL, Budapest 1874, s. 565 - 566, č. 412: quod de morte feiicis 
memorie lllustris Johannis nepotis carissimi..." 
'Johannes de Thurocz: Chronica Hungarorum. Ed. E. GALÁNTAI et J. KRISTÓ, Budapest 1985, 
s. 186: Katherina in puerili etate morte extitit preventa..." 
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Pramene o príčinách ich smrti mlčia. Detská a najmä dojčenská úmrtnosť však bo
la v stredoveku mimoriadne vysoká. Takmer každá rodina bez ohľadu na spoločenské 
postavenie a miesto vo feudálnej hierarchii doby stratila aspoň jedno dieťa. Dôvodov 
bolo mnoho. K najnebezpečnejším patrili nákazlivé choroby, predovšetkým kiahne 
a záškrt, ale aj horúčky a iné, z pohľadu dnešného človeka banálne a bez problémov 
liečiteľné ochorenia. Svoju daň si vyberal aj nízky v-ek rodiacich žien, presnejšie po
vedané dievčat. 

Obete sobášnej politiky 
Splodiť dedičov bolo v dobe, keď smrť prichádzala často a znenazdajky, základ

nou úlohou v rodinách panovníkov. Zvyk vydávať dievčatá v útlom veku mal vý
znamný vplyv na celkovú úroveň plodnosti aj na počet narodených detí. Stredoveké 
ženy boli v druhom stave takmer polovicu života. Vo svojej nenahraditeľnej funkcii 
rodičiek však boli vystavené nebezpečenstvu ohrozenia vlastného života v oveľa väč
šej miere ako dnes. Pri obrovskej záťaži, ktorú pre ne všetky tehotenstvá a pôrody 
predstavovali, bola nádej, že sa dieťa dožije dospelosti, pomerne malá. 

Členky panovníckych rodín boli vlastne obeťou sobášnej politiky mužov. Do man
želstva vstupovali už vo veku dvanásť rokov. Ich poslanie bolo jasné - priviesť na 
svet zdravé a životaschopné potomstvo, najmä synov, ktorí zabezpečovali kontinui
tu rodu. Dcéry, narodenie ktorých nevítali s takým veľkým nadšením, mali tiež svoj 
politický význam. Pomocou nich otcovia mohli vytvárať výhodné aliančné zväzky. 
Ženy teda boli len akousi „súčiastkou podriadenou súkoliu rodinnej reprodukcie".6 

Nebezpečenstvo, ktoré so sebou prinášal pôrod a následne šestonedelie, si uve
domovali aj samé rodičky. Nebolo preto žiadnou výnimkou, že pre prípad možnej 
smrti dávali písať svoju poslednú vôľu. S týmto zvykom sa stretávame aj u Anjouov-
cov. Dňa 30. júna 1266 sa v Lagopesole zrodil testament neapolskej a sicílskej krá
ľovnej Beatrice Provensálskej, manželky Karola 1. z Anjou, ktorá v tom čase bola mat
kou už šiestich potomkov. Nezabudla v ňom ani na dieťa, ktoré sa eštelen malo na
rodiť. Ak to bude syn, mal sa stať držiteľom ročného dôchodku desaťtisíc libier 
tourských. Potenciálnej dcére určila jednorázovo takú istú sumu.7 

O tri roky neskôr, keď Beatrice už nežila, jej najstaršia dcéra Blanka, manželka 
Róberta Flanderského, dala 14. júla 1269 spísať svoju poslednú vôľu z dôvodu blí
žiaceho sa pôrodu. Syn Karol, ktorého priviedla na svet, ale aj ona sama, neprežili.8 

Z tých istých dôvodov pristúpila 7. februára 1293 k napísaniu testamentu aj Kle-
mentína Habsburská, manželka Karola Martela, zakladateľa uhorskej vetvy Anjouov-
cov. Vtedy už bola matkou dvoch detí - Karola Róberta a Beatrice. Pri narodení dru
hej dcéry alebo bezprostredne po ňom pravdepodobne skonala.9 Pre prípad, keby 

6KLAPISCH-ZUBEROVÁ, CH.: Žena v rodine. In: LE GOFF, J.: Stredoveký človek a jeho svet. 
Praha 1999, s. 262. 
'Codex Italiae diplomaticus 2. Ed. J. CH. LUNIG. Francfort 1726, s. 965 - 970, č. 44. 
"MINIERI RICCIO, C: Genealógia di Carlo I d'Angiô, prima generazione. Napoli 1857, s. 144. 
'SCHIPA, M.: Carlo Marlello. In: Archivio storico per le province napoletane, 15, 1890, s. 53 - 54. 

<4 



Uhorský kráľ Karol I. z Anjou (1288 - 1342) s manželkou Beatrix Provensálskou (1305 - 1319). 
Beatrix zomrela 14-ročná pri pôrode, spolu so svojím potomkom. 

zomrela pri pôrode (in hoc partu decederet) právnici vyhotovili aj poslednú vôľu Má
rie z Valois, vdovy po kalábrijskom vojvodovi Karolovi, synovi neapolského kráľa Ró
berta Múdreho.10 

Z uvedeného je zrejmé, že každý pôrod predstavoval obrovské riziko bez ohľadu 
na to, či išlo o prvorodičku alebo v tomto smere už skúsenú ženu. Príkladom je ara
gónska kráľovná Blanka, jedna zo sestier Karola Martela, ktorej testament datovaný 
18. augusta 1308 vznikol v súvislosti s očakávaným narodením deviateho dieťaťa. 
Zomrela však o dva roky neskôr, pri pôrode desiateho potomka." 

S úmrtím žien pri pôrode sa stretávame aj v rodine uhorských Anjouovcov. Beat
rix Luxemburská mala len trinásť, keď sa stala manželkou ovdoveného Karola Róber
ta. Ten bol od nej starší o sedemnásť rokov a bol bez potomkov. Niekoľko mesiacov 
po sobáši už bola v druhom stave. Radosť však netrvala dlho, lebo už v nasledujú
com roku „bola okolo sviatku svätého Martina spoľahlivými poslami oznámená smrť 
pani Beatrix, uhorskej kráľovnej, jej bratovi, českému kráľovi Jánovi"." Zo správy čes
kého kronikára Pŕibíka z Radenína zvaného Pulkava sa dozvedáme, že štrnásťročná 
manželka Karola Róberta „zomrela pri pôrode svojho prvého potomka spolu s dieťa
ťom"." Beatrix bola klasickým príkladom toho, že deti takýchto detí, akým ona ešte 
bola, bývali často veľmi slabé a zomierali takmer okamžite. 

'"CAGGESE, R.: Roberto d'Angiô e i suoi tempi 1. Firenze 1922, s. 661. 
" MARTl'NEZ FERRANDO, J. E.: Jaime H de Aragón. Su vida familiar 2. Documentos. Barcelona 
1948, s. 3 4 - 39, č. 57. 
12 Zbraslavská kronika. Chronicon Auiae Regiae. Ed. M. BLAHOVÁ. Praha 1976, s. 3 26. 
11 Pŕibík z Radenína ŕečený Pulkava, Kronika česká. In: Kroniky doby Karia IV. Ed. 
M. BLAHOVÁ. Praha 1987, s. 406. 
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Poľská kráľovná Heáviga (1371 - 1399), 
najmladšia dcéra uhorského kráľa Ľudovíta Veľkého, 
ako posledná zo svojho rodu zomrela krátko 
po pôrode. 
Fiktívny portrét od Jána Matejka 
z 19. storočia. 

Podobný osud mala aj poľská kráľovná Hedviga, najmladšia dcéra Ľudovíta Veľké
ho. Na rozdiel od Beatrix Luxemburskej nezomrela priamo pri pôrode, ale v šestone-
delí. Dcéra Alžbeta Bonifácia zomrela už po niekoľkých dňoch života.14 U Hedviginej 
sestry, uhorskej kráľovnej Márie, bola príčina smrti komplikovanejšia. Keď čakala 
svoje prvé dieťa, počas poľovačky spadla z koňa, predčasne porodila a zomrela aj 
s dieťaťom.1S Uhorský kronikár Ján z Turca len konštatuje, že „Mária po ťažkej choro
be odišla z kráľovstva i z tohto života".'6 

Komplikovaný pôrod a následne smrť novorodenca mohli silne poznačiť psychiku 
ženy. To bol prípad Klementíny Uhorskej, sestry Karola Róberta a vdovy po francúz
skom kráľovi Ľudovítovi X. Náhla márnotratnosť, ktorá bola prejavom poruchy mys
le po týchto traumatizujúcich zážitkoch, sa stala charakteristickou črtou jej povahy 
a spôsobovala veľké starosti najmä jej ochrancovi, pápežovi Jánovi XXII. Od mája 
1317 ju musel neustále napomínať a žiadať, aby žila utiahnuto, v čistote, poníženos
ti, skromnosti v jedení, rečiach a odievaní, a najmä, aby sa neobjavovala len v spo
ločnosti mladých mužov. Problémy s kráľovskou vdovou neprestali ani v neskoršom 
období. Ján XXII. musel niekoľkokrát vo svojich listoch opakovať, aby obmedzila svo
je nadmerné výdavky a usporiadala svoje dlžoby.17 

14 CDH 10, 2, s. 640 - 641, č. 338: „Et post vero, infirmitate grassante... XVU. lulii, in castro 
Cracouiensi... sub meridianis horis defuncta." 
"Kniha kráľov. Zost. V. SEGES a F. VIŠVÁDER. Bratislava 1998, s. 148. 
[eJohannes de Thurocz, Chronica Hungarorum, c. d., s. 211: „... regina Maria gravi preventa 
egritudine regnum pariter et vítam liquit..." 
17 Lettres secrétes et curiales du pape Jean XXII (1316 - 1334) relatives á la France. Ed. 
A. COULON, Paris 1900 - 1901, s. 51 - 54, č. 60; s. 76 - 77, č. 77; s. 180 - 184, č. 231 - 233; 
s. 222 - 223, č. 293; s. 238 - 240, č. 317 - 318; s. 243 - 244, č. 321. 
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Mária Uhorská (asi 1257- 1323) s manželom Karolom II. Chromým (1254 - 1309), 
neapolským kráľom, a ich deťmi. Zomrela v tehotenstve na následky pádu z koňa. 

Nedobrovoľné odchody do večnosti 
Pokiaľ ženy boli vystavené nebezpečenstvu pri zrode nového života, mužov ohro

zoval zase svet rinčiacich zbraní. Zraneniam počas vojenskej výpravy priamo na bo
jovom poli sa nevyhli ani Anjouovci. V novembri 1330 v bitke pri Posade uhorské voj
sko, ktorému velil Karol Róbert, utrpelo katastrofálnu porážku od valašského vojvo
du Basaraba. S hŕstkou najvernejších unikol len vďaka ľsti, keď si vymenil zbroj 
s Deziderom z Héderváru, a toho, ako domnelého kráľa, Valasi dorúbali.18 

Jeho syn Ľudovít Veľký počas druhej neapolskej výpravy bol dokonca dvakrát 
vážne zranený. Prvý raz k tomu došlo pri obliehaní a dobývaní hradu Canosa ležia
ceho v blízkosti mesta Ascoli v južnom Taliansku. Keď do neho Ľudovít Veľký vystu
poval po rebríku, „silno ho zasiahli vrhnutí kamene, zrútil sa do priekopy a utrpel 
vážne zranenie na tele".'9 

Druhýkrát ho zranili 26. júla 1350. Tentoraz bola situácia vážnejšia, pretože sko
ro prišiel o život. Pri obliehaní mesta Aversa mu „strela z vrhacieho stroja ťažko po
ranila nohu, a spoliehajúc sa na Božiu pomoc a starostlivosť lekárov, ledva unikol smr
ti".20 Zranenie muselo byť veľmi vážne, pretože, pripravujúc sa na smrť, vyslovil že
lanie, aby ho pochovali v Ostrihome, v blízkosti hrobu uhorského kráľa Bela IV. 

"Johánnes de Thurocz, Chronica Hungarorum, c. d, 152: „Rex autem mutaverat armorum 
suorum insignia, quibus induerat Deseu filium Dionisii, quem putantes esse regem crudeliter 
occiderunt." 
"Kronika magistra Jána o Ľudovítovi Veľkom. In: SOPKO, J.: Kroniky stredovekého Slovenska. 
Budmerice 1995, s. 87. 
"Tamže, s. 88. 
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Neapolský a uhorský kráľ Karol Malý 
(* 1345) z dráčskej vetvy Anjouovcov 
(podľa Kroniky Jána z Turca). V roku 
1386 ho zavraždili. 

v Kostole Blahoslavenej Panny Márie rádu menších bratov.21 Po dobytí mesta sa kráľ 
„zdržal na hrade, kde sa dobre zotavil a znovu nadobudol zdravie".22 O tri roky neskôr, 
26. novembra 1353, ho vo zvolenských horách na poľovačke napadol rozzúrený med
veď, ťažko ho poranil a bol by ho aj usmrtil, keby ho jeden z jeho sprievodcov ne-
skolil." 

Ľudovítovi bratia nemali také šťastie. Dalmátsky, chorvátsky a slavónsky vojvoda 
Štefan zomrel 9. augusta 1354 v Záhrebe niekoľko dní pred svojimi dvadsiatymi dru
hými narodeninami na následky zranení, ktoré utrpel pri páde z koňa.24 Kalábrijský 
vojvoda Ondrej nemal ani osemnásť rokov, keď jeho život ukončili ruky vrahov. Do
šlo k tomu v noci z 18. na 19. septembra 1345 v kráľovskej rezidencii v Averse su
sediacej s kláštorom San Pietro a Maiella. Vrahovia pod vymyslenou zámienkou vy
volali Ondreja z izby. Len čo prešiel cez prah dverí, chytili ho za vlasy a držiac za 
ústa, aby nekričal, snažili sa ho odvliecť. Neozbrojený a sotva oblečený Ondrej sa 
bránil zo všetkých síl a dokonca údajne pohryzol ruku jedného z útočníkov. Podari
lo sa mu na chvíľu vymaniť zo zovretia. Pokúšal sa ujsť do svojej izby, ale dvere sa 
nedali otvoriť. Vrahovia sa naňho opäť vrhli a po kopancoch do brucha omdlel. Potom 

21 Chronicon Dubnicense. In: HHFD 3, s. 159: „...accipe caput et cor meum et porta matri mee 
et postquam me amarissime deflevit, sepeliens in Strigonio circa sepulcrum regis Bele in 
ecclesia b. Virginis ordinis Fratrum mínorum in qua poro nunc et semper eligo sepeliri..." 
22 Kronika magistra Jána o Ľudovítovi Veľkom. In: SOPKO, J.: Kroniky stredovekého Slovenska. 
c. d., s. 88. 
"Chronicon Dubnicense. In: HHFD 3, s. 166. 
"Chronicon Varadiensis. In: HHFD 3, s. 261. O príčine Štefanovej smrti píše DABROWSKI, J.: 
Ostatnie lata Ludwika Wielkiego 1326- 1382. Kraków 1913, s. 21. 
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Neapolská kráľovná Jana I. (1326 - 1382). 
„Vražednica" a potom obeť. 
Kresba podľa fresky Róberta di Oderisio 
(Incoronata, Neapol). BBBEÍ. WW-V'" 
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mu obkrútili okolo krku povraz a zaškrtili ho. Jeho telo vyhodili do priľahlého parku 
vyššie spomínaného kláštora.25 

0 tridsaťsedem rokov neskôr ľudia konajúci na rozkaz Karola Malého z dráčskej 
vetvy Anjouovcov ukončili pozemskú púť Ondrejovej manželky, neapolskej kráľovnej 
Jany I., ktorú uhorský dvor priamo obviňoval z jeho smrti, nazývajúc ju vražednicou. 
Dňa 2. septembra 1381 sa stala väzňom Karola Malého, ktorého predtým pápež uvie
dol do hodnosti neapolského kráľa. Miestom jej pobytu sa stal hrad Castel dell'Ovo. 
Odtiaľ ju previezli do pevnosti Nocera, kde ju držali až do marca 1382. Jej posled
ným väzením sa stal zámok Muro, kde sa jej životná púť zavŕšila. Jana 1. zomrela 
27. júla 1382, keď ju na rozkaz Karola Malého zahrdúsili.26 

"Chronicon Siculum incerti authoris ab anno 340 ad annum 1396 in forma diarii, ex inedito 
codice Ottoboniano Vaticano. Ed. G. DE BLASI1S, Napoli 1887, s. 7: die dominico de šero, 
XVIII. septembris... rex Andreas móram trahens in civitate Averse in parco sancti Petri de 
Magellis... suffocatus et proiectus in predicto parco..."Tragickú smrť Ondreja Uhorského 
zaznamenali mnohí kronikári. Pozri napríklad Johannes Villani, História universalis (_ 1348). 
In: Rerum Italicarum scriptores 13. Ed. L. A. MURATORIUS. Mediolani 1728, kniha XII, kap. 51. 
Chronicon Suessanum. In: Raccolta di varie croniche, diári et altri opusculi... alla história del 
Regno di Napoli 1. Ed. A. PELLICCIA. Napoli 1780, s. 67. Notarii Dominici de Gravina Cronicon 
de rébus in Apulia gestis. In: Rerum Italicarum scriptores 12, 3, nuova edizione. Ed. A. 
SORBELLI. Citt_ di Castello 1903, s. 15. Uhorské naratívne pramene hovoria o inom spôsobe 
zavraždenia Ondreja. Pozri napríklad Kronika magistra Jána o Ľudovítovi Veľkom. In: SOPKO, 
J.: Kroniky stredovekého Slovenska, c. d., s. 83: prebodli a usmrtili kráľa Ondreja v meste 
Aversa..." 
"K smrti Jany I. Neapolskej pozri LÉONARD, É. G.: La captivité et la mort de Jeanne I" de 
Naples. In: Mélanges d'archéologie et d'histoire, 41, 1924, s. 43 - 77. Niektorí historici sa 
domnievajú, že nešlo o vraždu a tvrdia, že zosadená kráľovná zomrela prirodzenou smrťou, 
ako to vo svojich listoch rozširoval jej nástupca Karol Malý. Pripúšťajú však, že z jeho 
strany mohlo ísť o krytie nepriaznivého dojmu z vlastného činu. Pozri napríklad 
ROTHBARTH, M.: Urban VI. und Neapel. Berlin und Leipzig 1913, s. 93 - 95. 
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Ten však skončil podobne. Keď uzurpoval korunu svätého Štefana Márii, dcére Ľu
dovíta Veľkého, a nechal sa dokonca korunovať za uhorského kráľa, rozhodla sa jej 
matka Alžbeta Kotromaničová pomstiť. Pod vplyvom palatína Mikuláša Gorjanského, 
ktorý bol jej obľúbencom, súhlasila s plánom jeho vraždy Karola Malého. Vykonáva
teľom tohto zločinu sa stal Blažej Forgáč. Vo februári 1386, na audiencii konanej pod 
falošnou zámienkou, že mu chce kráľovná odovzdať list od svojho zaťa Žigmunda Lu
xemburského, Blažej „vytasil spod plášťa meč, bleskovo mieril na kráľa a plnou silou 
svojich ramien mu zasadil ťažký úder na hlavu. Spôsobil mu žalostné poranenie a pre-
ťal mu stredom obočie a oči... Kráľ Karol po takých ťažkých úderoch neklesol na zem, 
ale vyskočil z nešťastného sedadla a pokojne sa knísajúc, prechádzal sa a na dlážke 
zanechával veľké krvavé stopy. V takom stave vošiel do svojej komnaty, z ktorej od
chádzal ešte zdravý."Ján z Turca ďalej poznamenáva, že v noci „vtrhli surovo do krá
ľovej spálne spolupáchatelia kráľovnej a palatína, vylomili dvere, odvliekli zraneného 
kráľa a zatvorili ho do vysokej veže ako zajatca". Potom ho odviezli a strážili vo Vi-
segráde, kde mu „ako niektorí vravia, dali do rany jed. To ho zahrdusilo, znemožnilo 
mu dýchať a tak ukončil svoj smutný život"." 

Podobný osud stihol v nasledujúcom roku aj strojkyňu tohto hrozného zločinu. 
Alžbetu Kotromaničovú spolu s dcérou Máriou stúpenci zavraždeného kráľa zajali 
a uväznili. Zomrela v januári 1387 v Novigrade. Giuseppe Praga sa domnieva, že sko
nala v dôsledku vyčerpania a oslabenia prirodzenou smrťou.2B Svedok udalostí Paolo 
Pauli zo Zadaru v súvislosti s jej smrťou tiež nehovorí o násilnom ukončení života." 
Kronika benátskeho kancelára Caresiniho však uvádza, že Alžbetu zavraždili.30 Tvr
denia o jej zaškrtení pochádzajú až od neskorších kronikárov. Kronikár Ján z Turca 
na margo toho napísal: „Keď nadišla noc, zahnala denné svetlo a všade rozprestrela 
svoju tmu, kráľovnú Alžbetu... zahrdúsili... Urodzené a krásne panny z kráľovského 
paláca v tej istej noci zneuctili. Tak sa tvrdí a ja tomu verím."3' 

Zločin Feliciána Zacha 
K skutočnému ohrozeniu samej existencie uhorských Anjouovcov došlo v roku 

1330, keď asi šesťdesiatročný Felicián z rodu Zachovcov, ktorého spoločensky vy
zdvihol Matúš Cák Trenčiansky32 a ktorého kronikár opísal ako „staršieho vojaka so 

" Johannes de Thurocz, Chronica Hungarorum, c. d., s. 201 - 204. K tomu pozri napríklad 
PÓR, A.: Kls Károly és Erzsébet utolsó évei. In: Századok 30, 1896, s. 129 - 147. 
28 PRAGA, G.: Storia di Dalmazia. Varese 1981, s. 144. 
2,CDH 10, 1, s. 325, č. 177. 
3°Andreas Dandulus, Chronicon Venetum (- 1339), continuavit Raphainus Caresini usque 
ad a. 1388. In: RIS 12, s. 476. 
"Johannes de Thurocz, Chronica Hungarorum, c. d., s. 205 - 206. Alžbetu Kotromaničovú 
hneď neusmrtili. Držali ju spolu s dcérou Máriou najskôr na hrade Krupa, ktorý ležal 
v horách v stolici Lika-Krbava. Keď sa dopočuli o tom, že do Uhorska pritiahol na čele 
armády jej zať Žigmund Luxemburský, previezli ju do Novigradu na jadranskom pobreží. 
Tam ju zahrdúsil Ján Horvát, stúpenec Karola Malého, po tom, ako sa dozvedel, že 
vyjednávala s Benátkami o svojom vyslobodení. 
"Tamže, s. 148: „Qui Felicianus per Mattheum de Trinchino auondam palatinum fuerat exaltatus." 
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šedinami"," uskutočnil ozbrojený útok na celú kráľovskú rodinu. Felicián bol prí
slušníkom starej šľachtickej rodiny, ktorá svoj pôvod odvodzovala od Zachariáša, 
v bežnej reči nazývaného aj Zach. Nositeľom tohto mena bol aj jeho otec, po ktorom 
začiatkom 14. storočia zdedil veľkú časť majetkov v Novohradskej župe. 

Zachovci neboli bezvýznamným rodom. Jeho členovia zastávali mnohé dôležité 
funkcie. Jób, jeden z jeho strýkov, bol dokonca päťkostolským biskupom. Sám Feli
cián sa v čase bojov o svätoštefanskú korunu, ku ktorým došlo po vymretí domácej 
dynastie Arpádovcov, pridal na stranu jedného z najväčších uhorských oligarchov 
Matúša Čáka Trenčianskeho. Ten z neho urobil svojho palatína. Felicián bol vtedy už 
ostrieľaným a drsným bojovníkom. V roku 1318 však tábor svojho chlebodarcu opus
til a vstúpil do služieb Karola Róberta. Veľmi skoro si získal jeho priazeň, dôkazom 
čoho bolo právo voľného vstupu do kráľovského paláca i k samému panovníkovi.'4 

Vráťme sa však k atentátu, o ktorý sa Felicián pokúsil a nechajme najskôr rozprá
vať kronikára. „V týchto časoch, keď sa uhorská krajina tešila vytúženej pohode mie
ru a nepriatelia ju nikde neznepokojovali, diabol, nepriateľ pokoja a rozsievač nená
visti, vnikol do srdca jedného staršieho vojaka so šedinami menom Felicián z rodu Za-
chovcov a nabádal ho, aby v istý deň mečom zavraždil svojho pána Karola [Róberta] 

12 Obrázková kronika. In: SOPKO, J.: Kroniky stredovekého Slovenska. Budmerice 1995, s. 66. 
"Ku genealógii Zachovcov pozri KARÁCSONYI, J.: A Magyar nemzetségek a XIV. század 
kózepéig. Budapest 1900 (reprint 1995), s. 1054. 
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a pani kráľovnú Alžbetu, ako aj jej dvoch synov Ľudovíta a Ondreja... Keď kráľ 17. 
apríla v stredu po Veľkej noci roku Pána 1330 obedoval vo svojej vile pod hradom Vy-
šehrad [Visegrád] spolu s kráľovnou i s dvoma synmi, znenazdajky pristúpil Felicián 
ku kráľovskému stolu, vytasil veľmi ostrý meč, vrhol sa zúrivo ako besný pes na krá
ľa, kráľovnú a ich synov a neľútostne ich chcel prebodnúť.™ 

V podobnom duchu vykreslil Feliciánov útok aj poľský kronikár Ján Dtugosz. Na
písal, že Felicián v sprievode svojho syna a niekoľkých sluhov vošiel do miestnosti, 
v ktorej obedoval Karol Róbert so svojou rodinou, využívajúc právo slobodného vstu
pu a ostrým mečom, ktorý mal ukrytý pod plášťom, neočakávane zaútočil.36 Jeho 
ozbrojený výpad vyvolal obrovské prekvapenie a zdesenie. Úmysel zabiť kráľa bol 
jasný. Našťastie osudný úder iba o vlások minul hlavu Karola Róberta. Druhým úde
rom však Felicián „ľahko poranil kráľovu pravicu".31 

Horšie obišla kráľovná Alžbeta, ktorá sa s „rozpaženými rukami postavila meču do 
rany",™ snažiac sa inštinktívne chrániť manžela, zatiaľ čo sa on „ukryl pod stolom".™ 
Útoční.k jej odťal „na pravej ruke štyri prsty, ktorými milosrdne rozdávala almužnu 
chudobným a biednym i opovrhovaným osobám. Tie prsty, ktorými nespočetným kos
tolom šila rozličné úbory a na oltáre i kňazom neprestajne posielala slávnostné rúcha 
z drahocenných purpurových látok i kalichy.'"0 

Felicián však mečom ohrozoval aj kráľových synov - štvorročného Ľudovíta, kto
rému usekol šticu a o rok mladšieho Ondreja. Smrti unikli len vďaka pohotovej reak
cii svojich vychovávateľov. Mikuláš, „syn Júliusa z Kňažíc a Mikuláš, syn palatína Já
na [Drugeta] sa mu postavili na odpor, lež kým spomínaní chlapci ušli, oni utrpeli smr
teľné zranenie na hlave."*1 

Hlavnú zásluhu na zneškodnení útočníka mal kráľovnin pohárnik Ján Čele, syn 
Alexandra zo Šarišského Potoka, ktorý sa „vrhol na Feliciána ako na krvižíznivé zvie-

n Obrázková kronika, c. d., s. 66. Johannes de Thurocz, Chronica Hungarorum, c. d., 
s. 148 - 149. 
16 loannis Dlugossi Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae 9. Varsoviae 1975, s. 186. 
Nesprávne však datuje celú udalosť na 18. apríla 1330. 
"Johannes de Thurocz, Chronica Hungarorum, c. d., s. 149: „...regis manum dexteram leviter 
vulneravit..." Zbraslavská kronika, c. d., s. 379: „...byl uherský král Karel... ve svém paláci 
znenadáni velmi téžce poranén..."V podobnom duchu píše aj František Pražský, Kronika. 
In: Kroniky doby Karia IV., c. d., s. 108. Beneš Krabice z Weitmile, Kronika Pražského kostela. 
Tamže, s. 194: král zústal nezranén..." 
38Beneš Krabice z Weitmile, Kronika Pražského kostela, c. d., s. 194. O tom, že Alžbeta 
chránila svojho manžela rukami, hovoria aj ďalšie české kroniky. Pozri napríklad 
Zbraslavská kronika, c. d., s. 379. František Pražský, Kronika, c. d., s. 108. 
39Beneš Krabice z Weitmile, Kronika Pražského kostela, c. d., s. 194. 
"Johannes de Thurocz, Chronica Hungarorum, c. d., s. 149: regine dextre manus quattuor 
digítos... amputavit..." Zranenie Alžbety týmto spôsobom kvalifikovali aj ďalší kronikári. 
Pozri napríklad Obrázková kronika, c. d., s. 66. loannis Dlugossi Annales 9, c. d., s. 186. 
Beneš Krabice z Weitmile, Kronika Pražského kostela, c. d., s. 194. Niektoré české kroniky 
však konštatujú, že Felicián pri svojom útoku Alžbete odťal celú ruku. Pozri napríklad 
František Pražský, Kronika, c. d., s. 108. Zbraslavská kronika, c. d., s. 379. 
41 Obrázková kronika, c. d., s. 66 - 67. 
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ra a čakanom mu silno zaťal medzi krk a lopatku a povalil ho na zem". Medzitým sa 
prihrnuli kráľovi vojaci, ktorí ho „rozsekali na kúsky a zmasakrovali ako nejakú ob
ludu"." Ruky, nohy a rôzne časti z Feliciánovho tela na výstrahu vyvesili na rôznych 
miestach po celom kráľovstve, zatiaľ čo jeho hlava skončila pribitá na budínskej 
mestskej bráne. 

Hľadanie vinníkov a kráľova pomsta 
Aké však boli dôvody tohto vražedného útoku, ktorý, keby sa bol vydaril, by bol 

znamenal definitívny koniec Anjouovcov v Uhorsku? Na základe dochovaných pra
meňov sa na túto otázku nedá jednoznačne odpovedať. Podľa neskoršej legendy, kto
rá prekryla skutočnosť, šlo o zločin z vášne. Táto verzia sa dostala do mnohých kro
nikárskych správ. Objavila sa aj v diele J. Dfugosza, ktorý na margo tejto udalosti na
písal: „Niektorí tvrdia, že rytier Felicián upadol do takéhoto šialenstva preto, lebo 
kráľovná Alžbeta dala svojmu bratovi Kazimírovi, synovi poľského kráľa Vladislava 
[Lokietka], ktorý sa vtedy zdržiaval v Uhorsku a bol očarený jej [Klárinou] krásou, 
u nej bývajúcu Feliciánovu dcéru Kláru a prižmúrila oči nad tým, že ju zhanobil."^3 

Faktom je, že poľský následník trónu sa na prelome rokov 1329 - 1330 nachádzal na 
dvore svojho uhorského švagra. Vtedy nemal ešte ani dvadsať rokov. Klára, ktorá bo
la dvornou dámou jeho sestry Alžbety, však nejavila záujem o ľúbostné dobrodruž
stvo s mladým Piastovcom. Ten však, podľa kronikára, sa jej za výdatnej pomoci 
uhorskej kráľovnej zmocnil násilím. Felicián, ktorému sa dcéra zdôverila so svojou 
pohanou, sa rozhodol pomstiť na kráľovskej rodine. 

Táto verzia, podľa ktorej konal pod tlakom veľkého hnevu hnaný túžbou po pom
ste, je však málo pravdepodobná. Prečo čakal takmer tri mesiace a svoj útok usku
točnil až vtedy, keď Kazimír, strojca dcérinho poníženia, bol už dávno vo svojom 
rodnom Poľsku? Prečo ponechal Kláru na dvore kráľovnej, keď ju považoval za jednu 
z hlavných vinníkov pošliapania dcérinej cti? Je viac ako isté, že Alžbeta, žena mimo
riadne počestná a nábožensky založená, by sa neprepožičala na úlohu obyčajnej kup-
liarky ani v prípade, keď šlo o jej brata, ktorého veľmi milovala. 

Zúrivosť, s akou Felicián uskutočnil svoj vražedný útok, umožňuje vysloviť do
mnienku, že zneuctenie dcéry mohlo byť jedným z motívov jeho konania, nie však je
diným a najmä nie hlavným.44 „Možno sa Kazimír zaplietol do celej záležitosti viac ako 
bolo žiadúce. Je síce pravdou, že pletky podobného druhu boli na panovníckych dvo-

42Tamže, s. 67. 
" loannis Dlugossi Annales 9, c. d., s. 188. Prvým, kto dal Feliciánov atentát do súvislosti 
s pohanou jeho dcéry Kláry, bol anonymný benátsky letopisec asi pätnásť rokov po udalosti. 
Po ňom tragédiu Kláry a jej otca zveršoval v roku 1358 nemecký trubadúr Heinrich von 
Múgeln pre rakúskeho vojvodu Rudolfa IV. Habsburského. Pozri Chronicon Henrici de Múgeln 
Germanice conscriptumed. In: SRH 2, ed. A. DOMANOVSZKY. Budapestini 1938, s. 218. Jeho 
verše a ich všeobecná obľuba boli príčinou, že si táto interpretácia Feliciánovho činu našla 
cestu aj do ďalších kroník. V uhorských kronikách, ktoré podrobne opisujú priebeh atentátu 
a skazu celej Feliciánovej rodiny, sa zmienka o Kláre Zachovej vôbec neobjavuje. 
"SLIWIŇSKI, J.: Kazimierz Wielki, kobiety a polityka. Olsztyn 1994, s. 22 - 26. 
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roch celkom bežné, ale väčšinou sa diali so súhlasom dotyčným-dám. Tu sa tak asi ne
stalo. Celkove mohlo poškodiť meno tak Karola, ako aj Kazimíra. Bolo v záujme oboch 
stránok, aby sa nad celou záležitosťou zatiahla opona".'3 

Udalosti spomínaného roku naznačujú, že Felicián Zach bol súčasťou rozsiahleho 
sprisahania, ktorého nitky nie je možné úplne rozmotať. Karol Róbert od svojho vstu
pu na uhorskú politickú scénu musel neustále zápasiť s predstaviteľmi domácej 
šľachty, ktorí veľmi neradi ustupovali zo svojich pozícií a vzdávali sa postavenia zís
kaného za slabej vlády posledných Arpádovcov a najmä v rokoch po ich vymretí, te
da v čase urputných bojov o svätoštefanskú korunu. Okrem toho s Karolom Róber
tom prišlo do Uhorska mnoho cudzincov, ktorých odmeňoval za vernosť a služby vý
nosnými hodnosťami, úradmi a najmä bohatými majetkovými donáciami. Na takýto 
postup bola uhorská šľachta odjakživa veľmi citlivá. Preto nemožno vylúčiť, že v ra
doch nespokojencov mohla skrsnúť myšlienka na odstránenie panovníka snažiaceho 
sa o konsolidáciu pomerov v kráľovstve a o vybudovanie štátu so silnou ústrednou 
kráľovskou mocou. Že zo strany Feliciána Zacha išlo o premyslený čin, možno vyde
dukovať aj zo slov poľského kronikára, ktorý napísal: „Zachvátený veľkou spupnosťou 
a slepou túžbou zmocniť sa kráľovstva, rozhodol sa ukrutnou vraždou odstrániť tak 
kráľa, ako aj kráľovnú a tiež ich potomstvo. Kvôli realizácii opovážlivého zločinu sa 
často v tichosti zamýšľal nad miestom a časom, v ktorom by ho mohol najlepšie usku
točniť.'"6 

Na základe uvedenej správy môžeme skonštatovať, že atentát na kráľovskú rodi
nu bol dlho a starostlivo pripravovaný členmi a príbuznými rozvetveného rodu Za-
chovcov. Potvrdzujú to dôsledky neúspešného atentátu. Útok na posvätnú osobu krá
ľa a členov jeho rodiny bol v stredoveku považovaný za neslýchaný čin, ktorý sa kru
to trestal. Odplata Karola Róberta však aj súčasníkom vyrazila dych. Jediného 
Feliciánovho syna a verného sluhu, čakajúcich pod Visegradom, chytili bezprostred
ne po atentáte. Priviazali ich ku konským chvostom a hnali ulicami mesta, až pokiaľ 
nezomreli. Nepochovali ich, ale „ich mŕtvoly a kosti obhrýzali na ulici psy"." 

Z kráľovského dvora vylúčili aj Feliciánovu mladšiu dcéru Kláru, ktorú obvinili 
z toho, že „vedela o sprisahaní otca".4' Rozsudok nad ňou bol aj na stredoveké po
mere príliš krutý: „Ohyzdným spôsobom jej vyrezali nos a pery, takže jej trčali iba zu
by, na rukách jej odrezali osem prstov, zostali jej iba palce. Potom ju polomŕtvu nie
sli na koni cez štvrte a ulice mnohých miest a donútili úbohú prevolávať tieto slová: 
Kto nieje verný kráľovi, dostane vždy takúto odplatu." 

Odvete zo strany Karola Róberta neušla ani staršia Feliciánova dcéra Sebe, ktorú 
na príkaz Imricha Bečeja, kastelána Levického hradu, sťali. Jej manžel Kopaj Palášty 

"BREZOVÁKOVÁ, B.: Postavenie Uhorska v stredoeurópskom priestore v prvej polovici 14. 
storočia. In: Historický časopis, 46, 1998, s. 191. 
16 loannis Dlugossi Annales 9, c. d., s. 186. 
17 Obrázková kronika, c. d., s. 67. 
"loannis Dlugossi Annales 9, c. d., s. 187. 

< 14 



(z Plášťoviec) bol odsúdený na doživotné väzenie. Ich synov odviezli maltézski ry
tieri na „ostrov uprostred mora, aby tak už nikdy nemohli uvidieť rodnú zem"." 

Ani tieto tresty kráľovi nestačili. Dňa 24. apríla 1330 zvolal zhromaždenie veľ
možov, na ktorom poprední hodnostári koruny mali vyniesť rozsudok. Nie je známe, 
či sa im podarilo odhaliť súvislosti pripravovaného a nevydareného sprisahania voči 
kráľovskému majestátu. Verdikt z 15. mája 1330 však potvrdzuje, že viacerí členovia 
rodu Zachovcov museli o ňom vedieť. Všetkých Feliciánových príbuzných až do tre
tieho pokolenia popravili. Vzdialenejšiu rodinu buď doživotne uvrhli do žalárov, ale
bo vypovedali z kráľovstva.50 

Smrtonosné epidémie 
Nielen úrazy a vraždy zasiahli do života Anjouovcov. Svoju daň si vybrali aj pus

tošivé epidémie moru, ktoré sa viackrát prehnali Európou. V historických správach sa 
nezvládnuteľné šírenie nákaz často označovalo ako mor alebo „morová nákaza" (pes-
tilentia). Príčinu vzniku takýchto epidémií ľudia videli v pomste alebo treste bohov 
(Boha) za spáchané hriechy. Mor ako dôsledok nedostatočnej viery v Boha, prípadne 
poblúdenej obrazotvornosti, to bolo aj v neskorších obdobiach bežné psychologické 
vysvetlenie vzniku ochorenia. Hrčová forma moru (pestis bubonae) začína horúčkou 
sprevádzanou tvorbou vredov rozličnej veľkosti a zdurením lymfatických uzlín. Mor 
pochádza z potkanej epidémie a z potkana na človeka ho prenášajú blchy. Pľúcna for
ma moru je podstatne nákazlivejšia a nebezpečnejšia. Šíri sa od človeka k človeku 
kvapôčkovou infekciou. Dochádza k vzniku akútneho zápalu pľúc a k rýchlej smrti. 
Pri hnisavej forme tohto ochorenia, morovej septikémii ľudovo nazývanej „otrava kr
vi", vnikajú morové baktérie priamo do krvného obehu a vyvolávajú rozličné krváca
nia do vnútorných orgánov, kože a slizníc. Vznikajú pritom čierne alebo modré fľa
ky. Preto sa niekedy mor nazýval aj „čierna smrť".51 

Obeťou tejto choroby sa stal aj zakladateľ rodiny uhorských Anjouovcov, salern-
ský princ Karol Martel. Podľa nemeckého kronikára v roku 1295 „tak zúrila morová 
nákaza po celom Taliansku, že mnohí biskupi a preláti z rímskej kurie podľahli a Ka
rol Martel... so svojou manželkou [Klementínou], sestrou rakúskeho vojvodu Albrech-
ta, zahynuli v priebehu štrnástich dní"." O súčasnom skone manželov hovoria aj ďal
ší kronikári.53 Podľa niektorých Klementína, dozvediac sa o smrti Karola Martela, „ná-

" Obrázková kronika, c. d., s. 67. 
"SASINEK, F. V.: Attentat Záhoviča vo Vyšehrade dňa 17. apríla 1330 a jeho príčina. 
In: Letopis Matice slovenskej. 8, 1871, č. 1, s. 63 - 66. MARCZALI, H.: Záh Felicián búnpôre. 
In: Budapešti Szemle, 129, 1899. PÓR, A.: Záh Felicián póre. In: Századok, 24, 1900. MRVA, I.: 
Krutá pomsta Karola Róberta. In: Historická revue, 4, 1993, č. 5, s. 6 - 7. 
"SCHOTT, H.: Kronika medicíny. Bratislava 1994, s. 108. 
"Continuatio Vindobonensis. In: Monumenta Cermaniae historica. Scriptores 9. Ed. G. H. 
PERTZ. Hannoverae 1851, s. 718. 
" loannes Lucii Dalmatae Traguriensis, De Regno Dalmatiae et Croatiae libri sex. In: Scriptores 
rerum Hungaricarum veteres ac genuini 3. Ed. I. G. SCHWANDTNER. Vindobonae 1748, s. 303: 
„...migravit ex hoc saeculo cum uxore sua filia Regis Alemanniae..." 
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Saíemský princ Karol Martel 
(1271 - 1295) a Klementína 
Habsburská (* 1293) - rodičia 
uhorského kráľa Karola Róberta 
z Anjou. Obete epidémie alebo intríg? 

hle zo žiaľu zomrela".5" Smrť salernského princa vyvolala samozrejme mnoho otázok. 
Každé nečakané úmrtie, najmä v stredoveku, väčšinou-podnietilo vznik rôznych le
giend a fám o násilnom ukončení života, v ktorých sa v duchu zásady „fecit cui pro-
fuit" za páchateľa zločinu zvyčajne označoval ten, komu najviac prospel. Nebolo to 
inak ani v prípade Karola Martela. Najväčší úžitok z jeho smrti mal jeho brat Róbert 
Múdry, ktorý sa po smrti Karola 11. Chromého stal neapolským kráľom. Pozícia tretie
ho syna mu pôvodne veľké šance na uchopenie moci nedávala. Skon prvorodeného 
a vstup druhorodeného Ľudovíta do františkánskeho rádu umožnili Karolovi II. Chro
mému v spolupráci so Svätou stolicou eliminovať malého Karola Róberta z neapol
ského dedičstva a pripraviť Róbertovi Múdremu cestu k trónu. A odtiaľ bol už len krô
čik k vzniku legendy, podľa ktorej Karola Martela otrávili na jeho rozkaz." 

Takmer päťdesiat rokov po náhlej smrti Karola Martela a jeho manželky Klemen-
tíny Habsburskej sa Európou prehnala obrovská pandemia „čiernej smrti". Prvá vlna 
sa začala príchodom dvanástich morom nakazených janovských galér do sicílskeho 
prístavu v Messine, ktorých posádka sa nakazila v meste Kaffa (dnes Feodosija, ju
hozápadný Krym). V Messine rozšírili mor potkany. V priebehu niekoľkých dní naň 
ochoreli obyvatelia mesta a okolia. Asi po pol roku takmer polovica z nich zomrela, 
alebo pred nákazou utiekla. Prepuklo najhoršie masové umieranie v európskych de
jinách. V priebehu dvoch až troch rokov pandemia zachvátila pozdĺž stredovekých 
obchodných ciest celú Európu, Orient a severnú Afriku. V západnej Európe jej šíre
nie urýchlila všeobecná podvyživenosť obyvateľstva, ktorá bola dôsledkom katastro-

"SCHIPA, M.: Carlo Martello, c. d., s. 105. 
" Chronicon Parmense. In: R1S 9, s. 832: „...eodem anno dominus Carolus rex Hungarie et uxor 
eius in civitate Neapoli obierunt et dictum fuit quod erant tosicati..." 
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Neapolský kráľ Róbert Múdry (1277- 1343), 
strýc Karola Róberta z Anjou a údajný travič 
svojho brata Karola Martela. 
Socha z mauzólea v neapolskom kostole 
Santa Chiara. 
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fálnej neúrody najmä v rokoch 1315 - 1317.56 Čierna smrť sa stala pravdepodobnou 
príčinou smrti aj mladej Margaréty Luxemburskej, štrnásťročnej manželky uhorské
ho kráľa Ľudovíta Veľkého." 

Neduhy Karola Róberta 
Pri vypočítavaní príčin smrti uhorských Anjouovcov nesmieme zabúdať ani na 

choroby, ktorými trpeli. 0 Karolovi Róbertovi preukázateľne vieme, že mal dnu (arth-
ritis urica). Na základe vlastnej zdĺhavej choroby jej symptomatiku a priebeh zhrnul 
v 17. storočí londýnsky lekár Thomas Sydenham (1624 - 1689) vo svojej rozprave 
s názvom Tractatus de podagra et hydrope. Napísal: „Dna napáda najmä tých starších 
ľudí, ktorí v mladosti hujaro žili, dobrého jedla, vína a iných alkoholických nápojov si 
často dopriali, a napokon, zlenivejúc, telesné cvičenia, na ktoré od mladosti boli zvyk
nutí, zanedbávali... Večer ide taký pacient do postele a zdravý sa odovzdá spánku. Asi 
o druhej hodine po polnoci ho zobudia silné bolesti, ktoré zasahujú najmä palce nôh, 
chvíľami aj päty, chodidlá a členky. Bolesť sa vyrovná tej, ktorá sa vyskytuje pri vykĺ
bení spomínaných kostí. Pacient má navyše aj pocit, akoby ho na postihnutých čas
tiach oblievali studenou vodou.'™ 

Dna, nesprávne nazývaná aj pakostnica, je choroba látkovej výmeny, pri ktorej sa 
v tele postihnutého vytvára nadmerné množstvo kyseliny močovej. Jej soli, uráty, sa 
ukladajú v chrupkách, šľachách a väzivách kľbov a najmä na prstoch rúk, palcoch nôh 
a pleca. Zvyčajne sa ohlasuje záchvatom prudkých bolestí v ktoromkoľvek kíbe, ale 
najčastejšie v predpriehlavkovom kľbe palca nohy. Vtedy ide o podagru, ktorou trpel 

S6SCHOTT, H.: Kronika medicíny, c. d., s. 106 - 107. 
"Nepriamo to dosvedčuje list benátskeho dóžu zo 7. októbra 1349 adresovaný 
predstaviteľom mesta Perugia. In: Acta extera 2, s. 370, č. 299: quod epidémia mortalitatis 
deseuit multum ibidem; et quod Regina Hungarie, consors domini Regis nuper ad Dominum 
transmigrauit..." 
"SCHOTT, H.: Kronika medicíny, c. d., s. 196. 
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aj Karol Róbert. Postihnutý kľb sa zdurí a sčervenie. Vznikajú-poruchy trávenia, ne
chuť do jedla, zvýšená teplota. Záchvat začína obyčajne v noci a podľa T. Sydenhama 
trvá dovtedy, „kým kohút nezakikiríka", čo však nebýva pravidlom, pretože bolesť 
môže trvať aj niekoľko dní. Keď záchvat ustúpi, chorý je prakticky bez ťažkostí, len
že záchvaty majú tendenciu opakovať sa. V niektorých prípadoch choroba nadobud
ne chronický charakter a zapríčiňuje kĺbové deformity. 

Prvýkrát sa o zdravotných problémoch tohto druhu u Karola Róberta zmieňujú 
uhorské kroniky. Podľa nich ešte pred tým, než Felicián Zach v roku 1330 uskutočnil 
svoj neúspešný atentát, ho „priveľmi sužovali aj bolesti nôh a rúk".í9 List grófa Fridri-
cha z Veglie z rodu Frangepanovcov datovaný 16. decembra 1332, ktorý adresoval 
benátskemu dóžovi, nás informuje o tom, že Karol Róbert, ktorý sa s mladším synom 
Ondrejom vydal do Neapola, aby ho zasnúbil s princeznou Janou, vnučkou neapol
ského kráľa Róberta Múdreho, musel cestu v Stoličnom Belehrade kvôli silnému zá
chvatu podagry náhle prerušiť a nakoniec sa na radu svojich barónov vrátil do Vi-
segrádu.60 V nasledujúcom roku bol vystavený nejakej chorobe sprevádzanej silnou 
horúčkou, ktorá ho opäť postihla na ceste do Neapola neďaleko Melfi. Dozvedáme sa 
o tom z listu pápeža Jána XXII. datovaného v Avignone 9. septembra 1333, ktorý mu 
adresoval, obávajúc sa o jeho zdravotný stav.61 Po návrate z Talianska Karol Róbert 
strávil zimu v Dalmácii, kde hľadal úľavu v príjemnejšom podnebí. 

Od roku 1336 už jeho choroba mala chronický charakter.62 Začiatkom júna 1338 
bol Karol Róbert už v takom vážnom zdravotnom stave, že k sebe pozval svojho poľ
ského švagra Kazimíra Veľkého.63 Odvtedy sa ťažkosti - s väčšou alebo menšou in
tenzitou - objavovali takmer pravidelne. V marci 1339 znovu počujeme o vážnom 
ohrození jeho zdravia. Píše o tom priamo jeho súčasník, cisár Karol IV. vo svojom ži
votopise: „... a vydal som sa k uhorskému kráľovi, ktorý bol ťažko chorý".64 

Posledné dva roky života Karol Róbert trávil takmer výhradne vo Visegráde. V má
ji 1342 považovali jeho stav za beznádejný.65 Autor Obrázkovej kroniky zaznamenal, 
že panovník zápasil s neustálymi a veľmi ťažkými bolesťami, ktorými trpel dlhý čas 
najmä v nohách a kvôli ktorým nadmieru zoslabol. Následkom nich nakoniec zomrel.66 

s,Johannes de Thurocz, Chronica Hungarorum, c. d., s. 150: „...pedum etiam ac manuum 
dolore nimio torquebatur..." 
"Acta extera 1, s. 301 - 302, č. 312 : „...infirmitate podagre occupatus..." 
61 Vetera tnonumenta historka Hungariam sacram illustrantia (ďalej VMH) 1. Ed. A. THEINER. 
Romae 1859, s. 592 - 593, č. 853: „...febrili fuisse infirmitate gravatum..."Z toho istého dňa 
pochádza aj pápežov list adresovaný neapolskému kráľovi Róbertovi Múdremu, v ktorom mu 
objasňuje príčinu oneskorenia príchodu Karola Róberta. In: Tamže, s. 592, č. 879. 
"ECKHARDT, J. G.: Corpus historicum medii aevi 1. Lipsiae 1723, s. 1823. 
6! Monumenta Poloniae Vaticana 1. Ed. J. PTAŠNIK. Cracoviae 1913, č. 181: quod dominus rex 
Hungariae graviter infirmatur et quod dominus rex Poloniae per ipsum vocatus, ad eum pervenit..." 
" Karel IV.: Vlastní životopis. In: Kroniky doby Karia IV., c. d., s. 38. 
" VMH 1, s. 635 - 637, č. 957: „...rex Ungarie infirmaretur ad mortem..." 
S6Chronicon Pictum Vindobonense. In: SRH 1, s. 502 - 503: „...rex Carolus continuis et 
gravissimis infirmitatibus laborans, quas maxime in pedibus a iongo tempore patiebatur et 
per eas nimium afficiebatus..." 
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Poľský kronikár Ján Dfugosz jeho smrť dokonca spája s bolestnou porážkou, ktorú 
mu uštedril valašský vojvoda Basarab. Píše, že u neho došlo k prirodzenému úbytku 
síl, že ustavične upadal do rôznych chorôb a nakoniec sa musel vzdať aj vojen, aby 
sa liečil zo svojich neodbytných bolestí sprevádzajúcich podagru. A keď sa choroba 
opäť vzmohla a životné sily ho výrazne opustili, „odišiel zo sveta na svojom hrade vo 
Visegráde 16. júla [1342], tri dni po sviatku svätej Margaréty"." 

Otázna diagnóza posledného z uhorských Anjouovcov 
Pri jeho synovi a nástupcovi Ľudovíta Veľkého pramene nie sú také štedré na pre

snejšie informácie. Vieme však, že vážna choroba ho kvárila minimálne poslednú de
kádu jeho života. Prvý raz sa o nej nepriamo dozvedáme zo správy poľského kroni
kára J. Dtugosza, ktorý ju zaradil medzi udalosti roku 1375: „Ľudovít, vedomý si stra
ty síl a mnohých svojich trápení, zasnúbil ďalšiu zo svojich dcér, mladšiu, ale krajšiu 
Hedvigu, s rakúskym vojvodom Viliamom, synom Leopolda".™Skutočnosť, že sa Ľudo
vít Veľký už v tej dobe cítil chorý, potvrdzuje aj listina jeho matky Alžbety datovaná 
24. augusta 1375.69 Poľskí kronikári ďalej zaznamenali, že kráľ odmietal prísť do Poľ
ska, v ktorom vládol od roku 1370, pretože tamojšie podnebie mu nevyhovovalo 
a bolo pre neho škodlivé.™ 

Choroba musela byť veľmi vážna, lebo Ľudovít Veľký „znášajúci mnoho trápení" 
požiadal francúzskeho kráľa Karola V. Múdreho, aby mu poslal osvedčených lekárov. 
Ten mu odporučil Jána Radlicu pôvodom z Poľska, absolventa slávnej univerzity 
v Montpellieri, ktorý si „vdáka znalostiam vo svojom odbore" ľahko získal jeho dôve
ru.71 Ján Radlica nazývaný pre svoj nízky vzrast Malý nebol len lekárom. Vďaka svoj
mu vznešenému pacientovi urobil aj slušnú kariéru - v roku 1380 sa stal kráľovým 
kancelárom v Poľsku a o dva roky neskôr dokonca krakovským biskupom. 

Zdravotný stav Ľudovíta Veľkého sa však nezlepšoval, skôr naopak. Choroba ho 
prinútila aj k zmene životného štýlu. Ten, ktorý sa vášnivo oddával lovu a viedol veľ
ký počet vojenských výprav, sa na sklonku svojho života utiahol do ústrania. Jeho ži
votopisec, magister Ján zo Šarišských Sokoloviec, k tomu napísal: „Po tom, čo sa ná
ležité presvedčil a zistil, že jeho krajiny a panstvá všade navôkol prekvitajú v mieri 
a pokoji, a hoci si od detstva zvykol na poľovačky a mal z nich nemalé potešenie, na
koniec sa usiloval potlačiť telesnú túžbu a nezaoberať sa svetskými vecami a nehod
nými záujmami, ale poslúchať Božie príkazy. Lebo všetko telesné je ako suchá tráva 
a každá žiadostivosť tela je ako kvet vyschnutej rastliny. Utiahol sa teda od ľudského 

67loannis DIugossi Annales 9, s. 277. 
68 loannis DIugossi Annales 10, s. 56. 
"Kodeks dyplomatyczny Matopolski 1. Ed. F. PIEKOSIŇSKI. Kraków 1876, s. 392, č. 334: pro 
sanitate dilecti filii nostrí Ludovici..." 
"Johannis de Czarnkow, Chronicon Polonorum. In: Monumenta Poloniae Historka (ďalej MPH) 
2. Ed. A. BIELOWSKI. Lwów 1872, s. 681: „...ipse quoque dominus rex similiter ad terras 
Polonorum venire recusabat, asserens, se auram Polonie pati non posse..." 
"loannis DIugossi Annales 10, s. 115. 
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Wiorsfcý kráľ Ľudovít Veľký (1326- 1382) 
podľa Kroniky Jána z Turca. 
Zomrel na následky neidentifikovanej, 
dlhotrvajúcej choroby. 

virvaru a zvolil si život plný rozjímania, aby sa mohol horlivejšie a nábožnejšie veno
vať zbožným skutkom a modlitbám. A v nich aj vytrval. Napokon túžiac po živote več
nom zanechal tento biedny život."72 

J. Dtugosz k jeho smrti poznamenal, že zomrel „vyčerpaný chorobou a vekom".73 

Čo teda spôsobilo koniec posledného mužského potomka uhorských Anjouovcov? Za
choval sa iba jeden prameň, ktorý hovorí o konkrétnej chorobe. Taliansky kronikár 
Pietro z Gazzaty, opát kláštora svätého Prospera, vo svojom diele uvádza, že Ľudovít 
Veľký zomrel na následky dlhotrvajúcej choroby, ktorú nazval leprou.74 Vychádzajúc 
z tejto správy maďarský historik Antal Pór vyslovil názor, že príčinou kráľovej smrti 
bolo malomocenstvo." 

Popri rozumne pôsobiacich pokusoch o vysvetlenie, že táto choroba bola dôsled
kom konzumovania skazeného vína alebo zlého bravčového mäsa, prevažovala naj
mä v ranom a vrcholnom stredoveku nábožensky motivovaná predstava, že malomo
censtvo je trestom za hriech. Preto sa chorý považoval za nečistého a nebezpečného 
a vylúčili ho spomedzi ľudí. Zmena v hodnotení tohto ochorenia sa spájala s návra
tom križiakov zo Svätej zeme. Keďže rytieri na výpravách plnili posvätné poslanie, 
prestala sa v ich prípade posudzovať ako trest za spáchané hriechy a nadobudla nim
bus „posvätnej choroby". Prenáša sa kvapôčkovou infekciou alebo špinou. 

Chronická choroba prepukne až po dlhej inkubačnej dobe trvajúcej dva až pät
násť rokov. Napadnutá býva ústna sliznica, oči, vnútornosti, kosti, semenníky, a naj
mä koža a nervy. Medzi prvé príznaky patria necharakteristické bolesti a poruchy cit-

72 Kronika magistra Jána o Ľudovítovi Veľkom. In: SOPKO, J.: Kroniky stredovekého Slovenska, 
c. d., s. 99. 
" loannis Dlugossi Annales 10, s. 136 - 137. 
"Chronicon Regiense. In: RIS 18, s. 89: „... moritur post longam leprae infirmitatem rex 
Ludovicus Ungariae..." 
"PÓR, A.: Nagy Lajos király halálos betegsége. In: Századok, 36, 1902, s. 209 - 214. 
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livosti kože. Na začiatku ochorenia sa takmer vždy najprv vytvorí pigmentová škvr
na, ktorá je spočiatku červenkavá, potom vyzerá biela a jej citlivosť na bolesť klesá. 
Vtedy hovoríme o leprovom vrede. V ďalšom štádiu dochádza k necitlivosti tela, kto
rú zapríčiňujú zmeny nervov a k deformáciám končatín a tváre. Pojem lepra však 
v stredoveku nezahŕňal len malomocenstvo, ale bolo to súhrnné pomenovanie pre 
všetky možné infekčné choroby (napríklad prašivinu, svrab a podobne), ktoré sa pre
javovali najmä na koži a ktoré s malomocenstvom nemali vôbec nič spoločné.76 

Kronikári v súvislosti so zdravotným stavom Ľudovíta Veľkého nekonkretizujú 
žiadne symptómy, na základe ktorých by sme mohli jednoznačne tvrdiť, že kráľ bol 
malomocný. Toto ochorenie na rozdiel od dny, ktorou trpel Karol Róbert a ktorá bola 
považovaná takmer za chorobu kráľov, z vyššie spomínaných dôvodov pravdepodob
ne pred verejnosťou tajili. Pórov súčasník Tibor Gyóry dokonca tvrdí, že termín lepra 
mohol slúžiť aj na označenie jednej venerickej choroby - syfilisu (lues), a práve ten sa 
stal podľa neho príčinou smrti Ľudovíta Veľkého.?; Túto tézu prebral poľský historik 
Ján Dabrowski, ktorý na jej základe napísal: „Je možné, že táto choroba trápila už Ka
rola Róberta, stanúc sa dôvoáom jeho «reumatických» ťažkostí a že to bola ona, ktorá 
podkopala zdravie celej dynastie vymierajúcej v mladom veku. Privezená určite z Ta
lianska, kde teplé podnebie zmierňovalo jej účinky, v drsnejšom podnebí Uhorska sa 
stala vrahom. Teraz je jasné, prečo sa kráľ Ľudovít vyhýbal poľskému podnebiu. "7S 

Uvedená teória však má svojich odporcov, opierajúcich sa o názor „amerického" 
pôvodu tejto choroby, ktorú do Európy priniesli námorníci Krištofa Kolumbusa až 
v 15. storočí.79 Poľský historik Stanisfaw A. Sroka na margo týchto sporov napísal: „Vo 
všeobecnom štádiu bádania, nedisponujúc okrem stručnej zmienky talianskeho kroni
kára žiadnymi inými prameňmi, ktoré by umožnili objasniť príčinu smrti Ľudovíta Veľ
kého, je nutné uznať tento problém za nevyriešený a všetky ďalšie diskusie nepodo-
prené nájdením nových prameňov za vedecky neplodné.'*0 

Na záver je treba pripomenúť ešte jeden fenomén, ktorý bol charakteristický pre 
všetky vetvy Anjouovcov. Vysoká úmrtnosť chlapcov v detskom veku a neplodnosť 
mnohých dievčat sa tiahli ako čierna niť dejinami tejto mimoriadne aktívnej a čino
rodej panovníckej dynastie. Svoj podiel na tom určite mala sobášna politika, ktorú 
Anjouovci realizovali a ktorá im výrazne pomohla v ich vzostupe na európskej poli
tickej scéne. Je však veľmi pravdepodobné, že vďaka mnohonásobným manželským 
zväzkom medzi blízkymi pokrvnými príbuznými značne prispela k degenerácii celé
ho rodu a napokon k jeho definitívnemu zániku. 

76SCHOTT, H.: Kronika medicíny, c. d., s. 94 - 95. 
ľ7GYÔRY, T.: Nagy Lajos király halálos betegsége. Megjegyzések Pór Antal czikkéhez. In: 
Századok, 36, 1902, s. 579 - 581. 
"DABROWSKI, J.: Ostatnie lata Ludwika Wielkiego, c. d., s. 26. 
"VLADÁR, J.: Nagy Lajos király betegségérôl. In: Orvosi Hetilap, 114, 1973, s. 98 - 101. 
DUDZIŇSKI, W.: Choroby króla Ludwika Wegierskiego. In: Wiadomoáci Lekarskie, 38, 1985, s. 820. 
"SROKA, S. A.: Genealógia Andegawenów wegierskich. Kraków 1999, s. 34. 
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ROD DRABIKOVCOV NA SLOVENSKU 

Libor Bernát 

Meno Drábik (Drabík, Drabek) sa na Slovensku dostalo do povedomia predovšet
kým vďaka Mikulášovi Drábikovi (asi 1588 - 1671), spolužiakovi J. A. Komenského, 
kazateľovi Jednoty bratskej a neskôr moravskému exulantovi, ktorý sa v r. 1628 so 
svojou rodinou usadil v Púchove. Táto charizmatická postava našich i stredoeuróp
skych novodobých dejín pútala pozornosť svojimi politickými víziami, ktoré v r. 
1657 a 1665 vydal Komenský v Amsterdame (v dielach Lux in tenebris, neskôr Lux 
e tenebris) a ktoré ju nakoniec priviedli až na popravisko.1 Podľa výroku mimoriad
neho súdu v Bratislave, bol Mikuláš Drábik, vtedy už okolo 83-ročný starec, usved
čený z „vierolomnosti" a odsúdený na odťatie pravej ruky, „ktorá totiž dopredu bez
božné a bohorúhačské podvody písala", sťatie hlavy a vytrhnutie „zlorečeného" jazy
ka, ktorý mal byť pribitý na stĺp a vystavený na verejnom mieste. Nakoniec mala byť 
jeho mŕtvola spolu s odťatou hlavou, rukou a jeho knihami „potupujúcimi majestát 
panovníka" spá\ená na hranici, čím chcela súdobá moc „pamiatku jeho navždy zo sve
ta vyhubiť."* Verejná poprava Mikuláša Drábika sa konala 16. júla 1671 v Bratislave 
pred radnicou a v ten istý deň bolo jeho telo za mestskými hradbami spálené. 

Týmto aktom však stopy po ňom, pamiatka na neho, ba ani jeho rod nezanikli. 
Drábikovci, pravdepodobní potomkovia Mikuláša Drábika, žijú na Slovensku dodnes. 
S nositeľmi jeho priezviska sa stretávame aj na strednej a východnej Morave. Tam 
tiež vedú najstaršie stopy o Drábikovskom rode. 

Ako prvý sa jeho genealógiu pokúsil spracovať Bohumír Indra,3 z ktorého poznat
kov vychádza i náš príspevok. O živote Drábikovej rodiny (do jeho popravy v roku 
1671) sme mohli čerpať z Drábikovho rukopisného denníka4 a z poznámok v Postile 
Gregora Žarnova.5 Ďalšie cenné informácie sme získali z Drábikovej korešpondencie, 
najmä s Komenským, z diela Lux e tenebris, z dostupných archívnych prameňov a od 
žijúcich členov Drábikovského rodu. 

1 Mikuláš Drábik sa u nás dostal do povedomia predovšetkým vďaka Jánovi Kvačalovi a jeho 
komeniologickým výskumom (prehľad jeho prác pozri v Slovenskom biografickom slovníku 3, 
Martin 1989, s. 323-324, o samotnom Drábikovi pozri tiež v SBS 1, Martin 1986, s. 498-499). 
Na Morave, kde záujem o štúdium jeho života a diela neustáva, mu v poslednom období 
venovali pozornosť napr. F. Vyskočil {Jan Amos Komenský. Kapitoly o jeho pŕedcích, rodičich, 
príbuzných a misté narození. Brno 1990), J. Kumpera {Jan Amos Komenský. Ostrava 1992) ai. 
2 Rozsudky sa nachádzajú v Actionaie Protocollum ah anno 1664 usque annum 1671 (Archív 
hlavného mesta Bratislavy - ďalej AMB, Magistrátne protokoly 10692 2 ac 20, s. 570 - 571 (559 
- 560) a Processus Criminalis Nicolai Drahiczius Praedicantis Ledniczensis die 14. Júlii 1671... 
(Archív literatúry a umenia SNK v Martine, ďalej ALU SNK, MJ 309, s. 125 - 130). 
J INDRA, B.: Mikuláš Drábik a jeho vztahy k Valašskému Meziŕíčí. In: Naše Valašsko, 13, 1950, 
s. 125. 
1 Knihovňa národního múzea v Prahe, 1453 V E 21. 
s Pozri napr. FRINTA, A.: Stará Bohémia v Téšíné. In: Časopis Musea království českého, 93, 
1919, s. 259. 
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Vizionár Mikuláš Drábik (asi 1588 -
najznámejšia postava pôvodom 
moravského rodu Drábikovcov. 

1671), 

Moravské korene 
Najstaršie stopy o rode Drábikovcov vedú do okolia Strážnice. Jan Drábik, Miku 

lášov otec, bol miestnym mešťanom, neskôr konšelom a richtárom. Patril k najbo
hatším obyvateľom tohto vtedy tretieho najväčšieho moravského mesta. Jeho brat 
Ondrej, Mikulášov strýko, bol kazateľom Jednoty bratskej v Poľsku. Jan Drábik sa 
oženil s Annou Morouzskou, nazývanou tiež Kuna, a 2. 12. 1588 sa im narodil syn 
Mikuláš.6 V dňoch 4. - 5. mája 1605 rodina prežila vpád bočkajovských hajdúchov. 
Asi po štyroch rokoch Jan Drábik zomrel. Vdova po ňom. Mikulášova matka sa naj
neskôr v r. 1609 vydala druhýkrát - za Pavla Tučka. Viac informácií o tejto rodine ne
máme. 

Mladý Mikuláš sa medzitým pripravoval na kariéru kazateľa Jednoty bratskej; kon
com apríla 1616 na generálnej synode zástupcov Čiech, Moravy a Poľska v Žeraviciach 
pri Kyjove bol spolu s ďalšími asi 26 spolubratmi uvedený do tejto funkcie. Ako ka
zateľ začas pôsobil v Drahotuši na Morave. Pravdepodobne 21. novembra 1617 (v uto
rok pred sv. Katarínou) sa vo Valašskom Meziŕíčí oženil so Zuzanou Rafaelovou.7 

6 Medzi bádateľmi neexistuje zhoda v názore na dátum a miesto narodenia Mikuláša Drábika. 
Ako miesto narodenia sa uvádza spravidla Strážnice, niekedy tiež Drahotuše či Mezifíčí, resp. 
Valašské Mezifíčí. SZALAY, L (Magyarország tôrténete 5. Pest 1857, s. 144) tvrdí, že v čase 
popravy mal Drábik 88 rokov, to znamená že sa narodil v r. 1583. Iní autori uvádzajú roky 1585 
(napr. Realenzyklopedie fúr protestantische Theologie und Kirche 3. Comenius bis Encykliche 
Briefe. Stuttgart und Hamburg 1855, s. 493), 1586 (napr. ŠŤASTNÝ, R.: Česti spisovatelé deseti 
století. Praha 1974, s. 113), 1587 (napr. KUMPERA, J.: c. d., s. 353), 1591 (naposledy MAJERKO, 
S.: História mesta Lednice. Lednica, asi 1998, s. 15 ), 1597 (Biographie universelle ancienne et 
moderne, dictionnare de tous les hommes 6. Bruxelles 1843 - 1847, s. 248). 
7 O svadbe píše Drábik vo svojom životopise, písanom na okrajoch titulného listu Postily 
Rehore ze Zernovce: „1617 leta 21. novembris já knez M. D. ženil jsem se ve mésté Mezŕiči pod 
Rožňovem. Pojal jsem sobé za manželku pannu Zuzanu...". HRUBÝ, H.: České preklady polské 
postilly Rehore ze Zernovce. Životopis bratra Mikuláše Drabíka. In: Listy filologické, 24, 1879, 
s. 271. 
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Drábikova manželka bola dcérou nebohého Rafaela Holila,8" bohatého súkeníka 
a mešťana z Valašského Meziŕíčí, a Doroty, rod. Sišorovej zo Zlína.9 Z textu svadob
nej zmluvy10 možno usudzovať, že Drábik mal dobré styky s Karlom st. zo Žerotína, 
vplyvným moravským šľachticom a politikom. Na jeho odporúčanie prišli na Drábi-
kovu svadbu ako svedkovia viacerí poprední mešťania a radní z Pŕerova a Valašské
ho Mezifíčí. Niektorí z nich boli s mladomanželmi aj v príbuzenskom vzťahu - napr. 
Matej Moruštin z Radéjova" bol príbuzným Drábikovej matky,12 manželia Mérkovci 
boli zase príbuznými nevesty (manželka Jidficha Mérku Mandalena bola nevlastnou 
sestrou Drábikovej ženy, dcérou Rafaela Holila z prvého manželstva so Zuzanou 
Tryznovou).13 

Po sobáši pôsobil Drábik ako kazateľ v Méŕoviciach.14 

Na Morave sa manželom narodili štyri deti: Katefina (nar. 1618), Anna (1620 až 
1627), Jan (1622 - 1627) a ďalší syn Jan, nazvaný po predchádzajúcom. 

Za slobodou (a biedou) do horného Uhorska 
Po vydaní Obnoveného krajinského zriadenia v Čechách r. 1627, resp. na Morave 

v r. 1628, sa veľká časť prívržencov Jednoty bratskej vysťahovala do Poľska, kde už 
pôsobila jedna jej vetva, do Nemecka, prevažne však do Uhorska. Usadzovali sa naj
mä na majetkoch Rákociovcov v Púchove a Lednici, ďalej v Skalici, ktorá bola slo
bodným kráľovským mestom, a v menšom počte i na ostatnom území horného Uhor
ska. Medzi prvými prišiel 25. 8. 1628 aj Mikuláš Drábik s manželkou a deťmi - star
šou Kateŕinou a mladším Janom (ktorý tu v r. 1629 zomrel). Usadili sa v Púchove. 
Tvrdé podmienky ich však v r. 1630 donútili presťahovať sa do Lednice, kde si zakú
pili chalupu - hošták. Asi tu sa im narodil syn Daniel a potom aj ďalšie deti - Zuza
na (*1632), Dorota (+1644), Alžbeta (1639 - 1644), Ondrej (1640) a Mariana (1644 až 
1645). Tri z detí zomreli počas stavovského povstania Juraja i. Rákociho na následky 
biedy. 

Dospelého veku sa dožili len štyri Drábikove deti. Najstaršia Katefina, ktorá sa 
medzičasom vydala za žilinského mešťana Jeremiáša Košelu, zomrela v r. 1639, krát-

8 Rafael Holil patril k najmajetnejším mezifíčským mešťanom a ako obchodník so súknom mal 
styky s ďalekým okolím. INDRA, B.: c. d., s. 115. VOLF, J. {Drábikovy zápisky k r. 1620 a 1621. 
In: Časopis Matice moravské, 48, 1924, s. 229) naopak píše: „Príliš bohaté se (Drábik - pozn. 
aut.) asi neoženil, jak vysvitá ze zápisu z r. 1612, kdy odpustila Rafaelu Holilovi jeho provdana 
dcéra Magdaléna ve Zlíné ze sumy 1200 z/., které jí po matce její ze statku svého byl povinen 
vyplatiti..." 
9 Rodné meno Drábikovej svokry bolo niektorými autormi nesprávne čítané ako Fiforová. Pozri 
napr. HÝBL, F.: K hodnocení Drabíka. In: Studia Comeniana et historica 7, 1977, č. 17, s. 16. 
10 Prameň podrobne analyzoval HÝBL, F.: c. d. s. 135 - 136. 
" LEVY, F.: Pferovská česko-bratrská cirkev. Pferov 1909, s. 178 
12 Tamže, s. 178 
11 INDRA, B.: c. d., s. 112 
u „...odtud (z Val. Meziňči) pred sv. Tomášem do Méŕovic jsem se dostal za správce." Pozri 
SLAMÉNÍK, F.: Drabík a Komenský. In: Lidové noviny, 26, 1918, č. 85, s. 3, porovnaj napr. 
INDRA, B.: c. d., s. 112 
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ko po pôrode svojho syna Mikuláša. Otec sa o dieťa príliš nestaral; presťahoval sa do 
Prešova, kde sa znovu oženil. Chlapca vychovala babička popri vlastnej dcére Alžbe
te. Vieme o ňom, že zomrel ešte pred popravou svojho starého otca - v roku 1670. 

Ďalšia Drábikova dcéra Zuzana sa vydala za Ondreja Chorváta a mali spolu dcéru 
Annu (1667). Syn Ondrej sa oženil s Katefinou Smutnou. Vieme určite, že mali tri de
ti a najstarší Jifí zomrel ešte za života Mikuláša Drábika. Ondreja spolu s Mikulášom 
Drábikom (otcom) nachádzame zapísaných ako platičov ročného cenzu (2 zlatiek) 
v urbári lednického panstva z r. 1669.,! O ďalšom Drábikovom synovi Danielovi sprá
vy nemáme. 

Mikuláš Drábik žil v Lednici až do odvedenia pred bratislavský súd v roku 1671. 
Mal konfliktnú, výbušnú povahu, holdoval alkoholu, dokonca tvrdému, čo sa prieči-
lo prísnym zásadám Jednoty bratskej. Preto a pre obchodovanie so súknom, činnosť, 
ktorá sa považovala za nehodnú kazateľa, bol načas z radov duchovenstva Jednoty 
vylúčený (do kňazského stavu bol znova uvedený v r. 1654 Komenským). 

Po odchode z Lednice 
Po Drábikovej poprave sa veľká časť rodiny presťahovala do Košece. Rákociovci, 

lednickí zemepáni, totiž už v r. 1660 konvertovali na katolicizmus a Drábikovci, kto
rí zotrvávali pri svojej viere, sa na ich majetkoch necítili bezpeční. Mali pritom šťas
tie v nešťastí, že im neskonfiškovali majetok, pretože „vierolomnosť", za ktorú bol 
Mikuláš Drábik odsúdený, sa zvykla trestať aj takýmto spôsobom. Podľa urbára led
nického panstva z r. 1688 (uloženého v Štátnom archíve v Bytči) v Košeci nejaký čas 
žili obaja synovia Mikuláša Drábika - Andrej a Daniel. Urbár uvádza aj „kňazovku sta
rú", ale keďže medzi ňou a oboma Drábikovcami sú ešte uvedené mená Mlynár, Zili-
nec a Solín, nemôžeme s určitosťou tvrdiť, že išlo o ich matku - Drábikovu vdovu Zu
zanu. 

V lednických r. k. matrikách16 sa nachádzajú strohé zmienky o Drábikovcoch. Sú 
tu tiež veľmi podobné priezviská (Drabant, Drabutka, Dibik, Hrebík, Dlapík), nepo
darilo sa nám však zistiť, či ide o varianty toho istého mena. Drábikov vnuk Jifí zom
rel vo veku asi 80 rokov až v r. 1737. Príbuzenský vzťah s ďalšími generáciami Drá-
bikovcov sa nepodarilo doložiť. Okrem Jifího tu žili ešte Štefan s Annou, ktorým sa 
narodila dcéra Dorota (15. 1. 1715) a Ondrej (asi 1700 - 17. 9. 1740). Posledná pí
somná zmienka je o Kataríne Drabiczke, ktorá zomrela 4. 10. 1743 vo veku 60 rokov. 
Zo zápisu sa nedá zistiť, či bola vydatá alebo rodená Drábikova. 

Asi už potomkovia Daniela a Andreja Drábikovcov sa vysťahovali z Lednice na 
panstvo evanjelických Petróciovcov do Košece. Tí podporovali Drábikovcov aj pred
tým. V Drábikových reveláciach (28. mája 1654) sa spomína, že barón Petróci poslal 
hladujúcej rodine Mikuláša Drábika (do Lednice) dve merice obilia. Košeckí Drábi-

" ŠA Bytča, panstvo Lednica, urbár z r. 1669. 
16 SA Bytča, 437, r. k. matriky I. narodených 10. 5. 1714- 18. 11. 1751, sobášených 22. 7. 1714 
- 2. 2. 1755, zomrelých 30. 4. 1714 - 23. 5. 1766. 
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kovci, ktorí sa predtým živili aj obchodom so súknom, sa nes-kôr venovali výlučne 
len roľníctvu. Ich potomkovia žijú v obci aj dnes, hoci mnohí z nich sa medzičasom 
vysťahovali. 

Pokúšali sme sa zistiť, či sa niektorí z Drábikových potomkov už po odchode 
z Lednice neusadili aj v iných evanjelických lokalitách stredného Považia. Do úvahy 
prichádzala Beluša, ktorú do r. 1683 vlastnili evanjelickí Ostrožičovci (v tomto roku, 
po konfiškácii, pripadli ich majetky strohému katolíkovi, grófovi Siegfriedovi Krišto
fovi Breunerovi zo Stubingu, cisárskemu generálovi a podpredsedovi viedenskej 
dvorskej komory). V tunajších matrikách a v súpisoch obyvateľov sme sa však s nimi 
stretli až v neskoršom období.17 

Zaujímalo nás tiež, či sa časť Drábikových potomkov po opustení Lednice nevrá
tila na Moravu (o čo sa svojho času neúspešne pokúšal aj Mikuláš Drábik). Keďže ma
jetok na Slovensku, na ktorý si robil nárok už Mikuláš Drábik vo svojom závete z 24. 
mája 1660,18 bol nedobytný," z tohto hľadiska nemalo jeho potomkov na Slovensku 
čo zdržiavať. Na Morave, kde medzičasom zosilnela protireformácia, by ich zrejme 
čakal návrat ku katolicizmu, u navrátivších sa exulantských potomkov bežný.20 Aj keď 
sa prišelci zo Slovenska v rokoch 1650 - 1750 vo východomoravských sídlach obja
vovali len výnimočne a ojedinelé21 a s Drábikovcami sme sa medzi nimi nestretli, ne
dá sa úplne vylúčiť, že niektorí z Drábikových potomkov sa na Moravu vrátili. 

Drábikovci z Košece 
Drábikovci (akiste z Košece) sa čoskoro objavili aj v neďalekej Beluši a rod sa tak 

v nasledujúcom období vyvíjal v dvoch hlavných vetvách - koseckej a belušskej. Ne
skôr sa Drábikovci vyskytovali aj v iných sídlach stredného Považia - v Košeckom 
Podhradí, Hloži (dnes miestna časť Beluše), Ladcoch, Púchove, Tunežiciach a neskôr 
aj v Pruskom. 

Urbáre košeckého panstva, ktoré mohli potvrdiť alebo aspoň ilustrovať kontinui
tu medzi najstaršími známymi a súčasnými generáciami Drábikovcov, sú nezvestné. 
V ďalšom výskume hlavných (koseckej a belušskej), ale i ďalších vetiev rodu sme sa 

,r LUKINICH, J.: A podmanini Podmaniczky család oklevéltára 1. Budapest 1939, s. 109 - 110. 
Pozri aj pozn. 23. 
18 PATERA, A.: Korrespondence a listiny Mikuláše Drábíka z 1. 1627 - 1671. In: Časopis Musea 
království českého, 80, 1906, s. 128 - 129. 
" Takúto tézu mal vysloviť Prof. František Vyskočil vo svojej prednáške pre genealogickú 
spoločnosť v Prahe. V prácach {Rozsudek nad spolužakem Jana Ámose Komenského, Mikulašem 
Drabikem ze Strážnice na Morave. In: Zpráva za I. čtvrtletí 1960. Museum J. A. Komenského 
v Uh. Brode, 1960, s. 4 - 6, pozri aj pozn. 1) dotýkajúcich sa tejto problematiky sa tomu 
nevenuje. Prof. Vyskočil už, žiaľ, zomrel a jeho rukopisná pozostalosť bola pre nečitateľnosť 
zlikvidovaná. S prosbou o bližšie informácie sme sa obrátil na jeho dcéru MUDr. Ninu Hejlovú 
z Brna, ale nedostali sme odpoveď. 
!0 WINKELBAUER, T.: Konfese a konverze. In: Český časopis historický, 98, 2000, č. 3, s. 506 - 507. 
" MACťJREK, J.: České zeme a Slovensko (1620 - 1750). Brno 1969, s. 60 an. Na s. 66 uvádza, že 
populačný styk medzi Moravou a stredným Považím - Belušou, Lednicou, Dolnou a Hornou 
Súčou - bol ojedinelý. Košecu konkrétne neuvádza. 
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tak mohli oprieť až o r. k. matriky z Košece," r. k. a neskôr aj ev. matriky z Beluše," 
od 2. polovice 18. stor. aj o zoznamy konfirmovaných" a v nasledujúcom období aj 
o ďalšie pramene - od konca 19. storočia hlavne o občianske matriky." 

Najstaršia správa o košeckej vetve rodu sa týka Anny, manželky Štefana Drábika, 
ktorá zomrela 22. 9. 1759 vo veku 64 rokov. Z toho vyplýva, že sa narodila okolo r. 
1695. Jej manžel (narodený zrejme po roku 1671) mohol byť pravnukom Mikuláša 
Drábika. Ďalší záznam z Košece hovorí o istom Michalovi Drábikovi, ktorý možno žil 
nejakú dobu v Púchove - v r. 1771 sa tam narodila jeho dcéra Anna, ktorá o rok ne
skôr zomrela v Košeci. Ďalšie záznamy, týkajúce sa osôb s menami Drábik, Smutný 
alebo Košela, ktoré so skúmaným rodom súvisia, sa však ani v Púchove, ani v jeho 
okolí nevyskytujú.26 

Z nasledujúceho obdobia pochádzajú zmienky o ďalších obyvateľoch Košece 
s priezviskom Drábik, ktorých sme však tiež nevedeli zaradiť do genealógie. Išlo 
o 74-ročnú Annu, dcéru Jána Drábika, ktorá zomrela 2. 5. 1785, ďalej o manželov Já
na a Zuzanu Drábikovcov, Štefana a Annu Drábikovcov a o Ondreja Drábika, ktorý 
zomrel ako „servus" (sluha) v Ladcoch 13. 3. 1777 vo veku 45 rokov (v nasledujúcom 
období sa Drábikovci v Ladcoch nevyskytujú). Ako najstarších jednoznačných pred
kov Drábikovcov z košeckej línie sa nám podarilo identifikovať Jána Drábika, ktorý 
žil asi od roku 1715 do roku 1775, iného Jána Drábika, ktorý sa v r. 1795 oženil s An
nou Murgašovou a Štefana Drábika, ktorý sa 25. 5. 1801 oženil s Barborou Vaňovou 
(Vány). Hoci príbuzenské vzťahy medzi nimi, ani ich pokrvný vzťah k Mikulášovi Drá
bikovi nateraz nepoznáme, nemáme dôvod o nich pochybovať. Od týchto štyroch 
osôb odvodzujú svoj pôvod súčasní Drábikovci z košeckej vetvy." 

Už v 18. storočí sa niekoľko žien z tejto vetvy presťahovalo do susedného Košec-
kého Podhradia. V nasledujúcom storočí k nim pribudol Jozef Drábik (1885 - 1939), 

n Využili sme košecké r. k. matriky zo SA Bytča (narodených 1836 - 1896, sobášených 1750 -
1895 a zomrelých 1773 - 1861, 1863 - 1896) a z košeckého r. k farského úradu (pokrstených 
od 1913 do súčasnosti, sobášených 1862 - 1990 a zomrelých 1913 - 1991). 
21 Využili sme belušské r. k. matriky zo SA Bytča (narodených, sobášených a zomrelých z rokov 
1675 - 1896) a z r. k. farského úradu v Beluši (narodených, resp. pokrstených z rokov 1900 -
1961, sobášených 1895 - 1999 a zomrelých 1895 - 2000), ako aj púchovské ev. matriky zo SA 
Bytča (narodených, sobášených a zomrelých z rokov 1784 - 1829; obsahujú aj údaje z fílií 
Beluša, Ladce a Košeca). 
24 Preštudovali sme matriky konfirmovaných z rokov 1913 - 1941, uložené na r. k. farskom 
úrade v Košeci. 
25 Využili sme občianske matriky z obecných úradov v Košeci (narodených od 1903 do 
súčasnosti, sobášených od 1859 do súčasnosti, zomrelých 1895 - 1948), v Beluši (zomrelých 
1895 - 1995), v Tunežiciach (zomrelých 1950 - 1975), Ladcoch (zomrelých 1950 - 1994), ako 
aj z Mestského úradu v Ilave (matriky zomrelých 1974 - 1991), 
26 Nenachádzame ich napr. ani v známej Moravskej ulici v Púchove, v spise „Založení susedstva 
našeho Obeczneho W Puchow w uliczi moravskej od roku 1600" (správne má byť „Regstryk 
ucínen poznamenaní pánu susedy, ktery se pripowidagi k obcy morawskeg od roku 1685 dne 8. 
AppriW). SA Bytča, pobočka Považská Bystrica, fond Mestečko Puchov. 
27 Ich genealogické tabuľky, podobne ako tabuľky ďalších vetiev rodu z priestorových dôvodov 
nepublikujeme. Sú k dispozícii u autora tohto príspevku, resp. v archíve Slovenskej 
genealogicko-heraldickej spoločnosti v Martine (Nám. J. C. Hronského 1). Pozn. red. 
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ženatý s Annou Gábelovou. Iní manželia rovnakých mien-JozefDrábik (1843 - 1895) 
a Anna Gábelová, sa usadili v Hloži. Ďalší Jozef (*1887), ženatý s Máriou Prekopovou, 
býval v Tunežiciach (dnes miestna časť Ladiec). Časť rodiny sa presťahovala aj do 
Pruského,28 kde sa meno Drábik predtým nevyskytovalo.29 Jej rodokmeň možno sle
dovať od Jána (nar. asi 1852) a Mateja Drábikovcov. Nevieme, či išlo o bratov alebo, 
čo je vzhľadom na vekový rozdiel menej pravdepodobné, o otca a syna. 

V 19. storočí žili popri Drábikovcoch v Košeci aj nositelia priezviska Drábek. Bo
li to potomkovia istého Františka Drábeka z Moravy, ktorý sa oženil s košeckou ro
dáčkou Annou Furtíkovou. Matriky nehovoria, odkiaľ presne pochádzal a teda ani ne
vieme, či bol napr. vzdialeným príbuzným košeckých Drábikovcov. 

Drábikovci z Košece už v 18. storočí prevažne konvertovali. Po roku 1948 ich po
stihol podobný osud ako väčšinu populácie: niektorí sa k cirkvi (či už katolíckej ale
bo evanjelickej) hlásiť neprestali, iní ju opustili. V tejto súvislosti kurióznym a cel
kom ojedinelým je zápis v matrike pokrstených z Košece, že 13. 4. 1948 Jozef Drá
bik (nar. 2. 3. 1920) na ONV v llave vystúpil z rímskokatolíckej cirkvi. 

Drábikovci z Beluše 
Do Beluše sa Drábikovci dostali najneskôr v 1. pol. 18. storočia (pravdepodobne 

z Košece). Posledný z evanjelických majiteľov tohto panstva a súčasne posledný 
mužský potomok rodu Petrociovcov - Štefan, bratranec Imricha Tôkoliho, účastník 
stavovského povstania Františka II. Rákociho, zomrel v r. 1713. Obyvatelia jeho pan
stva podľahli rekatolizácii, a tak i belušskí Drábikovci začiatkom 18. stor. konverto
vali. 

Najstaršia zmienka o konverzii zaznamenaná v belušskej matrike (10. 1. 1730) sa 
týka zhodou okolností 60-ročnej Barbory Drábikovej. Tá sa podľa všetkého narodila 
ešte za života Mikuláša Drábika. Zo zápisu však nie je jasné, či pochádzala z drábi-
kovského rodu, alebo sa za niektorého z Drábikovcov vydala. V zápiskoch Mikuláša 
Drábika sa nespomína. Ďalší zápis (z 23. 2. 1741) hovorí o konverzii 50-ročnej Kata
ríny „Dranech". Predpokladáme, že ide o skomolené priezvisko člena nami sledova
ného rodu.30 Ďalšou genealogický nezaradenou osobou z Beluše zostala Eva, dcéra 
Jána Drábika, ktorá sa 28. 1. 1776 vydala za Jána Bulicu. 

Najstarším identifikovaným predkom Drábikovcov z Beluše bol Jozef Drábik, kto
rý sa narodil okolo r. 1799 a zomrel v r. 1852. Z tejto línie sa v 19. storočí v Beluši 

28 Pri výskume pruskej vetvy sme použili matriky zo SA Bytča (pokrstených 1671 - 1686, 1688 
- 1903, sobášených 1671 - 1918 a zomrelých 1698 - 1909) a z Obecného úradu v Pruskom 
(narodených 1895 - 1959, sobášených 1895 - 1902, 1907 - 1946, 1955 - 1980 a zomrelých 
1902 - 1905, 1907 - 1948, 1963 - 1972). 
29 MARSINA, R. - KUŠTK, M.: Urbáre feudálnych panstiev na Slovensku 2. Bratislava 1959, s. 336 
-461 (urbár vršateckého panstva). 
10 V 18. stor. sa prejavuje vo vývine priezvisk typická tendencia skracovania: Ďuriech- Ďurech, 
Tretineroviech - Tretinerech. Nárečové tvary zakončené na -ech badateľnejšie ustupujú od 
prvej štvrtiny 19. stor., nahrádzajú ich tvary s koncovkami zdrobnelín. HROMNIK, M.: Výskyt 
a vývoj priezvisk v Trenč. Jastrabí. In: Trenčín 1971. Bratislava 1971, s. 114. 
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Starší pohľad na Belušu. 

sformovali vetvy Michala (asi 1810 - 1852) a Jána (asi 1837 - 1905). Vojtech, syn Jo
zefa Drábika a Evy Petríčkovej, založil vetvu v Ladcoch. 

Časť rodiny sa presťahovala do Pruského, kde sa vyskytuje aj priezvisko Dráb. 
Vzťah jeho nositeľov k Drábikovcom sa nám nepodarilo zistiť. Hodnoverný rodokmeň 
Drábikovcov v Pruskom možno sledovať až od 19. storočia. 

Vo vzdialených domovoch 
Hoci Drábikovci v nasledujúcom období zostali žiť na strednom Považí, v 20. sto

ročí pokračovala ich migrácia do vzdialenejších oblastí Slovenska, do Čiech i do zá
moria. 

Jozef Drábik (*18. 2. 1877) z Beluše sa spolu s dcérou Máriou (*11. 12. 1904) vy
sťahoval v tomto období do USA, asi do štátu Michigan. Vieme o ňom, že tam tragic
ky zahynul. Osudy jeho dcéry nepoznáme. Do zámoria sa vysťahovala aj Etela Drábi-
ková (nar. 12. 8. 1887) z Pruského, ktorá sa v USA stala údajne bankárkou. V USA is
tý čas pracoval aj Štefan Drábik z Košece, manžel Kataríny Skorvankovej. Matrikár to 
zaznamenal v r. 1901, pri úmrtí jeho dcérky Aničky. 

Pred i po 2. svetovej vojne sa niektorí Drábikovci vysťahovali aj do Čiech - Anna 
Drábiková sa 2. 10. 1934 vydala do Oháŕe u Kolína (za Františka Pokorného) a Zden
ko Jozef Drábik (nar. 1932), ktorý sa oženil s Friedou Schamovou, sa presťahoval do 
Chotérice. 

Potomkovia košeckých Drábikovcov sa v 20. storočí objavili aj v Horných Koč
kovciach, v oblasti Chynorian a Topoľčian. Topoľčiansku vetvu možno sledovať od 
Michala Drábika (nar. asi 1864), ktorý sa oženil s Annou Kovačovicovou. Mali evanje
lický sobáš a aj ich deti Ján a Michal boli ešte evanjelikmi. Jánove deti (Michal ml. 
ostal bezdetný) boli však už katolíkmi. Na vzťah topoľčianskych Drábikovcov k Mi-
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kulášovi Drábikovi poukazuje aj rodinná tradícia. Táto rodina sa'k nemu dodnes hlá
si ako k svojmu predkovi. Biblia z r. 1787 (vydaná Krištofom Voigtom), ktorú vlastní, 
bola údajne zamenená za tú, ktorú si priniesol ich predok z vlasti. 

Čo sa ešte dalo vyčítať z matrík 
Z prameňov sa dalo vyčítať aj množstvo iných informácií. Dozvedeli sme sa 

z nich napr. o kolektívnych sobášoch, ktoré sa na Slovensku bežne konali ešte aj 
v medzivojnovom období. Z košeckej línie 25. 2. 1816 stáli pred oltárom vedno Šte
fan Drábik s Katarínou Valachovou a Jozef Žovinec s Katarínou Drábikovou. 20. júla 
1825 stáli vedia seba tiež viaceré páry: vydávali sa (asi sestry) Judita a Katarína Drá-
bikové za (asi bratov) Andreja a Jozefa Urbánkovcov, ďalej Anna Skrábiková za Joze
fa Drábika a Anna Drábiková za Andreja Kováčika. S Pavlom Drábikom (nar. 29. 1. 
1848), ktorý sa ženil 21. 9. 1868 ako vojak 71. regimentu princa toskánskeho, absol
vovalo sobáš dokonca ďalších 13 mládencov z farnosti. Cieľom takto organizovaných 
sobášov bolo znížiť svadobné výdavky. 

Ekonomické dôvody viedli tiež k vekovo nerovným sobášom. Aj také sa vyskytli 
v Drábikovskom rode. V r. 1867 sa napr. podstatne mladší Ján Drábik ženil s vdovou 
Annou Ukropcovou, ktorá mala 40 rokov. Podobne si 32-ročný Štefan Drábik zobral 
45-ročnú Katarínu Miháľovú. 

Drábikovské rodiny boli až do začiatku 20. storočia mnohočlenné, bežne 5 - 10-
detné. Počet narodených detí v nich začal klesať až začiatkom 20. storočia. V posled
ných desaťročiach, v súlade so všeobecným trendom, sa ustálil na 2 - 3 deti v rodine. 

Od 19. storočia sa dal v drábikovských rodinách sledovať aj výskyt nemanžel
ských detí. Zaujímavú líniu slobodných matiek vytvorili Mária Drábiková (nar. 1842), 
jej dcéra Terézia (1862 - 1941) a jej dcéra Mária (1887 - 1889). V belušskej línii sa 
v r. 1890 Anne Drábikovej (nar. 1864) narodili nemanželské dvojčatá Anna a Mária. 
Mimomanželské vzťahy a z nich pochádzajúce deti neboli v 19. storočí zriedkavé. 
Napr. v r. 1866 zo 136 novorodencov zaznamenaných v matrike sa až pri 26 vysky
tujú označenia „spurius", alebo „///." (t. j . illegatus- nemanželský). V 20. storočí bola 
väčšina nemanželských potomkov Drábikovcov legalizovaná sobášom. 

V 18. storočí sme v košeckej línii Drábikovcov veľmi často nachádzali v úlohe 
kmotrovcov - krstných rodičov a svedkov pri sobášoch. V tomto období nemuselo ísť 
o príbuzných rodičov či mladomanželov. Najstarší záznam o členovi Drábikovskej 
rodiny v takejto úlohe sa týka Jána Drábika, ktorý bol 22. 1. 1750 svedkom na svad
be vdovca Michala Dužima a slobodnej Anny Hrabovskej. 

O príčinách úmrtí Drábikovcov 
V staršom období (ak odhliadneme od popravy Mikuláša Drábika) bolo možné evi

dovať len úmrtia matiek a detí pri či po pôrode. Ich príčinami boli väčšinou zlé hy
gienické podmienky a nedostatočná zdravotná starostlivosť. Materská a detská úmrt
nosť bola až do začiatku 20. storočia pomerne vysoká, a vyžiadala si svoje obete aj 
v rode Drábikovcov. 
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V 19. storočí, kedy boli príčiny úmrtí zaznamenávané starostlivejšie, viacerí Drá-
bikovci padli za obeť početným epidémiám - cholere, šarlachu (febris, purpurea scar-
latina), pravým kiahňam (variola) či týfu. Pri nízkej hygienickej úrovni a minimálnej 
zdravotnej starostlivosti si epidémie v r. 1831, 1855, 1861 a ďalších vyžiadali de
siatky životov na celom Považí. V septembri 1866 k nim pribudla 31-ročná Mária Drá-
biková (zomrela 20. 9. 1866 na choleru), počas epidémie pravých kahní od začiatku 
roka do mája 1871 ďalšie 3 deti z Drábikovských rodín. Počas novej vlny kiahní v r. 
1873 zomrelo v Drábikovských rodinách ďalších 5 detí. Šarlach, ktorý sa na Považí 
v tomto roku vyskytol tiež, sa Košeci vyhol. Posledná vlna pravých kiahní v r. 1886 
si vyžiadala smrť 2 Drábikovských detí z celkového počtu 34 obetí. V tomto období 
však umierali Drábikovci aj na bežné nemoci - na astmu, zápal pľúc, koliku a tuber
kulózu (phthisis), deti aj na fyzickú či psychickú nevyvinutosť (debilitas). 

Obete si vyžiadala aj 1. sv. vojna. Padli v nej dvaja Jánovia z belušskej línie. Mlad
ší z nich (nar. 1894), ktorý bojoval na východnom fronte, bol v r. 1917 vyhlásený za 
nezvestného a v r. 1924 úradne za mŕtveho. V dôsledku nedostatočnej výživy sa po
čas vojny a po nej na Považí opäť rozšírili aj epidémie, najmä týfu a španielskej 
chrípky (1919 - 1920). Ďalším dôsledkom vojnových udalostí boli deti, ktoré sa na
rodili ako pohrobkovia. Z Drábikovských k nim patril Pavol Palček (nar. 1919), syn 
Márie, rod. Drábikovej (1880 - 1929) a Jána Palčeka. 

Chorobami a príčinami úmrtí medzivojnového obdobia boli suchoty pľúc, hnačka 
(najmä u detí), astma, tuberkulóza, rakovina a vodnatieľka, ktoré v posledných de
saťročiach vystriedali infarkt a cievne ochorenia. Vyskytli sa aj pracovné úrazy: Pa
vol Chrastina (1889 - 1933), ktorého matka bola rodená Drábiková, zahynul pri prá
ci v cementárni v Ladcoch. Matrikár zaznamenal tiež jednu samovraždu obesením. 

O Drábikovských menách 
Už pri samotnom Mikulášovi Drábikovi sa stretávame s početnými úpravami a ko-

moleninami jeho priezviska: latinizovanými Drabicius, Drabitius, Drabiczius, Drabit-
zius, Drabesius, Drabetius, Drabecius, Drabricius, Darbicius, Drabizius, Dubravius, 
Hrabetius, Trabitius, Dabric, Drabitz, Drábik, Drabik, Drabick, Drabický. Priezviská 
jeho pravdepodobných potomkov (v 18. storočí i neskôr) zapisované v starších (Dra
bik, Drábik, Drábik) alebo novších tvaroch: Drábech, Drabik, Drabec, Drabyk, Ďrabik. 
V zámorí boli amerikanizované do foriem Drabick a Drabek.3' V 19. storočí, pre čas
tý výskyt rovnakých mien, členov jednotlivých Drábikovských rodín rozlišovali aj 
pomocou rôznych prímen, napr. Šlesár, Chrastina, Makáš, v belušskej línii Lazový, 
v pruskej Vápeník, čo bolo v tomto období bežné aj inde.32 

Pokiaľ ide o krstné mená Drábikovcov (na Slovensku), v 17. storočí dominovali 
Ján, Ondrej, Mikuláš, Anna, Zuzana a Dorota. Ako dozvuky z predchádzajúceho sto-

" Na Považí sa vyskytuje i priezvisko Rábik. Jeho pôvod a vzťah jeho nositeľov k Drábikovcom 
sme však neskúmali. 
" HROMNÍK, M.: c. d., s. 113. 
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ročia sa vyskytovali starozákonné mená Daniel a Samuel (ku ktorým inklinovali aj 
prívrženci Jednoty bratskej). Oproti súbežným trendom na Morave medzi Drábikov-
skými menami na Slovensku nevyskytovali mená Juraj (y/n), Martin, Václav, Jakub 
a Pavol, zo ženských Ľudmila a Magdaléna." Už v tomto a výraznejšie v nasledujú
com období bolo možné v rode sledovať v stredoeurópskom priestore bežný zvyk -
dávať deťom mená zomrelých súrodencov. 

V 18. storočí (vychádzajúc z mien synov, dcér a detí slobodných matiek) sa naj
častejšie používali mená Ján, Štefan, Ondrej {Andrej), Jozefa Juraj (z 9 najpoužíva-
ných), zo ženských Anna (najfrekventovanejšia), Zuzana, Katarína, Eva a Mária. Me
ná Ján a Anna jednoznačne dominovali. 

V 19. storočí boli najpoužívanejšími mužskými menami Jozef (27,6 %), Ján (22,3 %), 
Štefan, (22,3 %) Ondrej (11,8 %) a Pavol (11,8 %) - zo siedmich foriem. Oproti pred
chádzajúcemu obdobiu sa prestali používať mená Mikuláš a Adam. U Drábikovcov 
sme sa nestretli s vtedy všeobecne populárnym menom Ignác. Mená žien sa rozšírili 
- používalo sa dovedna osem foriem. Najpopulárnejšia zostala Anna (36,2 %), potom 
Mária (28,9 %), Katarína (14,4 %), Zuzana (10,1 %) a Alžbeta (5,79 %). 

V 20. stor. sa stretávame s 19 formami mužských mien. Najpopulárnejším zostal 
Jozef pred Štefanom, Pavlom a Jánom. Ostatné formy sa vyskytovali maximálne dva
krát. Oproti minulosti vypadli mená Juraj a Matej. Hoci aj ženské mená vykazujú väč
šiu pestrosť (16 foriem), Anna s Máriou zostali jednoznačne najpopulárnejšími. 
Ostatné mená sa vyskytovali maximálne dvakrát. Prestalo sa používať predtým dosť 
populárne meno Zuzana. V belušskej a pruskej línii sa v tomto období objavuje mó
da dávať deťom dve krstné mená: Jozef Matej, Zdenko Jozef a pod. 

V súčasnosti žijú Drábikovci na rôznych miestach Slovenska, vrátane Košece a Be
luše. V 20. storočí mnohí z nich - pôvodne samostatne hospodáriaci roľníci a ženy 
v domácnosti - našli uplatnenie v rôznych robotníckych a úradníckych povolaniach 
(o. i. v cementárni Ladce). Viacerí dosiahli stredoškolské a vysokoškolské vzdelanie. 
Je pozoruhodné, že nikto z nich nešiel v stopách svojho pravdepodobného slávneho 
predka Mikuláša Drábika a nevybral si povolanie duchovného (ak odhliadneme od Da
niela, Mikulášovho syna, ktorý sa ním mal stať). Nezaznamenali sme ani zmienky 
o vizionárskych schopnostiach. Väčšina zo žijúcich Drábikovcov sa o nich a o svojom 
pozoruhodnom predkovi dozvedela až počas nášho výskumu.34 

" VANÉK, R: Tvorení jmen poddanských v 16. a 17. století. pohledem pozemkové knihy vsí 
Skalice a Krkova na Boskovicku. In: Vlastivedný vestník moravský, 52, 2000, seš. 3, s. 275. 
Porovnaj KOPEČNÝ, R: Prúvodce našimi jmény. Praha 1991, s. 14 
14 Rád by som sa poďakoval členom Drábikovského rodu, ktorí mi pomohli pri spracovaní 
najnovších dejín rodu - p. Jarmile Drábikovej, rod. Sťúrikovej a p. Anne Vetríkovej, rod. 
Drábikovej z Košece, p. Štefanovi Matejovi z belušskej línie a p. MUDr. Viliamovi Cíbikovi 
z pruskej línie. Žiaľ, z ladeckej vetvy som nedostal žiadnu odpoveď. Záujem o svoj rod 
prejavovali skôr starší členovia rodiny a tí, ktorí pochádzajú z matrimoniálnej línie. 
Najrozsiahlejší záujem prejavila p. profesorka Valéria Drábiková, ktorá napísala aj menšiu 
štúdiu a báseň o poprave svojho predka. 
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ŠERÉNIOVÉ NA MORAVE A JEJICH UHERSKÉ NÁVRATY 

Zdenék Pokluda 

Prekročení hranie a získaní majetku v sousední zemi nebylo pro šlechtu v minu
lých staletích ničím výjimečným a migrační pohyby, postupem doby stále častejší, 
lze pozorovat i pri hranici mezi státem českým a uherským. Príležitostí, které usnad-
ňovaly jednotlivcúm prechod do sousední zeme, pŕibývalo za posledních Lucembur-
kú, už treba tím, že král Zikmund častéji svéŕoval dúležité hrady s županskými hod-
nostmi šlechticúm z Moravy Bohušovi ze Sonvaldu (Trenčín 1402 - 1403), Smilovi 
z Lichtemburka (Bratislava 1402, 1404) či Jiŕímu z Messenpeku (Orava 1400);1 a na
opak uherský pán Tomáš ze Sv. Jiŕí prijal tehdy od moravského markrabéte Jošta Lu-
cemburského držbu na Morave (Hodonín 1399 - 1401).2 

Od husitských válek lze sledovat souvislejší radu podobných prípadu a kromé do
časné vlády válečníkú na dúležitých hradech (Stibor a Pankrác na východní Morave, 
Jan Jiskra na Slovensku) zaznamenávame už i trvalé majetkové zakotvení pánu z Lu-
danic na Morave. Válčení Jifího Podébradského s Matyášem Korvínem leckterého 
šlechtice pfivedlo ke zbohatnutí, uherské majetky se dostavaly šlechticúm z českých 
zemí (Tetourové - Uhrovec, Hričov; Albrecht Kôstka z Postupic - Komárno), ä na Mo
rave se tehdy nékteré uherské rody uchytily treba jen nakrátko (Zápolští), jiné setr-
valy dele (Podmaničtí). Personálni únie česko-uherská pod žezlem jagelonským 
(1490) a habsburským (1526) usnadňovala pak po čtyŕi století pohyb šlechty pŕes 
hranici; zpočátku bylo živéjší smerovaní ve smeru z Uher do českých zemí, pozdéji 
pŕibývalo i českých rodu držících majetky v uherském prostredí.4 Od 15. do 20. sto
letí se v českých zemích majetkové zachytilo pŕes devadesát uherských šlechtických 
rodu,5 pŕičemž tento migrační pohyb kulminoval mezi r. 1560 a 1650, jisté zejména 
púsobením tureckého tlaku, který šlechtu nútil k pŕesunúm do bezpečnejších míst 
(na Moravu, do Štýrska atp.);6od 17. století pak uherskou šlechtu pŕivádély do čes
kých zemí nejčastéji príbuzenské svazky. 

Vétšina uherských šlechticú však zústávala v novém prostredí pouze krátce, pev-
néji zakotvilo v českých zemích jen néco pŕes deset rodu - vedie pánu z Ludanic tu 

1 POKLUDA, Z.: Oravský kastelán Jiŕí z Messenpeku. In: Genealogicko-heraldický hlas, 2000, 
č. 2, s. 30-31. 
2 STÉPÁN, V.: ObleženíZnojma v roce 1404 v tradici a skutečnosti. In: Jižní Morava 1994, s. 45, 
pozn. 11. 
! POKLUDA, Z: Kapitoly z déjin Zlína. In: Gottwaldovsko od minulosti k současnosti 1987, 
s. 114 - 115; Napajedla, príroda, dejiny, kultúra. Napajedla 1998, str. 80. 
' POKLUDA, Z.: Česká šlechta v Uhrách. Pocta Josefu Polišenskému. Olomouc 1996, s. 127 - 132. 
s POKLUDA, Z.: Magyarországi nemesek foldbirtoklása Cseh- és Morvaországban a XV- XX. szá-
zadban. In: Levéltári kozlemenyek 1975, s. 235 - 276; týž: Majetek uherské šlechty v českých 
zemích v 15. - 20. století. In: Časopis Matice moravské 1979, s. 296 - 325. 
6 KLECANDA, V.: Zakupování cizozemcú v Čechách bez práva obyvatelského. In: Časopis ar
chívni školy 1926, s. 70; OSTROLUCKÁ, M.: Uhorská šľachta na Morave do polovice 17. storo
čia. In: Genealogicko-heraldický hlas, 1998, č. 1, s. 5 - 10. 
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figurují jména Suňog, Iléšházi, Henckel, Kálnoky a nékolik dalšííh. Zvláštni postave
ní v této nepočetné skupince rodil zaujímají Seréniové pevností svého zakotvení 
i dlouhou držbou majetku na Morave (1592 - 1945). Usadili se v krajine na západním 
úpätí Bílých Karpát (Vlachovice 1592 - 1628, Nový Svétlov 1613 - 1746) a zústali zde 
už natrvalo na Luhačovicích (1629 - 1945), vedie kterých se druhým jádrem morav
ských šeréniovských majetku stala ješté Lomnice na Brnenskú (1662 - 1945). Na ce
lá staletí se Luhačovice a Lomnice stály pevnou majetkovou základnou rodu, a když 
pak jeho členové čas od času získali opét také majetky v Uhrách, méli pŕíležitost ob-
novit i spojení se svou púvodní vlastí. Takovéto návraty do Uher se opakovaly niž
nými cestami a rúznou mérou skoro v každé generaci, jak upozorníme v následují-
cích poznámkach.7 

Když Dorota Jakušičová prevzala v srpnu 1592 od svých bratrú polovinu statku 
Vlachovic na východní Morave a prijala na tento majetek za spoluvlastníka svého 
manžela Františka Seréniho, otevfela se rodine pŕíležitost usadit se tu a zvolit Vla
chovice za své sídlo. Dorotin manžel se od této doby psal jako pán na Vlachovicích, 
které získaly v jeho šlechtické titulatuŕe prední místo. Ač potom držel také majetek 
ve své uherské vlasti, ponechával stále ve své titulaci na prvním místé práve Vla
chovice, zrejmé proto, že zdejší tvrz už považoval za své hlavní sídlo (napríklad r. 
1601 a 1602 se tituloval jako „Ferenc Šereny z Malého Šerenu a na Vlachovicích a hra
de Boldoku").* Uherský hrad Boldog (psáno „Boldok, Boldek"- patrné Boldogkô-Váralja 
západné od Sárospataku v Abovské župe) byl ve Františkových rukou asi jen dočas
né,9 pozdéji se v pánove titulaci už neobjevuje. Zápis o studiu Františkova nejmlad-
šího syna na vysokém učení v Olomouci z r. 1616 nasvedčuje, že Vlachovice radu let 
sloužily jako stále sídlo rodiny („Gabriel Francis. Seryeni a Wlachowicz Ung/arus/').10 

Z vlachovické tvrze se Seréniové mohli pŕestéhovat na lepší sídlo, neboť František 
s Dorotou zakoupili už r. 1613 hrad Nový Svétlov s rozsáhlým panstvím. 

Seréniové na Morave brzy zdomácnéli a jejich rodové jméno se zde v českých tex-
tech psalo - jak bylo obvyklé - v počeštené podobe, napr. r. 1626 Sereny („Ssereny'), 
1656 hrabe Sereni („hrabie Sserenľ), 1691 hrabe Sereny Lhrabie Ssereny'); české 
zdvojené „ss" vyslovované jako „š"proniklo tu a tam i do latinského a nemeckého psa-
ní (1672 „comes Ssereni", 1670 „Schereni von Klein Schereni", 1691 „Graff von Ssere-

7 POKLUDA, Z.: Zámek v Luhačovicích. In: Gottwaldovsko od minulosti k současnosti 1983, 
s. 231 - 262 (tam dalši literatúra, s. 239, pozn. 34). 
8 POKLUDA, Z.: Tvrze na Zlínsku. In: Zlínsko od minulosti k současnosti 1993, s. 211 - 212. 
9 Majetek v Uhrách Františkovi zrejmé pfipadl po Michalovi Serénim, jehož epitaf z r. 1600 je 
v Košicích; NOVÁK, J.: Časopis Turul za roky 1995 a 1996. In: Genealogicko-heraldický hlas, 
1997, č. 2, s. 44. 
10 Dejiny Vlachovic 2. Vlachovice 1988, s. 65. Dodejme, že v Olomouci študovali i další Fran
tiškovi synove Michal a Imrich, a vedie nich také dosti početná skupina šlechticú z Uher (Fran
tišek Iléšházi 1597, Pavel a Mikuláš Pálfiové 1609, František Vešeléni 1616 aj.); ZEMEK, M.: Kul
túrni vztahy mezi Moravou a Slovenskem v druhé polovine 16. a poč. 17. století. In: Sborník 
Bfeclav - Trnava. Brno 1974, s. 195 - 196. 

^ 3 4 



ni") a fonetické „š" se místy objevuje ješte i v nemecky tišténé moravské topografii 
Rehoŕe Wolného r. 1838 {„Graf von Sereny'). S rostoucí dominancí nemčiny od 17. sto-
letí se toto rodové jméno psalo v nemeckých a zároveň i latinských a českých textech 
nejčastéji v podobách Sereni, Sereny; v 19. století pak i ve zdejším prostredí pre
vládla maďarská forma Sereny Potomstvem Františka Šeréniho se rod už v 17. stole
tí na Morave rozvetvil - dve mladší vetve, lomnická a svčtlovsko-milotická, rýchle 
splývaly s ponémčenou pobélohorskou šlechtou, starší včtev luhačovicko-záblatská 
uchovala češtinu ve správních písemnostech až do počáíku 18. století. 

František Šeréni zemfel asi r. 1621 a majetek dédili jeho čtyŕi synove, z nichž 
druhorozený Michal za pár let zemfel a nejstarší Imrich pak pfišel o život v bojích 
s Turky r. 1626. Ďalší dva Františkovi synove se pak r. 1633 rozdelili o všechno jmé-
ní - starší Pavel prevzal Luhačovice (zakoupené r. 1629) a skupinu vesnic od Nového 
Svčtlova, mladšímu Gabrielovi pŕipadl Nový Svétlov. Každý z nich pak životní karié
rou, sňatkem i majetkovými akvizicemi smeroval svou cestou. Hrabe Gabriel Seréni 
zústal pevné spjat s Moravou, nejen sňatkem s Alžbetou Zahrádeckou, ale i nakupo
vaním statku (mj. Milotice, Kunín, Zlín, Lomnice) a také svým vzestupem až k úradu 
moravského zemského hejtmana; Pavel byl stále silnéji poután k uherskému prostre
dí sňatkem s Klárou Trsťanskou, majetkovým zakotvením na statku Záblatie u Tren
čína, a také vojenským púsobením v bojích proti Turkúm. 

Luhačovicko-záblatská vétev 
Pavel Šeréni mél v luhačovickém panství, ke kterému náleželo jedenáct vesnic,1 

pevnou majetkovou oporu, sňatkem s Klárou Trsťanskou navíc nabyl majetková prá
va k Záblatí a tamní zámek se stal obvyklým sídlem jemu i jeho potomkúm. Pavlova 
vojenská kariéra skončila nešťastné. Jako člen velitelského sboru byl pŕítomen pri ka-
pitulaci Nových Zámku (1663) a kromé jiných dúsledkú se dočkal i toho, že turecko-
tatarská vojska vzápétí vyplenila i jeho luhačovické panství. Pavel Šeréni zemfel 
v Luhačovicích r. 1667 a v držbe nasledoval jeho syn Ondfej, jenž dedil Luhačovice 
a Záblatie a mél v Uhrách i statky Gata (Mošoň), Veľký Biel a skupinu vesnic kolem 
Gbelcú. Ondrejovým sňatkem s Annou Barborou Orlayovou pŕibyl pak rodu statek 
Putnok. Rodina sídlila obvykle v Záblatí, ale když nastaly horší časy, stoupala dúle-
žitost Luhačovic, treba za válečných tažení proti Turkúm bylo na luhačovickém zá-
mečku bezpečneji, jak o tom psala Ondrejova manželka v kvetnú 1686: „Kdybychom 
lady na Morave nevlastnili statek, nebyla bych s to udržet v Uhrách slušné živobytí, 
protože procházejícími vojsky náš majetek pfišel nazmar. Množí šlechtici i poddaní 
pŕicházejí z Uher sem na Moravu prosit o almužnu."1' 

Hrabe Ondrej Šeréni zemfel v Záblatí r. 1688 (v testamentu vyjadril pfání, aby 
byl pohŕben u františkána v Pruském) a o majetek se podélily jeho deti: dcéra do
stala Veľký Biel a Gbelce, vétšinu statku pak dostal syn Volfgang. Ten se po studiích 

11 ACSÁDY, L: Der Befreiungskrieg, oder Ungarns Befreiung von der Túrkenherrschaft (1683 -
1699). Budapest 1909, s. 60. 
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v Trenčíne a Trnave ujal Luhačovic, prevzal také Záblatie a Čičmany a rovnéž Put-
nok po matce. Dlouhá leta byl gemerským županem a kromé majetku a funkcí ho 
s uherským prostredím úžeji pojil také sňatek s Kristínou Balašovou uzavfený v Lu
hačovicích r. 1714; jejich dcéra Alžbeta se narodila r. 1727 v Trenčíne. Rodina byd-
lela v Záblatí, část roku trávila i v Luhačovicích, a postupem doby pak tíhl Volfgang 
stále více práve k Luhačovicím, nechal zde zbudovat v letech 1730 - 1738 pekné zá-
mecké sídlo a rodina se sem prestehovala. V Luhačovicích pak Volfgang zemŕel 
r. 1743 a nechal se pohfbít v blízkém pozlovickém kostele (rodinná hrobka v tomto 
kostele se pak stala místem posledního odpočinku i dalším generacím rodu až do 
konce 19. století). 

S Volfgangem jako posledním mužským potomkem vyhasla luhačovicko-záblatská 
vétev rodu. Po tri generace drželi títo Seréniové majetky zároveň na Morave 
i v Uhrách, tesnejšími pouty byli vázáni k uherskému prostredí, ale v samém záveru 
silnéji inklinovali k moravským Luhačovicím. Vše pak dovŕšil sňatek Volfgangovy je
diné dcéry Alžbety - v pozlovickém kostele se r. 1744 provdala za Amanda Šeréniho 
z lomnické rodové vetve a do manželství pficházela se značným jméním: Luhačovi-
ce, Záblatie a Čičmany, Putnok (Gemer), Dédes (Boršod). 

Svétlovsko-milotická vétev 
Pavlúv bratr Gabriel (+1664) zanechal svým synúm rozsáhlé dédictví na Morave; 

od jeho mladšího syna Jana Karia vzešla svétlovsko-milotická rodová vétev, která ale 
neméla dlouhé trvaní. Jan Karel se jako cisársky generál dostal za boju proti Turkúm 
na uherská bojišté (osvobození Budína 1686), zústal ale jinak uherskému prostredí 
vzdálen. Jadro svého majetku, moravská panství Nový Svétlov a Milotice, prohlásil za 
nezcizitelné rodové jméní (fideikomis 1690) a další statky získaval nejen na Morave, 
ale i v Dolních Rakousích (Guntersdorf) anebo až v Bavorsku (Possenhofen), kde jako 
vojenský velitel Mníchova dovŕšil úspešnou vojenskou kariéru. 

Po smrti Jana Karia (+1691) byly majetky jeho synú rozšírený dalšími nákupy na 
Morave (Svatoboŕice 1692) a zejména v Čechách (Blatná 1695); starší z jeho synú Ka
rel Antonín (+1746) zdedil pŕedevším moravský fideikomis, mladší Josef (+1742) pre
vzal rozsáhlé panství Blatná v jižních Čechách. Úmrtím obou bratrú tato vétev vy
mrela a hlavní majetky (Milotice, Blatná) pŕipadly lomnickým príbuzným. 

Lomnická vétev 
Od staršího Gabrielova syna Františka pocházela lomnická vétev šeréniovského 

rodu. Po Františkovi (+1677) dedil Lomnici a Zlín syn Antonín Amand, jenž nasledo
val svého strýce Jana Karia ve vojenské dráze. Antonín Amand se uplatnil na uher
ských bojištích proti Turkúm a dosáhl tam nejen vysokých dústojnických hodností, 
ale pomohl si také k majetku. Když po vojenských porážkach museli Turci ustupovat 
a Habsburkové obnovovali vládu nad jižními územími svatoštépánské koruny, dostal 
Seréni od panovníka r. 1702 za své jedenáctileté vojenské služby panství Brestovac 
ve Slavonii (Požega). Rozsáhlé panství se 17 vesnicemi (pri predaní cenené na 36 498 
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zlatých) zústalo v rukou nového pána dost dlouho (1725),u avšak z Lomnice bylo do 
Brestovace hodné daleko, a tak tam Seréni po čase držbu ukončil a ze Slavonie se 
stáhl. Držení tohoto uherského majetku bylo jen epizódou a'moravská Lomnice tak 
zústala po smrti Antonína Amanda (+1738) hlavním dédictvím jeho potomkúm. Dva 
z jeho synú pak brzy získali pŕíležitost dostat se k majetku v Uhrách a obéma to 
umožnil sňatek, nikoli už vojenská služba jako jejich otci. 

Karel Seréni, čtvrtý ze synú Antonína Amanda, se dal v otcových šlépéjích na vo
jenskou dráhu, též bojoval proti Turkúm, ale musel strávit nejakou dobu v nepŕátel-
ském zajetí (1739). Z bojišť se vrátil bez hmotného zisku, avšak k uherskému pro
stredí ho brzy pevnéji pŕipoutal sňatek s Márií Annou Windischgrätzovou, které ná-
leželo panství Gbelany (1749) na severním Slovensku. Na tomto majetku rod zústal 
i v další generaci, nasledoval zde totiž Karlúv syn Karel, jenž také od r. 1780 držel 
fideikomisní Milotice. Dával prednost nádhernému zámeckému sídlu v Miloticích, ale 
také gbelanský zámek byl tehdy pŕiméŕené vybavený jak naznačuje inventár z r. 
1811." Vláda Seréniú na Gbelanech pak ale skončila, po Karlovi (+1811) nezústali sy
nove a gbelanské panství (cenené na 200 000 zlatých) dédili jeho vnukové Ňáriové. 

Nejmladší syn Antonína Amanda, lomnický pán Amand Seréni, svým sňatkem 
s bohatou dédičkou značné upevnil majetkové pozice rodu, jeho nevesta Alžbeta Se-
réniová držela Luhačovice a také uherské statky Záblatie, Čičmany, Putnok a Dédes, 
a tak se v rukou novomanžela spojily majetky obou rodových vetví. Amandovi 
(+1770) synove pak ješté prevzali zdedené rozsáhlé panství blatenské (1787). Statky 
Alžbety (+1809) a jejich synú ležely na rozsáhlém území od jihočeské Blatné, pŕes 
moravskou Lomnici a Luhačovice, považské Záblatie, až ke vzdáleným gemerským 
a boršodským majetkúm Putnok a Dédes. Spravovaní statku rozptýlených v tak vzdá-
lených končinách se pak zjednodušilo po odprodání Blatné (1798). 

Amandúv vnuk Jan se stal jediným pánem Lomnice a Luhačovic (1811), avšak 
uherské majetky, včetné pnrústkú získaných dédictvím (Malinovo, Bušince) ješté 
dlouho zústávaly společné v rukou Jana a dalších členu rodu. Vyrovnaním se spolu-
dédici a nékterými odprodeji se uherské šeréniovské statky zredukovaly a Jan vyvi
nul úsilí, aby udržel aspoň Putnok a Dédes (1840). Pokud šlo o rozširovaní majetku, 
dal Jan prednost nákupúm na Morave (Tulešice 1843). Po úmrtí bratra a strýcú zústal 
Jan Seréni jediným mužským členem rodu, majetkové se opíral o moravská panství, 
udržel část uherských statku, a zdedil také penéžní fideikomis (1811), jenž byl ekvi-
valentem za alodizované Milotice. Jako cisársky horní rada, komorní správce v Ban
ské Bystrici a vrchní báňský inšpektor ve Smolníku se radu let (do r. 1834) pohybo
val v uherských hospodárskych a správních kruzích. Nejen príbuzenskými väzbami 
(jeho matka byla Čákyová a manželka Eotvôsová), ale hlavné Janovým delším poby-

12 Moravský zemský archív Brno, Rodinný archív Vrbna, i. č. 36. 
" V gbelanském sídle se zaznamenáva sál, dámsky pokoj, dva pokoje pro hosty, dále pokoje 
červený, modrý a zelený, ložnice, detský pokoj, jídelna, místnost kuchafe, kuchyne, komora 
na dfíví, kancelár, lokajsky pokoj, archív; Moravský zemský archív Brno, Moravskoslezske 
zemské právo, sign. 13 - 885. 
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Šeréniové 

František t asi 1621 
I 

Pavel Ť1667 
Luhačovice 
m. Trsťanská, Zablatie 

I 
Ondrej 11688 
Luhačovice, Zablatie 
m. Orlayová, Putnok 

I 
Volfgang 11743 
Luhačovice, Zablatie 
Putnok 

I 
Alžbeta 11809 
Luhačovice, Zablatie 
Putnok 
m. Amand Šeréni 

Gabriel t l664 
Nový Svétlov, Milotice 
Lomnice 

František fl677 
Lomnice 

Antonín Amand fl738 
Lomnice 
Brestovac 

Amand 11770 
Lomnice 
m. Alžbeta Seréni 
Luhačovice 
Zablatie 
Putnok 

I 
Josef 11805 
(Lomnice) 
(Blatná) 

Jan Karel fl691 
Nový Svétlov, Milotice 

I 1 
Karel Antonín Josef 
11746 tl742 
N. Svétlov, Milotice Blatná 

Karel 11763 
m. Windischgrätzová 
Gbelany 

Karel t l811 
Gbelany 
Milotice 

Alois fl893 
Lomnice 

I 
Jan t l930 
Vácduka 
Mošnica 
m. Dežófiová 
Bukovec 

Jan t l854 
Lomnice, Luhačovice 
Putnok 

I 
Stépán fl909 
Dédes 
m. Zičiová 
Pinka-Mindszent 

Ladislav t l893 
Putnok, Dédes 
Sajó-Szoged 

Vojtech 11919 
Putnok 

I 
Alois 
Luhačovice 
Lomnice 

Gabriel t l868 
Luhačovice 

Ota fl927 
Luhačovice 
Lomnice 1893 
2. m. Harrachová 
Budkovce 

L I 
Rudolf 
Budkovce 
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tem v uherském prostredí se kolem poloviny 19. století v rodine viditelnéji projevo-
valy uherské vlivy, napríklad i užívaní maďarské podoby jmen (Gábor, Bela atp.). Jan 
Šeréni (+1854) rozdelil statky čtyŕem synúm, z nichž dva méli potomstvo, a tak se 
rod v polovine 19. století rozdelil do dvou vetví - uherská vzešla od Ladislava, mo
ravská od Gabriela. 

Ladislav (+1893) prevzal Putnok, Dédes a Sajó-Szoged a v Uhrách pevné zakotvil; 
on i jeho potomci splynuli s tamní šlechtou a nejmladší z jeho synú Vojtech se do-
konce stal uherským ministrem zemédélství (1910 - 1913, 1918) a obchodu (1918). 
Ladislavovi synove podrželi zdedené statky (Štépán - Sajó-Szôged a Dédes, Vojtech -
Putnok), nejstarší Jan vyženil vétší majetek (Bukovec / Temeš) a sám néco pŕikoupil 
(Vácduka / Pešť, Mošnica / Temeš); rodinám téchto tri bratŕí r. 1911 náležely na úze
mí od Gemeru až po Temeš velkostatky o ploše pŕes tfináct a púl tisíce katastrálních 
jiter.1" Nebyli zde však tehdy už jen oni sami - v Uhrách se totiž vedie nich majetko
vé zachytili opét také moravští Seréniové, kteŕí získali rozsáhlé velkostatky v Zem
plínske župe. 

Gabriel Šeréni (+1868), bratr Ladislavúv, prevzal Luhačóvice a jeho syn Ota k nim 
zdedil po strýci také Lomnici (1893), takže opét sloučil v jednéch rukou oba morav
ské velkostatky; šlo o značné jméní, r. 1899 činila plocha pozemku u Luhačovic 2 443 
ha a u Lomnice 2 375 ha.'s Ota Šeréni zústal pevné zakotven na Morave, zastával zde 
i hodnost zemského hejtmana (1906 - 1918), ale zanedlouho i jeho moravská rodová 
vétev znovu majetkové pronikla do Uher, když Otova druhá manželka Leopoldina 
Harrachová zdedila r. 1908 po svém strýci Lobkovicovi zemplínske velkostatky Bud-
kovce-Dúbrava (tyto majetky r. 1911 svou rozlohou 20 685 katastrálních jiter pŕevy-
šovaly plochu všech statku členu uherské vetve rodu). Budkovce byly brzy pŕipsány 
Otovu mladšímu synu Rudolfovi, zatímco Luhačóvice a Lomnici pak zdedil r. 1927 
starší syn Alois. Po pádu monarchie a vzniku Československa byly velkostatky této 
rodové vetve ležící na Morave a na východním Slovensku podrobený pozemkové re
forme a ztratily část své rozlohy.161 po tomto majetkovém omezení zústal Alois Še
réni pánem na Luhačovicích a Lomnici a to až do r. 1945. 

Tfi a púl století drželi Seréniové statky na Morave a odtud, z pevné základný ro
dového jméní, se dostávali do sousedních zemí a majetkové se tam zachycovali. Za
tímco členové nejmladší vetve svétlovsko-milotické se pri získavaní majetku orien
tovali do Dolních Rakous, Bavorska a Čech, pak obé další vetve nalézame častéji na 
území Uher. Luhačovicko-záblatští i lomničtí Seréniové se opakované majetkové 
uchycovali v Uhrách, nelze však fíci, že by šlo o zcela zámerné návraty. Ojedinelé se 
podarilo nabýt majetek vojenskou službou (Antonín Amand - Brestovac), nejčastéji 
pak napomáhaly sňatky (Pavel - Záblatie, Karel - Gbelany, Amand - Záblatie, Putnok), 

14 Magyarországi gazdaczímtár. Vyd. Gy. Rubinek, B'udapest 1911. 
15 Neuester Schematismus der Herrschaften, gtiter und Zuckerfabriken in Mähren und Schlesien. 
Brunn 1899. 
16 Zprávy Stálního pozemkového úradu 3. Praha 1930, s. 66-68; 4. Praha 1931, s. 15 - 16, 22- 23. 
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a nékdy to bylo dosti náhodilé dédictví po príbuzných (Leopoldina - Budkovce). Né-
které nové nabyté uherské statky podrželi členové rodu jen krátce, jiné se ale na del-
ší dobu stály oporou nékolika generacím - napred Seréniúm luhačovicko-záblatským 
a potom celé nové uherské vetvi, která se v polovine 19. století oddelila od staré lom
nické vetve. 

Nejdéle se Seréniové opírali o Luhačovice a Lomnici, ale také jinde se drželi po
merné dlouhou dobu (Putnok, Zablatie, Nový Svétlov, Blatná). Ač zaznamenávame 
i prípady rodové nesoudržnosti (ztráta obou fideikomisních panství), pŕece jen čas-
téji púsobil silný smysl pro kontinuitu rodové držby, jenž napomáhal Seréniúm udr-
žet si po celá staletí postavení mezi majetnou aristokracií. Svou majetkovou prítom
ností na Morave, v Uhrách, Dolních Rakousích i Čechách se Seréniové v 17. a 18. sto
letí priradili ke šlechtické vrstve, která se rýchle pŕizpúsobovala širším dimenzím 
habsburského soustátí. Tak to zústalo až do pádu monarchie, jak ukazuje rozložení 
šeréniovských velkostatkú kolem r. 1910 v širokém prostoru od úpätí Českomorav
ské vrchoviny (Lomnice) a Bílých Karpát (Luhačovice) až po Zemplín (Budkovce) a Te-
meš (Mošnica). 
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TRI NOVÉ UHERSKÉ ARMÁLESY V OPAVE 

Karel Muller 

V roce 1998 jsme na stránkach GHH1 publikovali soupis originálu uherských er-
bovních listin (armálesú) ve fondech Zemského archívu v Opave a dalších archivú se
verní Moravy a českého Slezska. Ačkoliv tento pŕehled již byl v nékterých detailech 
antikvován2 novým kompletním vydaním regest veškerých erbovních listin z uvede
ného teritória,3 až do nedávne doby predstavovalo zjištčných sedm uherských armá
lesú uzavŕený počet. Avšak nie není definitívni, jak ukázal nález další erbovní listi
ny, učinený v nezpracovaných písemnostech ve Státním okresním archívu v Bruntá-
le. Nové zjišténá erbovní listina, která byla následné prevedená do sbírek opavského 
zemského archívu, byla vydána v roce 1790 rímskym císaŕem a uherským králem 
Leopoldem II. a jejím pŕíjemcem byl František Gahy, koncipista královské uherské 
sedmihradské kanceláfe. Jak vyplýva z jejího textu, patril Gahy k typickým pŕedsta-
vitelúm dvorské byrokracie. Po filozofických, právních a politických studiích vstou-
pil do služeb královské uherské komory, v rámci které se jako koncipista podílel na 
práci mnohá komisí, aby posléze byl povolán na stejný post do královské sedmi
hradské kanceláfe. Gahyho zamestnaní se pomerné lapidárním zpúsobem, pomoci pi
sárskeho brku, promítlo také do udeleného šlechtického erbu. 

Další dva armálesy se nacházejí v Opave v soukromém držení, a to dokonce v ru
kou potomka jejich príjemcu. Nejsou ovšem bez zajímavosti, neboť se týkají púvo-
dem méšťanského rodu Grueberú z Banské Štiavnice. Zakladatel rodu, Albert Grueber, 
byl senátorem tohoto banského mesta a podlé znení armálesú se významné zaslou-
žil o cisárske zisky ze zdejších dolu na zlato a stŕíbro. V udéleném erbu se také pŕí-
jemcova väzba na horní podnikaní projevuje v podobe rýče a kusu rudy v prackách 
leoparda. Albert mél sé svou ženou Márií, rozenou Saringerovou pét synú,4 z nichž 
Jiŕí Ondrej Filip vyštudoval vídeňskou univerzitu, na níž se stal bakaláŕem, magis-
trem a konečné v roce 1689 byl promován doktorem filozofie. Druhé privilégium ne-
jen zlistiňuje tento slávnostní akt, ale současné je také pozoruhodným dokladem vý
konu erbovního práva univerzitou ve Vídni. Její filozofická fakulta, obdobné jako 
napr. právnická fakulta v Innsbrucku či filozofická fakulta v Praze, byla císaŕem Leo
poldem I. obdarená tzv. malou komitivou, která umožňovala spolu s udelením dok-

' MULLER, K.: Uherské erbovní listiny (armálesy) v archivech severní Moravy a českého Slezska. 
Genealogicko-heraldický hlas, 8, 1998, č. 1, s. 11 - 18. 
2 Armáles pro Teodora Stupku z roku 1894 byl pŕedán ze Státního okresního archívu v Šum-
perku do Zemského archívu v Opave, kde je uložen ve fondu Sbírka pergamenových listin 
a diplomu. 
! MULLER, K.: Erbovní listiny v archivech Slezska a severní Moravy. Opava 2001. 
4 NAGY, L: Magyarország esaládai czímerekkel... 3. (C - Gy). Pest 1858, s. 452 - 453 pŕináší 
schematický rodokmeň rodiny, omylem však z péti synú rozdelením jmen udélal osm osôb 
a rodné pfíjmení matky chybné uvádi v podobe „Savinger". 
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torátu filozofie povýšit doktoranda do slechtickeho stavu a udélit mu erb.5 Také 
mnohomluvný text listiny konštatuje, že výsada šlechtictví náleží všem doktorúm 
filozofie promovaným ve Vídni, pŕičemž Grueberovi se jeho stávající erb polepšuje 
dedičné mj. o strední štítek s čerňou orlici. Porovnaním obou privilégií lze zjistit, že 
zmeny otcovského erbu byly však mnohem výraznejší. Púvodní figúry byly v dublo-
vané podobe rozdelený do čtyŕ polí, z leoparda se stal, alespoň terminologický, tygr, 
zmenila se i forma vyobrazení rudy a pod rúžemi se objevily pahorky. Podotýkame, 
že úplné stejný erb, v literatúre ovšem nezaznamenaný,6 nechal týž Jifí Ondrej „Gru-
ber de Grubenfels" vyrýt v roce 1719 na medenou tiskovou destičku, kterou součas-
ný majitel uchováva spolu s ostatními rodinnými dokumenty. 

1. 

1790, listopad 18., Bratislava 

Leopold II., císaf rímsky etc, 
povyšuje Františka Gahyho,1 kon-
cipistu královské uherské sedmi-
hradské kanceláfe, do slechticke
ho stavu Království uherského 
a udéluje mu erb. 

Orig. perg., kniha o 10 fol., 
34,5 x 26,5 cm, latinsky, desky 
potažené červenohnédým same-
tem s bílými a zelenými stuhami, 
pečeť2 v dŕevéném pouzdru pri
vesená na zlaté šňúŕe. 

Publikační poznámka na fol. 
9a datovaná 7. 11. 1791 v Ko
márňanské stolici. 

Zemský archív v Opave, Sbír-
ka pergamenových listin a diplo
mu. 

1 K palatinátu vídeňské filozofické fakulty stručné H. W. HÚFFLINGER: Ober Palatinate und pa-
latinatsähnliche Rechte ôsterreichischer Universitäten. Monatsblatt „Adler" 5, 1905, č. 49, 
s. 329 - 331. Nejstarší doklady uplatnení palatinátního práva fakultou pocházejí práve z roku 
1689. 
6 NAGY, c. d., s. 452 - 453, a CSERGHEO G.: Wappenbuch des Adels von Ungarn sammt den Ne-
benländern der St. Stephans-Krone 4. Nťirnberg 1893, s. 205, tab. 163 popisují jen erb z roku 
1674. 
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Literatúra: NAGY, I.: Magyarország családai czímerekkel 3. (C - Gy), Pest 1858, 
s. 309; CSERGHEO, G.: Wappenbuch des Adels von Ungarn sammt den Nebenlandern der 
St. Stephans-Krone, Niirnberg 1885 - 1892, s. 186 (oba uvádéji pŕíjmení v podobe „Gahľ). 

Erb: popis na fol. 4b - 5a, miniatúra na fol. lb - 28 (24) x 19,5 cm. 
V modro-stnbrné déleném štíti na zeleném trávniku tygr pfirozené barvy ve sko

ku s vyplazeným jazykem a vztýčeným ocasem,3 držící v pravé tlape sokolí pisárske 
pero.4 Turnajský helm, klenotem vyrústající tygr jako ve štíte. Pŕikryvadla modro-
stŕíbrná a červeno-stŕíbrná. 

Miniatúra ve zlatém rámečku pŕevýšeném korunovanou kartuší se znakem Uher
ského království. Pod ním znak Dalmácie, v pravém rohu v oválne kartuši znak Chor
vátska a v levém Slavonie.5 Po stranách splýva fialová drapérie zdobená zlatým vyší
vaním a tŕásnémi. Erb spočíva na podlaze ze žlutých a modfe mramorovaných dlaž
díc. V pozadí prúhled do krajiny s vysokou modrou oblohou. 

Poznámky. 
1 Franciscus Gahy. 
2 POSSE, 0.: Die Siegel der deutschen Kaiser und Konige von 751 bis 1806, 4. Dresden 1913, tab. 47, č. 2. 
5 Tygr je hnedý s bilým podbfiškem a černými skvrnami, jazyk má červený. 
4 Pero je bilé. 
!Znak má strední bfevno namísto červeného zelené! 

2. 

1674, červenec 28., Vídeň 

Leopold, císaŕ rímsky etc, povyšuje Alberta Gruebera, senátora královského hor-
ního mesta Banské Štiavnice, jeho manželku Márii Saringerovou a jejich syny Jana Mi
chala, Jakuba Alberta, Jiŕího Ondfeje, Teobalda a Ignáce1 do šlechtického stavu Krá
lovství uherského a udéluje jim erb. 

Orig. perg., kniha o 8 fol., 31 x 24,5 cm, latinsky, desky potažené zeleným same-
tem s červenými a bílými stuhami, mincovni pečet'2 v dŕevéném pouzdru privesená 
na zlato-černé šňúŕe, púvodní plechové pouzdro na listinu. 

Publikační poznámka na fol. 8a datovaná 19. 12. 1674 v Honťanské stolici. 
Soukromý majetek. 

Literatúra: NAGY, L: Magyarország családai czímerekkel 3. Pest 1858, s. 452 až 
453; CSERGHEO, G.: Wappenbuch des Adels von Ungarn sammt den Nebenlandern der 
St. Stephans-Krone 4. Núrnberg 1893, s. 205. 
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Erb: popis-na fol. 5b, miniatúra 
nafol. 2b- 18 x 14,5 cm. 

V modrém štíte červené kosme 
bŕevno, na nem stoupající leopard 
pŕirozené barvy3 držící v pravé 
tlape rýč4 a v levé rudu.5 V dolním 
zeleném poli čtyfi rúže, stŕídavé 
červené a stfíbrné.6 Turnajský 
helm, klenotem uťaté obrnené rá
me s taseným mečem.' Pfikryvadla 
modro-zlatá a červeno-stnbrná. 

Miniatúra ve zlatém rámečku. 
Erb spočíva ve fialovém oválu umís-
téném na prsa černého orla prevý
šeného cisárskou korunou a držící-
ho v pravém paŕátu meč a v levém 
žezlo. V rozích na žlutém pozadí ve 
zlatých korunovaných kartuších na-
hofe znaky Uher a Čech, dole Dal
mácie a Chorvátska. 

Poznámky: 
' Albertum Grueber, Mariam Saringerin, loannem Michaelem, lacobum Albertum, Georgium An
dreám, Theobaldum, Ignatium. 
2 POSSE, O.: Die Siegel der deutschen Kaiser und Konige von 751 bis 1806, 1-2. Dresden 1912, 
tab. 66, č. 1 a 2. 
J Leopard je žlutý s hnedými skvrnami a červeným jazykem. 
4 Rýč je zlatý se stfíbrným kovaním. 
! „Lapis mineralis". Ruda je šedá. 
6 Rúže mají zlaté semeníky. 
' Zbroj je šedá, meč má zlatý jílec. 

1689, záŕí 21., Vídeň 

Ignác Teodor de Bonanno, doktor filozofie a dekan filozofické fakulty vídeňské 
univerzity, dosvedčuje, že Jiŕí Ondrej Filip Grueber,1 rodem z Banské Štiavnice, byl 
17. 8. 1689 promován doktorem filozofie a polepšuje mu erb. 

Orig. perg., kniha o 11 fol., 32,5 x 23,5 cm, latinsky, desky potažené zeleným sa-
metem s utrženými stuhami, pečeť fakulty2 v dŕevčném pouzdru privesená na zele-
no-stnbrné (černe ?) šňúfe. Soukromý majetek. 
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Erb: popis na fol. 7a - 7b, 
miniatúra na fol. 8a - 23,3 
x 16,6 cm. 

Modro-červené čtvrcený 
štít se zlatým stŕedním štít-
kem, v nem čemá korunovaná 
orlice s vavnnovou ratolestí 
v zobáku. V 1. a 4. poli kosme 
stnbrné bŕevno a na nem krá-
čející tygr pfirozené barvy3 dr-
žící pravou tlapou pŕes rameno 
rýč,4 ve 2. a 3. poli stŕíbrné šik
mé bŕevno a v nem čtyŕi stŕída-
vé červené a stfíbrné rúže.s 

Dva turnajské helmy; pravý 
klenot zbrojné ráme s mečem,6 

levy klenot černá korunovaná 
orlice' s vavnnovou ratolestí 
v zobáku. Pŕikryvadla červeno-
stŕíbrná a černo-zlatá. 

Miniatúra ve zlatém rámeč-
ku. Erb spočíva na podstavci 
s osmiŕádkovým latinským na

píšem: Mars Pallasque, rosas ille et tigri- // dem, Voluerem ista; // Martia sunt Patris, 
mea, guae de- // dit aurea Pallas: // QVaeLIbet haeC tuLIt arMa sVIs //PannonlCa no-
bls, //Asi nlhlL aC ense, aC penna sVa //qVICqVe reCeplC Vpravo postava boha vál-
ky Marta v modré zbroji, s taseným mečem a délem a válečnými praporci u nohou, 
vlevo postava bohyne moudrosti Pallas Atheny ve zlatém brnení a červeném spod-
ním šate, opírající se o zlatý štít a držící zlatý dfevec, se sovou sedící u nohou. 
V pozadí v prúhledu do krajiny lemovanem čtyfmi mramorovými sloupy se zlatými 
hlavicemi slétá černá orlice držící v zobáku a v paŕátu zelenou vavnnovou ratolest. 

Poznámky: 
' Georgius Andreas Philippus Grueber. 
2 Pečeť je silné setfelá o prúméru 59 mm, v pečetním poli patrný pod baldachýnem učitel na 
stolci pred žáky a kosmo položený rakouský štítek. 
ä Tygr je žlutý s hnedými skvrnami, levou tlapou snad sahá na velmi nezŕetelné šedé návrší. 
'Rýč je modrý s hnedou násadou 
! Pod rúžemi jsou tfi nažloutlé pahorky. 
6 Meč, resp. šavle má zlatý jílec. 
7 Orlice má zlatou zbroj. 
8 Pro svou drobnost obtížné čitelný text obsahuje v posledních čtyfech Fádcích chronogram 
1689, vyznačený zlacenými kapitálkami. 
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H E R A L D I C K Ý ALBUM 

ERB ARCIBISKUPA JÁNA ČERNOCHA 
NA BUDOVE GYMNÁZIA V TRNAVE 

Martin Hrubala 

Pri svojej práci heraldik nezriedka narazí na heraldický materiál, ktorý vyvolá po
chybnosti o totožnosti jeho držiteľa napriek faktu, že sa k nemu podľa nápisu hlási.' 
V Trnave na budove mestského gymnázia2 je zachovaný ranobarokový vstupný portál 
s erbom a latinským textom: GEORGIVS LIPPAI ARCHIEPISCOPVS STRIGONIENSIS PRÍMAS 
VNGARIAE NATVS VNIVERSO CLERO REGNI APOSTOLICI. Chronostikon nám dáva leto
počet 1649. Erb situovaný do stredu nápisu vyvoláva dojem, že ide o znak ostrihom
ského arcibiskupa Juraja Lipaia. Ten dal vskutku v r. 1649 stavať na mieste dnešného 
gymnázia generálny seminár pre klerikov, ktorí podľa vzoru nemecko-uhorského 
kolégia v Ríme nosili červené reverendy (preto sa ústav nazýval aj Seminaňum alebo 
Collegium clericorum rubrorum).3 Akiste pre uvedené skutočnosti erb na stavbe tak 
historici,'' ako aj pamiatkári vnímali ako erb arcibiskupa Juraja Lipaia. V našom prí
spevku vyvraciame zaužívané tvrdenia a dokladáme totožnosť držiteľa spomínaného 
erbu, ktorým bol ostrihomský arcibiskup Ján kardinál Černoch (1852 - 1927). 

Impulzom k podrobnejšiemu štúdiu spomínaného erbu bol jeho obsah, ktorý ne
súhlasil s v literatúre uvádzaným znakom Juraja Lipaia.5 Štítové pole erbu na budo
ve gymnázia je rozdelené klinom, v ktorom trojvršie prevyšuje hviezda. Po vonkaj
ších stranách klinu sú dva kvety, nad štítom kniežacia koruna sprevádzaná vpravo 
mitrou, vľavo dovnútra točenou berlou. Štít je obtočený kolanou bližšie neurčeného 
rádu.6 Nad všetkým je klobúk s pätnástimi uzlami po oboch stranách a za ním dvoj-

1 Situáciu tohto druhu, kedy sa nápis na dome (Benických v Banskej Bystrici) týka jednej 
(Tomáš Benický), pričom erb patrí druhej osobe či osobám (neskorším majiteľom 
Sentivániovcom), spomína F. Federmayer {K staršiemu vývoju erbu Benických z Turčianskych 
Beníc. In: Genealogicko-heraldický hlas, 11, 2001, č. 1, s. 16). 
2 Dnešné Gymnázium J. Hollého v Trnave na Hollého ulici č. 9/383. 
3 JANKOVIČ, V.: Budovy Trnavskej univerzity. In: Monumentorum tutela /Ochrana Pamiatok, 
13. Bratislava 1998, s. 374. 
' JANKOVIČ, V.: c. d., s. 375; kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava 1969, s. 313; 
2UFFOVÁ, J.: Obnova univerzitných budov v Trnave. In: Trnavská univerzita 1635 - 1777. 
Trnava 1996, s. 204. Aj nápis na budove hlása: „Národná kultúrna pamiatka. Seminár 
Rubrorum. Včasnobarokovú budovu dal r. 1649 postaviť arcibiskup Juraj Lippay. Po požiari r. 
1914 ju nadstavili, upravili priečelie. Barokový portál nesie erb zakladateľa". 
5 Erb j . Lipaia tvorí modrý štít so zeleným trojvrším, na strednom kopci biely stĺp so zlatou 
korunou sprevádzaný dvomi zlatými korunovanými levmi. NOVÁK, J.: Rodové erby na 
Slovensku 1. Martin 1980, s. 158. Niektorí autori hovoria o leopardoch. 
6 Samotná rádová insígnia je na erbe zakrytá. Hypoteticky by mohlo ísť o Veľkokríž rádu sv. 
Štefana, alebo insígnie rádu Zlatého rúna. Od r. 1915 bol totiž Ján Černoch nositeľom 
Veľkokríža radu sv. Štefana a na ďalšom zachovanom Černochovom erbe v Trnave rádová 
insígnia nápadne pripomína rád Zlatého rúna. 
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ramenný kríž. Celý erb je položený na kniežacom plášti. Pod štítom je stuha s hes
lom: „TUA LUCE DIRIGE". 

Pretože bolo veľmi nepravdepodobné, že by J. Lipai počas života zmenil obsah 
svojho rodového erbu, preskúmali sme minulosť budovy, na ktorej sa erb nachádza. 
V r. 1852 ostrihomský arcibiskup Ján kardinál Scitovsky spojil arcibiskupské lýceum 
s benediktínskym gymnáziom v Trnave a slávnostne otvoril nové arcibiskupské gym
názium.7 Pri tejto príležitosti sa gymnázium r. 1853 presťahovalo na Hollého ulicu, 
do budovy, na ktorej sa zachoval zmienený erb8 a ktorá predtým slúžila už spomí
nanému semináru rubrorum. Pre veľké ťažkosti s financovaním školy kardinál Sci
tovsky 27. 4. 1865 založil fundáciu s 200 000 zlatými, z ktorej sa mal financovať jej 
chod.' 

Snahy o finančnú autonómiu gymnázia10 narušil nový zákonný článok XXX. z r. 
1883, ktorý zreformoval profesorské vzdelanie a udržiavateľom škôl určil nové po
vinnosti." Medzi ostrihomským arcibiskupstvom a maďarskou vládou bola 22. 6. 1910 

7 RAŠKA, A.: Prehľad dejín r. k. cirkevného gymnázia v Trnave. In: /. ročná zpráva rímsko
katolíckeho biskupského slovenského reálneho gymnázia v Trnave. Trnava 1939, s. 8 - 9: 
SlMONČIČ, J.: Gymnázium v Trnave. In: Mojej Trnave. Trnava 1998, s. 293. 
" MÁRTON, J.: Nagyszombat. In: Magyarország vármegyei és városai. Poszony vármegye. 
Budapest 1905, s. 193. 
9 KODAJOVÁ, V.: Trnavské gymnázium 1554 - 1976. Diplomová práca na FF UK v Bratislave, 
1977, s. 36; RAŠKA, A.: c.d., s. 10; PČSTÉNYI, J.: Z minulosti Trnavy do prevratu. In: Trnava 
1238- 1938. Trnava 1938, s. 76. 
10 KODAJOVÁ, V.: c. d., s. 36; RAŠKA, A.: c. d., s. 10. 
" RAŠKA, A.: c. d., s. 12; ŠIMONClC, J.: Gymnázium v Trnave 1796- 1960. SOKA Trnava -
inventár. Trnava 1984, s. 7. 
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uzavretá dohoda o štátnej podpore, na základe ktorej štát dotoval aj výstavbu novej 
budovy gymnázia.12Tá začala po požiari v r. 1914 na mieste starej stavby a susedné
ho Mariánskeho konviktu.13 

V tom čase bol ostrihomským arcibiskupom Ján kardinál Černoch. Ďalšie skúma
nie ukázalo, že erb, ktorý sa dnes nachádza na priečelí spomínanej budovy, patrí prá
ve jemu. Osadený bol v danom roku - z príležitosti postavenia tejto budovy jej zria
ďovateľom a udržiavateľom školského ústavu - ostrihomským arcibiskupom.M Z pô
vodnej stavby ostal len vstupný portál s už opisovaným latinským textom, do 
ktorého bol sekundárne osadený Černochov erb. Ten v kombinácii so starším nápi
som prirodzene evokoval zdanie, že patrí jeho staršiemu predchodcovi - ostrihom
skému arcibiskupovi J. Lipaiovi. Príčinu nevhodného osadenia erbu nepoznáme; ešte 
v stavebnom pláne gymnázia z júla 1914 sa totiž počítalo s jeho umiestnením nad 
vstupnou bránou, nie na nej.ls 

Záverom uvádzame niekoľko biografických údajov o držiteľovi erbu - kadinálovi 
Černochovi. Narodil sa 18. júna 1852 v Skalici, teológiu študoval na univerzite vo 
Viedni, neskôr vo viedenskom Pázmaneu. V roku 1880 bol menovaný arcibiskupským 
archivárom, r. 1882 pápežským podnotárom a komorníkom, r. 1887 dvorským kaplá
nom. Od r. 1888 viedol arcibiskupskú kanceláriu a stal sa ostrihomským kanonikom. 
V r. 1908 bol vysvätený za čanádskeho biskupa, v r. 1911 za kaločskeho arcibiskupa 
a 1. 11. 1913 sa stal ostrihomským arcibiskupom a kniežaťom-prímasom Uhorska. 
V r. 1914 ho pápež Pius X. vymenoval za kardinála. Od r. 1915 bol nositeľom Veľko-
kríža radu sv. Štefana. Vo funkcii arcibiskupa-prímasa korunoval v r. 1916 posledné
ho rakúsko-uhorského panovníka Karola IV. Habsburského. Po vzniku ČSR r. 1918 
patril k legitimistom a podporoval maďarské revizionistické hnutie, cieľom ktorého 
bolo pripojiť Slovensko späť k Maďarsku. Napriek tomu ho maďarské cirkevné a poli
tické kruhy pokladali za príliš umierneného. Zomrel 25. júla 1927.16 

12 RAŠKA, A.: c. d., s. 12. 
I! JANKOVIC, V.: c. d., s. 374. 
14 Erb Jána Černocha je zobrazený napr. v: Schematismus cleri archidioecesis Strigoniensis. 
Ostrihom 1915, 1917, 1918; Status cleri saecularis archidioecesis Strigoniensis dempto 
territorio quod ab administratore apostoiico Tyrnaviensi regitur 1923. 
11 Štátny archív v Bratislave, pobočka Trnava, Gymnázium v Trnave 1796 - 1960, IV. Rôzne, 
inv. č. 663. 
18 Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska (ed. J. Pašteka). Bratislava 2000, s. 207 -
209; Slovenský biografický slovník. 1. Martin 1986, s. 420. 
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NÁLEZY 

NÁLEZ STREDOVEKÉHO TYPÁRIA MESTA TRNAVY 
V TRNAVSKEJ RADNICI 

Jozef Urminský - Vladimír Rábik 

Problematika vývoja trnavskej mestskej pečate je v doterajšej odbornej literatú
re pomerne často pertraktovaná.1 Pozornosť sa však takmer výlučne sústredila len na 
najstaršiu vývojovú etapu trnavskej pečate, známu z odtlačkov z rokov 1347 a 1348,2 

a to pre jej pozoruhodnú ikonografiu, vymykajúcu sa bežnej typológii mestských pe
čatí z 13. a 14. storočia. Nedávny archeologický výskum, ktorý prebiehal v apríli 
a máji roku 2001 v objekte stredovekej radnice na Hlavnej ulici v Trnave, priniesol 
s viacerými pozoruhodnými dokladmi o hmotnej kultúre Trnavy v období vrcholnej 
gotiky aj nový materiál k ďalším vývojovým etapám trnavskej mestskej pečate. 
V priestore murovanej šachty pod podlahou radničnej kaplnky sa totiž podarilo nájsť 
aj stredoveké mestské typárium z 15. storočia. Prítomným príspevkom sa pokúsime 
sprístupniť poznatky, ktoré tento nález priniesol. 

Samotný archeologický výskum v interiéri súčasnej radničnej kaplnky mal pô
vodne ozrejmiť sakrálnu funkciu tohoto objektu v období vrcholného stredoveku, te
da v priebehu 15. storočia a neskôr.3 

Nález murovanej šachty, ktorá v priebehu 15. a 16. storočia plnila funkciu zber
nej žumpy pre radničnú toaletu, verziu o pôvodnom sakrálnom poslaní objektu znač
ne spochybňoval. Nálezy zo žumpy skôr naznačovali hospodársky charakter východ
ného krídla radnice, majúcej v pôdoryse tvar písmena L. Nálezy početnej munície (12 
hrotov striel do kuše, 340 ks olovených a železných gúľ) ako aj veľké množstvo zvie
racích kostí a keramického riadu (vyše 80 nádob), nepriamo poukazovali na blízkosť 
kuchyne a muničného skladu pri odpadovej šachte. Prevažná väčšina objavených 
predmetov časovo spadala do 15. storočia, pričom tieto nálezy vypínali dve tretiny 
takmer päť metrov hlbokej žumpy. V hĺbke 340 cm, v zásype medzi rozbitou kera
mikou a zvieracími kosťami bol nájdený ťažko identifikovateľný, medenkou pokrytý 

' ŠIMONČIČ, J.: O najstaršom trnavskom pečatnom znaku. Slovenská archivistika, 10, 1975, 
č. 2, s. 127-136 (tu aj kompletná staršia literatúra). TAKÁCS, I.: Et Deus in rota. Ars 
Hungarica, 25, 1997, s. 69 - 79. RÁBIK, V.: O najstaršom trnavskom mestskom znaku. 
Genealogicko-heraldický hlas, 8, 1998, č. 1, s. 19 - 25. KOVÁCS, I.: „Cimere, lám, a kerék, 
oltalma e mennyei jelkép". Ars Hungarica, 26, 1998, s. 339 - 352. ŠULCOVÁ, j . : Počiatky 
trnavskej pečate - k možnostiam interpretácie. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 3. 
Trnava 2000, s. 25 - 34. 
2 Odtlačky týchto pečatí sa nachádzajú v Primaciálnom archíve v Ostrihome, Súkromný 
archív, Lad. 43, Fasc. 1, No. 6 a Lad. 49, Fasc. 1, No. 15. Najnovšie sú pečate publikované 
HEGEDUS, A. (zost.): Megpecsételt torténelem. Käzépkori pecsétek Esztergomból. Esztergom 
2000, s. 164. 
3 ŽUFFOVÁ, J. - KVETANOVÁ, C: Počiatočné etapy vývoja trnavskej radnice. In: Pamiatky 
Trnavy a Trnavského kraja 3. Trnava 2000, s. 3 - 18. 
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"Objekt stredovekej 
radnice na Hlavnej 
ulici v Trnave. Šachta, 
v ktorej bolo nájdené 
mestské pečatidlo 
z 15. storočia, sa 
nachádza vpravo 
dole. 

predmet, majúci tvar klinca s terčovitou hlavicou. Takto bol predmet identifikovaný 
až do jeho vyčistenia a zreštaurovania v Západoslovenskom múzeu v Trnave. Pre
kvapujúci objav v reštaurátorských dielňach, tri mesiace po ukončení výskumu na 
radnici, pomohol s istotou určiť skorodovaný predmet z farebného kovu ako peča
tidlo trnavského mestského magistrátu. Jeho datovanie do 15. storočia nepriamo po
tvrdzoval aj nález dvadsiatich celých a piatich zlomkov mincí z rôznych zásypových 
vrstiev žumpy. V prevažnej väčšine išlo o rakúske fenigy (najmladší okolo r. 1460), 
v menšej miere o kvartingy Žigmunda Luxemburského (1387 - 1437) a denáre Vla
dislava 1. Jagelonskeho (1440 - 1444).4 

Typárium (vyrobené z mosadze alebo bronzu) pozostávalo z vykrojovaného plo
chého držadla s dĺžkou 22 mm a terčíka so znakom s priemerom 18 - 19 mm. Obe 
časti boli k sebe pôvodne pricínované. Kruhový otvor v hornej tretine držadla prav
depodobne slúžil na jeho fixovanie do držadla z organického materiálu (najskôr dre
vo), ktoré sa však v prostredí vlhkej žumpy nezachovalo. 

Pečatný obraz tvorí centrálne situovaný vrcholne gotický štít (so zašpicateným 
spodným okrajom) s osemspicovým kolesom so stredovým otvorom. Štít však nie je 
voľne umiestnený v pečatnom poli, ale je položený na obrazci, nápadne pripomína
júcom rozprestretý kus látky okrúhleho tvaru so zvlnenými okrajmi. V doterajšej 11-

1 URMINSKÝ, J.: Výskum stredovekej radnice v Trnave. In: Archeologické výskumy a nálezy na 
Slovensku - AVANS v r. 2002, Nitra 2002 (v tlači). 
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Pečatidlo Trnavy z 15. storočia objavené pri archeologickom výskume v roku 2001. 

terature sa tieto obrazce na základe nedokonalých odtlačkov pečate pokladali za 
rastlinné úponky, čo však nález originálu typária vylučuje.5 Ako lákavá sa však javí 
interpretácia, že ak najstaršie mestské pečatidlo zobrazovalo šesťspicové vozové ko
leso s hlavou Krista-Pantokratora a symboliku Krista si koleso ponechalo aj v nasle
dujúcom období,6 možno vysloviť hypotetický predpoklad, že zvlnený kus látky mô
že znázorňovať aj biblickú Veronikinu šatku, na ktorej je namiesto Spasiteľovej tvá
re umiestnený mestský znak s kolesom ako Kristovým atribútom v štíte. Analógiu 
zobrazenia trnavského mestského znaku na Veronikinej šatke totiž nachádzame aj 
o sto rokov neskôr, a to na medirytine publikovanej v diele J. Sambuca s názvom Em-
bletata, ktoré vyšlo tlačou v Antverpách v roku 1564.' 

K popisu pečate ešte treba dodať, že pečatné pole neobsahuje žiadny kruhopis 
a vonkajší okraj pečatneho poľa tvorí asi 1,5 mm široký lem rytej čiary. Vzhľadom na 

5 ŠIMONČIČ, J.: Pečate miest a obci Trnavského okresu do roku 1850. Slovenská archivistika, 
14, 1979, č. 2, s. 60 - 84, č. 169. Separátny výtlačok Bratislava - Trnava 1980, s. 22, č. 169. 

5 KARTOUS, P. - VRTEL, L.: Heraldický register Slovenskej republiky I. Bratislava 2000, s. 216. 
VRTEL, L.: Osem storočí slovenskej heraldiky. Martin 1999, s. 139. Pozoruhodná je symbolika 
kolesa ako Kristovho atribútu interpretovaná trnavským historikom Š. Nemecskayom v jeho 
rukopisnom diele o dejinách Trnavy z r. 1872, kde o trnavskom mestskom znaku píše, že 
„reprezentuje koleso, a to koleso šťastia-osudu, v strede ktorého je hlava Boha Spasiteľa, ktorý 
toto šťastie-osud riadi" (Sigillum civitatis Tirnaviensis ... repraesentat rotám, et quidem rotám 
fortunae et in medio rotae caput Dei Salvatoris, qui fortunam moderatur). Kópia rkp. sa 
nachádza v Pamiatkovom ústave Bratislava, regionálne stredisko Trnava, Archív PÚ, nesign. 
a nepag. 
7 Vyobrazenie pórov. ŠIMONČIČ, J. - WATZKA, J.: Dejiny Trnavy. Bratislava 1989', s. 77. 
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dôkladnosť vyhotovenia je zrejmé, že pečatidlo je dokladom vrcholného a precízne
ho remeselníckeho umenia nepochybne domácich zlatníckych majstrov. 

Treba napokon ešte zdôrazniť, že objavené trnavské typárium nieje dokladom na 
nový, dosiaľ neznámy vývojový typ trnavskej mestskej pečate, pretože jeho (i keď 
len veľmi nekvalitné) odtlačky poznáme aj z dobových dokumentov. Jeho najstarší 
odtlačok sa nachádza už na liste trnavského magistrátu bratislavskej mestskej rade 
zo 17. apríla 1428,8 a ďalej tiež na iných listoch z 10. júna 1429,9 23. júna 1435,1015. 
augusta 1438," 26. októbra 1438,12 20. mája 1471,13 ba ešte aj na listine z roku 1493." 
Len na listine z 25. januára 1436 je v koroboracnej formulke zachytený podrobnejší 
údaj, ktorý dosvedčuje, že toto typárium bolo mestskou radou v kancelárskej praxi 
mesta používané ako tzv. malá (tajná) mestská pečať.ls Rozmery uvedených zachova
ných odtlačkov menšej trnavskej pečate sa v dôsledku deformácií pečatneho vosku 
pohybujú až v rozmedzí 20 - 23 mm, a takto jeho veľkosť interpretovala aj doteraj
šia literatúra. Vznik tohto typária aj na základe zachovaných odtlačkov možno po
merne bezpečne datovať na koniec prvej tretiny 15. storočia. Vyhotovenie nového, 
módnejšieho pečatidla menšej mestskej pečate azda už na konci 15. storočia (dolo
žené je v roku 1540)16 si tak zrejme vyžiadalo jeho zánik. Aby sa predišlo jeho prí
padnému zneužitiu, odhodilo sa jednoducho do žumpy. 

Záverom možno teda konštatovať, že nález typária stredovekého menšieho peča
tidla mesta Trnavy nám umožňuje spresniť doterajšie poznatky nielen o jeho veľ
kosti, ale aj celkovej ikonografii jeho pečatneho poľa a doplniť tak sfragistický ma
teriál k vývoju mestskej pečate Trnavy. 

' Archív hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej AMB), inv. č. 1059. 
9 AMB, inv. č. 1086. 
10 AMB, inv. č. 1394. 
" AMB, inv. č. 1585. 
12 AMB, inv. č. 1592. 
11 AMB, inv. č. 3620. 
" Maďarský krajinský archív v Budapešti, Zbierka stredovekých listín (fotozbierka HÚ SAV 
Bratislava), 20 004. 
15 AMB, inv. č. 1413; under unsern khlein Statsiegel...". 
16 ŠIMONČIČ, J.: O najstaršom, s. 136, príl. III., č. 5. Tenže: Pečate miest a obcí, s. 22. 
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A R C H Í V Y 

GENEALOGICKO-HERALDICKÉ PRAMENE 
V RÍMSKOKATOLÍCKOM ARCIBISKUPSKOM ARCHÍVE 
V KOŠICIACH 

Peter Zubko 

Cirkevné archívy sú všeobecne pomerne málo známym zdrojom informácií. Zrej
me je to ešte dôsledok niekdajších štyridsiatich rokov budovania komunistickej spo
ločnosti, kde cirkev a mnohé, s tým súvisiace veci, nemali svoje miesto. Ďalším dô
vodom „neznámosti" je zrejme to, že nespadajú pod ministerstvo vnútra, ale majú 
zvláštny štatút a skôr súkromnú než verejnú povahu. Existuje však snaha vojsť do 
povedomia verejnosti. 

Archív Košickej arcidiecézy vznikol v roku 1804 súčasne so vznikom diecézy. Ko
šická diecéza bola vytvorená vyčlenením Abovského, Šarišského a Zemplínskeho ar-
chidiakonátu - ktorých hranice boli totožné s hranicami rovnomenných stolíc -
z rámca rozsiahlej Jágerskej diecézy. Z jágerského biskupského archívu boli vtedy 
vyčlenené všetky materiály týkajúce sa územia spomenutých stolíc a prevezené do 
Košíc. Tento fond sa začal vytvárať a pravidelne budovať približne od prelomu 17. 
a 18. storočia, preto v roku 1804 mal už mnoho materiálov. 

Dnešný archív obsahuje tri veľké fondy: Košické biskupstvo, (Katedrálna) Kapitula 
(kanonikov), (Kňazský) Seminár (sv. Karola Boromejského s Lýceom). Posledné dva fon
dy sa nezachovali v úplnosti, pričom fond Seminár je len torzovitý. 

Obsah dokumentov sa týka chodu Košického biskupstva, jeho inštitúcií, cirkev
ných služobníkov a ich vzťahov k okoliu, ako i okolitého sveta k cirkvi. Vyslovene ge
nealogické pramene archív takmer neobsahuje s výnimkou odpisov matrík pokrste
ných, sobášených a zomrelých z jednotlivých farností Košickej diecézy a to až1 od 
1. októbra 1895.2 Čiastočne zachované sú aj odpisy spomenutých matrík z terajšieho 
maďarského územia Košickej diecézy (maďarský Abov a Zemplín) a z územia tých far
ností Košickej diecézy, ktoré do roku 1977 patrili do Satmárskej diecézy (územie bý
valej Užskej stolice na Slovensku). Ide o materiály, ktoré sú oveľa komplexnejšie 
zachované na príslušných farských úradoch, lebo sa jedná o tú časť matrík, ktorá ne
bola znárodnená. Okrem toho mnoho starších materiálov obsahuje podrobné infor
mácie aj o katolíkoch byzantského obradu, ale i nekatolíkoch (evanjelikoch) a židoch. 

Iné genealogické zmienky sa nachádzajú pri osobných spisoch košických bisku
pov, prípadne niektorých kňazov. Biografie jednotlivých kňazských osobností možno 
zostaviť z personálií a kanonických vizitách'. V kanonických vizitáciach sa nachá-

1 Napr. Archív Spišskej diecézy v Spišskom Podhradí-Spišskej Kapitule obsahuje odpisy matrík 
už od roku 1776, kedy Spišské biskupstvo vzniklo. 
2 Dňa 1. októbra 1895 sa začali v Uhorsku písať aj štátne matriky. 
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Budova Arcibiskupského úradu v Košiciach, v ktorej sa nachádza aj Arcibiskupský archív. 

dzajú aj stručné posudky na kostolníkov, zvonárov, hrobárov, (ľudových) učiteľov, 
ale i ľud (obcí) ako celok. Pri niektorých sporoch i bežnej korešpondencii sa v spisoch 
jednotlivých farností vyskytuje mnoho informácií o lokálnych zemepánskych rodoch 
a ich činnosti. Okrem príležitostných mien niektorých miestnych obyvateľov vizitá-
cie vždy zachytávajú aj chotárne názvy, inventáre kostolov a majetkové pomery far
ností, jazyk miestnych obyvateľov. Príležitostne boli v 18. storočí zapísané aj ústne 
tradície, ktoré sa týkali cirkvi. 

Celkom osobitnú kategóriu genealogických prameňov predstavujú udelené diš
penzy, predovšetkým v prípade miešaných manželstiev, a prípady zmien obradu 
z byzantsko-slovanského na latinský a naopak. 

Heraldické pramene archív neobsahuje, no má zachované nesmierne bohatstvo 
sfragistických pamiatok. Odtlačky pečatí nielen kráľovských a cisárskych úradov, ale 
aj farností a obcí i osôb, ktoré používali rodový (šľachta) či osobný erb alebo pečat-
ný monogram (kanonici, kňazi, popi), zdobia veľa spisov. Kým do prvej tretiny 19. 
storočia prevažujú voskové odtlačky pečatidiel, potom dominujú odtlačky klasických 
pečiatok. Najmä v súčasnosti mnohé obce pri veľkých nákladoch hľadajú svoje histo
rické sfragistické vyjadrenia v maďarských archívoch, pričom tie isté informácie, 
oveľa lepšie zachované, sa nachádzajú u nás doma. 

Takmer úplne je zachovaná zbierka typárií a pečiatok košických biskupov a Ko
šickej diecézy. 

Archív Košickej arcidiecézy je v štádiu spracúvania a mnohé materiály nie sú za
tiaľ sprístupnené. Aj napriek tomu sa snažíme bádateľom podľa možností vychádzať 
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Správa bardejovského farára z roku 1856 o výchove deti z miešaných manželstiev. 

maximálne v ústrety. V archíve je xerox, niektoré dokumenty si možno vyhotoviť 
v digitálnej podobe. Zariadením na fotografovanie (napr. pečatí) nedisponujeme. Ar
chív sídli na Arcibiskupskom úrade na Hlavnej 28, 041 83 Košice, tel. 055/6828 135, 
6828 130, fax 055/622 10 34. 
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O S O B N O S T I 

ZDENEK POKLUDA - archivár, histo
rik (nar. 10. 11. 1946 Zlín, Česká repub
lika). PhDr. 

V rokoch 1962 - 1965 študoval na 
gymnáziu v Zlíne, potom históriu - filo
zofiu na Filozofickej fakulte Univerzity 
Palackého v Olomouci (1965 - 1970). 
V rokoch 1970 - 1972 pôsobil ako od
borný archivár v Okresnom archíve Bfec-
lav so sídlom v Mikulove, potom ako his
torik Oblastného múzea v Zlíne. Od r. 
1977 je riaditeľom Štátneho okresného 
archívu v Zlíne. 

Venuje sa témam z hospodárskych 
a sociálnych dejín Moravy a Sliezska 
(veľkostatkárska držba na Morave 
a v Sliezsku v 19. - 20. storočí), dejinám 
Zlína a Zlínska (Sedm století zlínských 
déjin, 1991, ako spoluautor: Zlínsko, 
1995; Kunovice v proménách času, 1996; 
Napajedla, 1998), dejinám hradov 
a zámkov juhovýchodnej Moravy (Zámek 
Zlín, 1998; Zámek Klečúvka, 1998, Hrad 
Malenovice, 1998, Zámek Lesná, 1998). 
Od 70-tych rokov sa systematicky zaobe
rá aj migráciou šľachty cez česko-uhor-
skú hranicu v 15. - 20. storočí. Publiko
val rad článkov a štúdií o pôsobení uhor
skej šľachty na Morave, resp. českej 
a rakúskej šľachty v Uhorsku a na Slo
vensku. 

Je členom redakčných rád zborníkov 
Zlínsko od minulosti k současnosti (od 
1979) a Slovácko (od 1993) a spolupra
covníkom Slovenskej genealogicko-he-
raldickej spoločnosti. 

Dielo (výber z genealogických prác): 
Magyarországi nemesek fôldbirtoklása 
Cseh- és Morvaországban a XV. - XX. szá-

zadban. In: Levéltári kozlemények, 46, 
1975, s. 235 - 276; Majetek uherské 
šlechty v českých zemích v 15. - 20. sto
letí. In: Časopis Matice moravské, 98, 
1979, s. 296 - 325; Zámek v Luhačovi-
cích. In: Gottwaldovsko od minulosti 
k současnosti, 10, 1993, s. 231 - 262 
(o.i. prehľad rodovej postupnosti Seré-
niovcov v 16. - 19. storočí, snímky he
raldických pamiatok); Sinové. In: Malova-
ný kraj, 27, 1991, č. 4, s. 4, 7; Seréniové. 
In. Tamže, 31, 1995, č. 2, s. 7; Česká 
šlechta v Uhrách. In: Pocta Josefu Poli-
šenskému. Olomouc 1996, s. 127- 132; 
Páni z Rotalu v Napajedlích. In: Zlínsko 
od minulosti k současnosti, 15, 1998, 
s. 5 - 41 (o.i. uhorské väzby dvoch gene
rácií Rotálovcov do polovice 17. stor.); 
Czoborové. In: Malovaný kraj, 34, 1998, 
č. 4, s. 6; Vlachovická pani Žofie Wesselé-
nyiová. In: Podfevnicko, 8, 1999, č. 1, 
s. 29; Držitelé hradu Brumova. In: Zlín
sko od minulosti k současnosti, 16, 
1999, s. 5 - 91 (o.i. držba Podmanických, 
Aponiovcov, Forgáčovcov, Ilešháziovcov, 
Sinovcov); Oravský kastelán ]iŕí z Mes-
senpeku. In: Genealogicko-heraldický 
hlas, 10, 2000, č. 2, s. 30-31. 

Literatúra: Lexikón současných čes
kých historika. Praha 1999, s. 240; Hoff-
mannová, J. - Pražáková, J.: Biografický 
slovník archiváŕú českých zemí. Praha 
2000, s. 501. 

(gh) 
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N Á Z O R Y 

Vybavenie občianskych erbov prilbi
cami a prikrývadlami 

Pri diskusnej výmene názorov k proble
matike občianskych erbov počas kolokvia 
konaného v Trenčíne dňa 9. 9. 2000 boli 
opakovane vznášané námety, ako zjednodu
šením odlíšiť v súčasnosti prijímané a re
gistrované občianske erby od udelených 
šľachtických erbov. Tieto námety sa opiera
li o fakt, že aj u nás sú doložené meštianske 
erby (do 18. stor.) bez prilby, točenice alebo 
korunky a prikrývadiel. Odznel aj názor, že 
na odlíšenie od šľachtického erbu by nový 
občiansky erb mohol mať len na štít polo
ženú točenicu (vo farbách, ktoré by inak 
mali prikrývadlá) a na ňu položený alebo 
z nej vyrastajúci klenot. 

Toto riešenie nie je neznáme ani v za
hraničnej heraldike. Jedno z dodnes vedú
cich a opätovne v reprintoch vydávaných 
heraldických diel je A Complete Guide to He-
raldry z roku 1909 (posledné vydanie 
1978). Jeho autorom je Arthur Charles Fox-
Davies, ktorý v stati o prikrývadlách (na 
strane 396) v tejto súvislosti píše: 

„Bohaté výtvarné podanie prikrývadiel 
vyvrcholilo v stuartovskej epoche (17. st.), 
no krátko na to nasledoval puritánsky od
klon od tohto štýlu a prikrývadlá sa začali 
prezentovať v podobe jednoduchých kusov 
textilu splývajúcich poza prilbu. Toto stvár
nenie viedlo k zvláštnemu vývoju v britskej 
heraldike, ktorý sa prejavil len v tejto kra
jine. Ide o úplné potlačenie prilby aj pri
krývadiel. 

Je ťažko si predstaviť, v čom je pôvod 
tohto vývoja, ak nie v tom, že vtedy veľká 
časť anglických rodín užívala len štít a ne
mala klenot, ani sa ho nedožadovala, takže 

mnoho vyobrazení erbov má len samotný 
štít. Len zriedkavo sa možno stretnúť so ští
tom s prilbou a prikrývadlami, avšak bez 
klenotu. 

V tomto období najdôležitejším zdrojom 
výtvarných informácií o erboch sú knihy 
o vizitáciach šľachty. V nich nachádzame 
často vyobrazenia erbov bez prilby a pri
krývadiel, čo sa dá vysvetliť snahou ušetriť 
čas a náklady spojené s opakovaným kres
lením dvoch prvkov, ktoré sa opakovali bez 
zmeny pri každom erbe. Tak sa stretávame 
často so štítom a s klenotom položeným na 
točenici umiestnenej na štíte, bez prilby 
a prikrývadiel. 

Keďže tento spôsob sa dostal do úradnej 
dokumentácie o vizitáciach, nemožno sa di
viť, že erbovníci v sedemnástom a osem
nástom storočí sa priklonili k takémuto vý
tvarnému riešeniu, čo sa prejavilo naprí
klad vo veľkej časti súdobých exlibrisov. 
Treba v tejto súvislosti tiež pripomenúť, že 
heraldické dekoratívne umenie tohto obdo
bia bolo výrazne pod francúzskym a talian
skym vplyvom. Tam došlo vtedy k takmer 
úplnému potlačeniu prilby a prikrývadiel, 
ale aj klenotu, a vyššie popísané anglické 
zjednodušenia našli tu svoje potvrdenie eš
te v širšom rozsahu. 

Potlačenie prilby a prikrývadiel nado
budlo taký rozsah, že nemožno nájsť prí
klady stvárnenia prikrývadiel, ktoré by bo
li typické pre toto obdobie. No aj v tejto 
epoche prilby a prikrývadlá nachádzame 
vždy na erbových listinách. Prilby sú tu 
väčšinou neprirodzene útle a prikrývadlá 
v stále sa opakujúcej podobe, bez výtvarnej 
invencie." 

Z. C. Alexy 
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Ku kritériám udeľovania erbov 
v Kanade 

Môže Kanadská heraldická autorita 
(CHA) odmietnuť udelenie erbu nejakému 
žiadateľovi? Ak áno, na základe čoho? Alebo 
je pravdou, že nech ktokoľvek požiada 
o erb, musí ho od CHA dostať? Ak platí to 
druhé, nepredáva sa potom „česť Koruny" 
akosi lacno? 

Musia byť predsa nejaké kritéria, na zá
klade ktorých sa erby (v Kanade) udeľujú. 
V Anglicku sa to týka len „zaslúžilých a toho 
hodných osôb". V Kanade sa tiež - prinaj
menšom verbálne - myslí na podobné oso
by, keď sa používa fráza „ktoré významne 
prispeli k rozvoju kanadskej spoločnosti". Za-
slúžilosť teda nie je len vecou subjektívneho 
hodnotenia, ale verejne preukázateľným a-
tribútom, široko známym a uznávaným. 

Predstavme si napríklad, že madam X, 
majiteľka erotického salónu, ktorá má svoju 
živnosť oficiálne vedenú ako súkromnú 
sprievodcovskú službu, chce dostať erb 
a požiada o to CHA. Mala by dostať túto „po
ctu od Koruny"? Teraz by nejakí vtipkári 
mohli tvrdiť, že táto pani naozaj robí zá
služnú činnosť a ona sama by určite argu
mentovala tým, že ako legálne pôsobiaca 
podnikateľka má právo na svoj firemný erb. 
Mala by jej ho teda CHA udeliť? 

Nadhodil som takéto teoretické otázky 
preto, lebo CHA len nedávno udelila erb his
toricky neprávoplatnému Rádu sv. Jána 
v Britskej Kolumbii. Bolo to naozaj kuriózne. 
Úradník, ktorý erb udeľoval, bol členom Za
slúžilého rádu sv. Jána, jedného z piatich le
gitímnych rádov Sv. Jána tvoriacich tzv. 
Alianciu, ktorá jednoznačne a zhodne odsú
dila partikulárnu organizáciu. 

Je primerané, ale morálne nepresvedči
vé prieť sa o to, či historicky neprávoplatný 
rád bol alebo nebol legálne inkorporovaný, 

a teda či mu mal alebo nemal byť udelený 
erb. Ale - anglická kráľovná ako suverén Za
slúžilého rádu predbežne súhlasila s poda
ním žaloby svojho rádu na historicky ne
právoplatný rád. 

Je teda legálna inkorporácia jediným 
kritériom toho, aby niekomu bol alebo ne
bol udelený erb? Alebo musia existovať aj 
nejaké ďalšie kritéria na určenie toho, či 
niekto je alebo nie je zaslúžilý? 

(Dr. John J. Fitzpatrick Kennedy, Heral-
dry in Canada, 34, 2000, č. 3, s. 1) 

Ako sa stať šľachticom 
„Na Slovensku sa dnes pohybuje niekoľko 

kniežat s poľskými či ruskými koreňmi, kto
ré podľa zvykového práva nemôžu na našom 
území povyšovať osoby do šľachtického sta
vu, ani im potvrdzovať tituly. Na to má prá
vo len uhorským snemom právoplatne zvole
ný palatín alebo kráľ. Inak je to podvod", 
zdôrazňuje Denis Pongrácz. 

„Jediná možnosť ako dnes získať na úze
mí Slovenska šľachtictvo, je adopcia iným 
šľachticom. Inak pre nešľachtica zo Sloven
ska je vidina titulu veľmi vzdialená a musí 
sa poobzerať v zahraničí. Aj tam môže po
výšiť do šľachtického stavu iba kráľ, a to na 
návrh iného významného šľachtica. V praxi 
to funguje tak, že zároveň musíte získať ob
čianstvo príslušnej krajiny, byť pre ňu neja
kým mimoriadnym prínosom, a spravidla 
treba zaplatiť aj niekoľko miliónov korún...", 
vysvetľuje Denis Pongrácz. 

Zistili sme však, že aj pre našich neu-
rodzených, obyčajných, ale bohatých ľudí 
istá šanca získať prestížny titul existuje. 
V najznámejšej monarchii sveta - v Británii 
- potrebujete na získanie nižšieho titulu iba 
kúpiť správne šľachtické sídlo. Príslušná 
agentúra - povesť najserióznejšej má Mano-
rial Auctioneers - vám potom odovzdá po-
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tvrdenie kráľovských privilégií, rodokmene 
bývalých majiteľov i samotný titul. Šľachtic
ký titul stojí priemerne osem- až desaťtisíc 
libier. Ak máte záujem o väčšie privilégiá, 
napríklad chcete počas stolovania s kráľov
nou sedieť v jej tesnej blízkosti, zaplatíte aj 
desaťnásobne viac. 

(R. lgaz: Modrá krv v slovenských žilách. 
Život, 51, 2001, č. 41, s. 40) 

Čo stojí genealogický výskum 
na Slovensku 

O genealogický výskum je v archívoch 
veľký záujem. Najviac záujemcov tvoria dô
chodcovia a potomkovia Slovákov, ktorí sa 
vysťahovali. „Každý deň sem niekto príde. 
Najčastejšie Slováci, Američania, Kanaďa
nia, Maďari. Za minulý rok si asi 400 ľudí ro
bilo vlastný výskum, my sme vyhotovili 44 
rešerší. Na bádateľský list uvádzajú súkrom
né dôvody, ale vieme, že sú aj takí, ktorí hľa
dajú dôkaz o modrej krvi alebo o árijskom 
pôvode,"hovorí Mária Matuškova zo Štátne
ho archívu v Bytči. ... Sprístupnenie jednej 
matričnej knihy v archíve stojí 50 korún. 
Pracovníci archívov sú na amatérskych bá
dateľov zvyknutí, v prípade potreby pora
dia, ako začať. 

Tí, čo sami nemajú čas alebo možnosť 
pátrať v archívoch, môžu bádanie prenechať 
odborníkom. Rodokmene vypracúvajú za 
poplatok pracovníci archívov a množstvo 
súkromníkov-živnostníkov i podnikavých 
súkromných osôb. Platí sa za počet hodín, 
ktoré treba stráviť hľadaním. 

„Výskum je pomerne jednoduchý, ak zá
ujemca vie pomerne presne roky narodenia 
či úmrtia predkov alebo ak rodina pochá
dzala z jednej obce. Ak je počiatočných úda
jov málo alebo treba prejsť veľké množstvo 
matrík, platí sa viac", hovorí Matuškova. 
Jednoduchý výskum stojí u pracovníka ar

chívu 100 korún za hodinu, zložitejší 150. 
Služby súkromného bádateľa stoja viac, 

využívajú ich najmä solventní zámorskí 
klienti. „Pre slovenských klientov účtujem 
základný poplatok 400 korún za hodinu vý
skumu, pre zámorských 10 dolárov, k tomu 
režijné náklady, cestovné, telekomunikačné 
poplatky, úradné poplatky v archívoch a po
dobne", hovorí Peter Nagy zo spoločnosti, 
ktorá má na zostavovanie rodokmeňov živ
nosť. Orientačná cena jednoduchého výsku
mu je potom okolo 10-tisíc korún. Osemde
siat percent jeho klientov sú Američania. 

„Klasický rodokmeň od roku 1895 spätne 
do 17. storočia sa dá zhotoviť kompletne asi 
za 50 - 100 hodín výskumu. Sú aj menšie 
projekty, od 5000 korún, a väčšie stoja oko
lo 30-tisíc korún", hovorí Pavel Mráz, ktoré
ho firma sa zaoberá výskumom na území 
celého bývalého Československa. 

(B. Maroszová: Rodostromy - zábava aj 
dobrý obchod, SME, 12. 3. 2001, s. 5) 

Ako sa darí genealogickým profesio
nálom v Čechách 

„...o tom zrušení genealogických rešerší 
(platenej služby českých archívov pre zá
ujemcov o hľadanie vlastných predkov -
pozn. red.) se mluví a vypadá to vážne, to je 
pravda. Ale na druhé strane jsem myslím 
ješté nikoho neslyšel jednoznačné fíct, že 
tehdy a tehdy opravdu končí. Asi se ješté po
rád čeká, jak se vývine rada faktoru, pfede-
vším nový archívni zákon a koneckoncú i vý
sledky našich voleb, které búdou za mésíc. 
Slyšel jsem, že okresní archívy se k 1. 7. stá-
vají pobočkami archívu oblastních/zem
ských, takže veci se hýbou, ale ani to prý ješ
té definitívne schválené není. Pro lidi jako 
jsem já, by to zrušení rešerší výhodou být 
mohlo - odpadla by vlastné konkurence -
i když na druhé strane já osobné si na nedo-
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statek práce rozhodné stéžovat nemúžu, spíš 
nestíham. Využít by se té zásadní zmeny 
v archivech samozrejmé dalo ke zvýšení sa-
zeb, ale vime, jak každé zdražení je ošidná 
záležitost. I když s tím, jak roste koruna 
a padá dolár, a s naším vstupem do EU (už 
asi ne tak vzdáleným, jak se človeku podve
domé porád ješté zdá) mi stejné nie jiného 
nezbude. Zrovna včera jsem spočítal, že 
ztráta naši „rodinné firmy" (tj. mé ženy 
a mné) kvúli zméné kurzu koruny k doláru 
oproti ioňsku už pferostla z radu tisícu do 
desetitisícú korún. A to už je poznat." 

(z listu jedného moravského súkromné
ho genealóga, 15. 5. 2002) 

Jsem genealog na Morave a darí se 
mi dobre 

V poslední dobé jsem slyšela nékolik 
názoru na to, proč tolik lidí chce mít sesta-
vené své rodokmeny. Jeden fíká, že se jed
ná o módni trend, který se k nám rozšíril ze 
západní Evropy, jiný tvrdí, že deti již nevé-
dí, co mají dávat rodičúm k významným ži-
votním jubileím, tak se uchylují k témto da
ním. A konečné jsem zaslechla i rozhorčené 
hlasy historikú, stéžujících si na preplnené 
archívni studovny, kde pro nával genealógii 
nemohou v klidu bádat. 

Ať už jsou dúvody jakékoliv, fenomén 
zájmu o genealógii je zde a je nutné jej 
brat vážne. 

Možná je pravda i taková, že se snažíme 
hledat svou podstatu ve svété, který je stále 
více ovládán technikou a penézi, kde se roz-
padají rodinné a mezilidské vztahy, který na 
nás denné útočí kultem mladí spojeným 
s dokonalým télem bez vrásek a šedin. Mu
síme být úspešní, sebevédomí, draví a boha
tí, abychom prežili. A snad bychom ani ne-
méli umírat, protože to je néco nepatričné
ho. Veda nám každou chvíli predkladá nové 

a nové poznatky z'oblasti genetiky. Jsou 
úžasné, ale vime my sami, od koho jsme své 
gény dostali? Co známe ze životu svých 
pŕedkú? Naše paméť je krátka a nedokonalá, 
a tak často stéží dohlédneme jen ke svým 
prarodičúm. Už dávno se nepíší rodinné 
kroniky, málokde se vypraví a vzpomíná. Ta
ký pfece máme tak zoufale málo času a v je
ho toku se to minulé néjak podivné rozplý
va. Múžeme se cítit jako stromy s nemocný
mi koreny, které vyvráti každý silnejší vítr 
nebo sklátí sebemenší choroba. Treba ve 
společnosti naši doby nastupuje podvedo
mý pud sebezáchovy a obrany, který nám 
velí hledat své koreny a starat se o svúj 
strom života, zase védét, kým jsme. A kdy-
by tomu tak bylo, pak je to moc dobre. 

Jako asi vétšina genealogú, i já jsem za
čala pátraním po svém rodu. Priznám se, že 
jsem zatím nedospela daleko, neboť moji 
predči se objevili na Valašsku, v blízkosti 
slovenských hraníc v polovine 18. století, 
jakoby spadli z nebe. Každý genealog se 
s takovými problémy setkává a vi, že není 
snadné je ŕešit. Ani já se nevzdávam, ale 
mezitím jsem zkusila sestavit jiný rodo
kmeň, který šel kupodivu velmí hladce, což 
mi dodalo nejen sebedúvéru, ale hlavné 
chuť do práce. A potom se človeku již stáva-
jí takové ty veci, které jsou spojený s vášní 
nebo pŕímo s posedlostí, touhou nacházet, 
vytváfet posloupnosti, s radostí z objevú, 
s pŕemýšlením kde a jak hledat. Z vytrvalé 
práce, spojené s koncentrací a schopností 
logických kombinací i s jistou dávkou krea
tívnosti, se stáva láska. Co vlastné múze být 
hezčího? 

Ano, nesmime rada vytváŕím rodokme
ny. Vždycky to začína jako dobrodružství, 
kdy nevím, jestli vúbec néco objevím. V ná-
sledujících fázích, čím více poznatku se 
hromadí, tím více se ztotožňuji s lidmi, 
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o nichž materiály pojednávajú Nejsou již 
pro mé jen jména s daty narození, sňatkú 
a úmrtí, která je treba zanést do nejakých 
tabulek, ale dovolují mi alespoň trochu na-
hlédnout do jejich dávnych životních poutí. 
Vidím otce, kteŕí nelehce živili své rodiny, 
matky, kterým se rodilo jedno díté za dru
hým, deti, které umíraly maličké a jen málo 
se jich dožívalo dospelosti. A pak jsou 
svatby, téžko ŕíct, která byla ze vzájemné 
náklonosti a lásky a která z ekonomické vý
hodnosti a nutnosti. Nakonec strohý zápis 
v úmrtní matrice. Nejradéji mám nej starší 
matriky, které ješté nebyly svázány úŕední-
mi predpisy a v nichž mnohý pan farár pri
pisoval nékteré velmi cenné poznámky. 
Jsou to takové ty drobné maličkosti, které 
mohou mnohé vyjasnit. 

Asi je trochu paradoxní, že když ode-
vzdávám nakreslený rodokmeň a studii 

o členech rodiny a povídám si se živými po-
tomky, vím toho o jejich rodech o mnoho 
více, než oni sami. Bývají to však velmi 
krásne chvíle, pfi nichž si mnohé vzájemné 
osvétlujeme. Když odcházím, nebo i když 
jen odesílám rodokmeň, je mi vždycky, jako 
bych se loučila s dobrými pfáteli a ŕíkám si, 
že je to tak správne, protože odcházejí 
z anonymních matričních zápisu tam, kam 
patrili a patrí - ke svým rodinám. 

Proto mé tolik teší, že zajem o genealó
gii narústá, jsem rada, když v archívu pot-
kávám také mladé lidi, když se mi ozývají 
další zájemci. 

Jsem presvedčená o tom, že v naši, 
v mnohá ohledech nezdravé současnosti je 
tato záležitost nadmíru zdravá, obohacující 
a plná lidskosti. 

Jana Volfová-Hovoŕáková, Brno (jvolfo-
va@adirne.com) 
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A N O T Á C I E - G L O S Y 

Mista ta mistečka v herbach, prápo
roch i pečatkach L Ľviv, Ukrajinské heraľ-
dyčne tovarystvo 2003, 293 s. 

S istým opozdením, ale napokon predsa 
len vyšiel v marci 2003 dlho očakávaný 
zborník pripravený k 10. výročiu založenia 
Ukrajinskej heraldickej spoločnosti pod ná
zvom Mestá a mestečká v erboch, vlajkách 
a pečatiach. Jeho zostavovateľom a redak
torom je popredný ukrajinský heraldik An-
drij Grečylo. Zborník má v titule uvedené 
číslo I, z čoho vyplýva, že by mal byť zrej
me prvým z radu ďalších publikácií v edič
nom pláne Ukrajinskej heraldickej spoloč
nosti a ľvovského oddelenia Ústavu ukrajin
skej archeografie a prameňovedy M. S. 
Hruševského Národnej akadémie vied Ukra
jiny. 

Uvedený prvý a zároveň jubilejný zbor
ník má v pravom zmysle slova medzinárod
ný charakter. Obsahuje totiž príspevky 25 
heraldikov, sfragistikov a vexilológov z 15 
krajín sveta. Najviac, t. j . osem autorov po
chádza pochopiteľne z Ukrajiny, po dvaja 
sú z Češka, Poľska a Ruska, po jednom 
z Belgicka, Bieloruska, Fínska, Južnej Afri
ky, Lotyšska, Moldavska, Nemecka, Sloven
ska, Španielska, Švédska a Spojených štátov 
amerických. Tomu zodpovedá aj najmä 
z geografického hľadiska rôznorodé zame
ranie spracovaných tém. Pozitívnou strán
kou tejto skutočnosti je však to, že čitateľ 
orientovaný na danú problematiku dostáva 
do rúk sumu informácií, ktorú by inak zhro
mažďoval iba veľmi ťažko. 

Prvý príspevok napísal Silvíu Andries-
Tabac z Kišineva a zaoberá sa v ňom politi
kou Národnej komisie Moldavskej republiky 
pre heraldiku v oblasti mestskej symboliky. 
Po ňom nasleduje Bruce Berry z Pinegowrie 

s pomerne obšírnou štúdiou o municipálnej 
heraldike a vexilológii v Južnej Afrike. Ame
ričan James Croft z Northamptonu obrátil 
svoju pozornosť na motívy vyskytujúce sa 
v kanadskej mestskej vexilografii. Jaroslav 
Daškevič z ukrajinského Ľvova predstavuje 
Kamjanec-Podiľskij v 16. - 18. storočí ako 
mesto s troma erbami. Nasleduje Piotr Dym-
mel z Lublinu, ktorý načrtáva problémy sú
časnej mestskej a územnej heraldiky v Poľ
sku. Aktuálny je aj Petr Exner z Hradca Krá-
lového, ktorý hovorí o prvých vlajkách obcí 
v Českej republike. Už spomínaný Andrij 
Grečylo osvetľuje symboly mestečka Kolky, 
inak nazývaného aj Romanov. Následne je 
zaradený fínsky autor Karí L. Laurla s ne
veľkým článkom o symboloch Helsínk. Roz
sahom i obsahom väčší záber má stať Vladi
míra Lavrenova z Tveru osvetľujúca histó
riu i súčasné problémy municipálnej 
heraldiky v Ruskej federácii. Belgické muni-
cipálne vlajky a erby predstavuje zasa Mi-
chel Lupant z Ottignies. 

Z iného súdka je štúdia heraldicky Ta
tiany Ľúty, ktorá si všíma pečate z prostre
dia kyjevskej spoločnosti 16. storočia ako 
pramennú bázu pre výskum dejín ukrajin
skej heraldiky. Opäť nasleduje celkom iná 
tematika. Tento raz z pera ďalšieho českého 
autora Jaroslava Martykána z Prahy, a to 
o vplyve mestskej symboliky na športové 
vlajky v bývalom Československu. K nazna
čenej obsahovej variabilite zborníka pri
spieva taktiež encyklopedicky koncipovaný 
článok, pôvodcom ktorého je Tomáš Rodri-
gues Pehas z mesta Majadachonda. Venuje 
sa španielskemu zákonodarstvu vo vzťahu 
k municipálnym vlajkám. Ďalej patrí prie
stor poľskému vexilológovi Wiadysiawovi 
Serwatowskému a jeho článku o nezvyčaj-
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ných mestských symboloch - „zástavách to
lerancie" vo Varšave. 

Nasledujú tri príspevky ďalších ukrajin
ských autorov. Vadím Ševčenko približuje 
čitateľom súčasný erb a ostatné symboly 
svojho bydliska mesta Kachovka. Ľvovčan-
ka Irina Skočiľasová siahla po zaujímavej té
me parochiálnej sfragistiky miest a meste
čiek Žovkivskej oblasti v období od polovi
ce 19. do začiatku 20. storočia. Napokon jej 
krajan Michajlo Sloboďaňuk poukazuje na 
odraz mestskej heraldiky v symbolike 
Ozbrojených síl Ukrajiny. 

Druhý ruský príspevok dodal Igor Sme-
tannikov z Moskvy. Zaoberá sa históriou 
erbu a vlajky mesta Losino-Petrovsk. Sloven
skú heraldiku reprezentuje v tomto zborníku 
Leon Sokolovský so štúdiou objasňujúcou 
okolnosti vydania unikátnej erbovej listiny 
pre obec Klenovec v roku 1853. Nasleduje 
ilustračne bohatá stať Gunnara Staacka z Ber
lína o vplyve heraldiky na tvorbu obecných 
vlajok v Nemecku. Strieda ju sfragistická štú
dia od Ivana Svarnyka z Ľvova o pečati mesta 
Piatky (Piatka, Piatok). Ďalší ukrajinský autor 
Igor Sytyj predstavuje cechové znaky a peča
te z Černihova na predmetoch zachovaných 
v Černihovskom historickom múzeu. Heraldik 
Anatolij Citou z Minska dokazuje vplyv sym
bolov kniežacieho rodu Radzivilovcov na er
by niektorých bieloruských miest. 

Švédska autorka, Češka Eva Turek zo 
Štokholmu, využíva vo svojom podaní do 
značnej miery katalógovú formu a popisuje 
historické zástavy s namaľovanými mest
skými erbami, pochádzajúce z niektorých 
krajín strednej, severnej a východnej Euró
py (Praha, Varšava, Tagen, Kyjev, Ľvov atď.). 
Rovnaký registračný a materiálový prístup 
nachádzame aj v poslednom príspevku. Rolf 
Wittals z Kuldigy v ňom popísal a zobrazil 
72 mestských erbov Lotyšska. 

Pri naznačených pozitívach recenzova
ného zborníka čitateľa tak trochu prekvapu
je, že hoci vyšiel pri príležitosti 10. výročia 
Ukrajinskej heraldickej spoločnosti, jej sa
motnej, ba ani jej jubileu nie je venovaný 
ani úvod, ani záver (tie vlastne celkom chý
bajú!), ani žiaden z ostatných príspevkov. 
Škoda, bola to dobrá príležitosť na vyslanie 
správy o organizácii a desaťročnej práci 
ukrajinských heraldikov smerom do Európy 
a sveta. Na druhej strane je isté, že tento 
nedostatok vedecko-informačnú hodnotu 
samotného zborníka neznižuje. 

(-m 

Katalóg k výstave - nová monografia 
o čs. štátnej symbolike 

Názov obsiahleho a výtvarne pôsobivé
ho katalógu je iný, ako je nadpis mojej ano
tácie. Názov katalógu znie: „Česká panov
nícka a statní symbolika. Vývoj od stredove
ku do současnosti". Výstava sa konala 
v areáli Štátneho ústredného archívu v Pra
he v dňoch 28. septembra - 31. októbra 
2002. Autorom publikácie a komisárom vý
stavy bol Pavel Sedláček. Katalóg vydal Štát
ny ústredný archív v Prahe v roku 2002, má 
150 strán kvartového formátu, vytlačený je 
na kriedovom papieri. 

Je pravdou, že ide predovšetkým o čes
kú symboliku. Publikácia je však veľmi vý
znamná aj pre slovenskú štátnu symboliku, 
pretože s našim historickým znakom sa 
v rámci uhorskej symboliky stretáme v po
četných ilustráciách katalógu už od polovi
ce 18. storočia a so znakom Slovenska ako 
symbolom dnešného nášho teritória takmer 
nepretržite v rokoch 1918 - 1992. Anotova-
ná publikácia je teda významnou príručkou 
aj pre slovenskú štátnu symboliku. 

Publikácia je zasväteným pohľadom na 
vývoj panovníckej a štátnej symboliky od 

63 • 



12. storočia. Výklad jej vývoja je veľmi vecný 
a sprevádzaný je množstvom ilustrácií. Takú 
bohatú obrazovú prílohu nemá ani jedna 
monografia, ktorá u nás doteraz o štátnej 
symbolike vyšla. Je treba osobitne vyzdvih
núť, že ide o reprodukcie originálov, iba 
zriedkavo sú nahradené kresbami známeho 
výtvarníka a heraldika Zdiráda J. Čecha. 
V katalógu nachádzame množstvo pamiatok, 
ktoré sú uverejnené po prvýkrát. Ide predo
všetkým o pečatidla štátu a prezidenta. 

Výklad aj pri svojej stručnosti je veľmi 
inštruktívny. Poskytuje ucelený pohľad na 
jednotlivé etapy vývoja štátnej symboliky. 
Zoznamuje čitateľa iba s realizovanými 
krokmi. Obsahuje minimum návrhov, ktoré 
sa neuskutočnili. Sú iba na ilustráciu ťaž
kostí, ktoré museli tvorcovia symboliky 
prekonávať. K samotným tvorcom je autor 
publikácie, Pavel Sedláček, veľmi spravodli
vý. Aj keď sa svoj výklad snažil podať ano
nymne, autorov, ktorí mali zásadný podiel 
na udržaní historickej a heraldickej čistoty 
československej a českej štátnej symboliky, 
uviedol s veľkým citom pre spravodlivosť. 
Oprávnene doceňuje Karia Schwarzenberga 
pri tvorbe protektorátnych symbolov. Za
slúžene menuje výtvarníkov Františka Ky-
sela, Otakara Španiela a osobitne vyzdvihu
je a oceňuje Jin'ho Loudu. 

Pozitív, ktoré by som chcel a mal na 
margo vydania katalógu k výstave o českej 
panovníckej a štátnej symbolike uviesť, by 
bolo ešte ďaleko viac. Obmedzím sa už iba 
na jedno odporúčanie. Katalóg je nepostrá
dateľnou príručkou predovšetkým pre kaž
dého, koho osobitne zaujíma vznik a vývoj 
slovenského znaku. Určite poteší aj každého 
heraldika. Ide o veľmi peknú a hodnotnú 
publikáciu, ktorá nielen zdobí, ale aj oboha
cuje knižnicu milovníkov našej disciplíny. 

Jozef Novák 

FIALA, M. - KREJČIK, T: Erbovní listiny 
Archívu Národního múzea. Edice Docu-
menta Pragensia monographia Volumen 13. 
Praha, Scriptorium 2001. 488 s. + 134 fa
rebných vyobrazení erbových miniatúr 

Skupina českých a moravských heraldi
kov združených v Heraldickej spoločnosti 
v Prahe vydala v roku 2001 v spolupráci 
s hlavným mestom Praha a Národným mú
zeom v Prahe na CD-ROM tri súbory praž
ských zbierok erbových listín (Erbovní listi
ny Archívu hlavního mesta Prahy, Archívu 
Národního múzea, Osobní privilégia a obie
haní Prahy roku 1648). O tomto význam
nom vydavateľskom, edičnom i technickom 
počine sprístupňujúcom celkovo 420 listín 
rôznej proveniencie z 15. až začiatku 20. 
storočia sme priniesli pomerne rozsiahlu 
recenziu uverejnenú v revue Slovenskej ná
rodnej knižnice v Martine - Knižnica (Roč. 
2/2001, č. 9, s. 499 - 501). V tom istom ro
ku prichádzajú Michal Fiala a Tomáš Krejčík 
aj s veľmi kvalitnou klasickou publikáciou 
prezentujúcou 134 armálesov Archívu ná
rodního múzea v edičnej textovej i obrazo
vej forme. 

Knižné vydanie uvádza rozsiahla, vyše 
tridsaťstranová štúdia Tomáša Krejčíka na
zvaná Erbovní listiny ako špecifický druh 
historického pramene. V nej autor podáva 
výklad o vývoji erbových (nobilitačných) 
listín od 14. storočia, delí ich podľa vyda
vateľského pôvodu a ilustruje ich dokladmi 
nemeckej, talianskej, českej, anglickej rakú
skej i uhorskej proveniencie. Všíma si aj do
klady a prejavy historického, resp. vedecké
ho záujmu o pramennú hodnotu týchto do
kumentov a pokusy o spracovanie ich 
súpisov od 16., ale najmä od 18. a 19. sto
ročia do súčasnosti. V tejto súvislosti uvá
dza základné české i nemecké a rakúske 
diela. Neopomenul ani Faustovu slovenskú 
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edíciu o bratislavskej Zbierke armálesov 
uloženej dnes v Archíve mesta Bratislavy. 
Hodnotí stav výskumu v oblasti erbových 
mestských privilégií, cechových a palatinát-
nych listín. 

Pozornosť venuje aj ich právnemu as
pektu v kontexte vývoja erbového práva. 
Ťažiskovým je však jeho záujem na uvede
ný súbor z pohľadu pomocných vied histo
rických - diplomatiky, heraldiky a dejín 
umenia. Zdôrazňuje prínos edície originá
lov pre poznanie menej známych figúr he
raldického tezauru i heraldickej terminoló
gie. Ilustruje to konkrétnymi dokladmi. 
Upozorňuje na mechanizmus tvorby 
a vzhľadu erbu vo vzťahu k príjemcovi 
i tvorbe šľachtických predikátov. Genealo
gickú hodnotu erbových listín sleduje 
v rámci vývoja nobilitačných spisov 
v 17., 18. i 19. storočí. Uvádza aj množstvo 
údajov z oblasti nobilitačnej štatistiky a so
ciológie. Rozsiahly je výklad sledujúci ume-
novedné aspekty výzdoby erbových listín. 
Autor ju poníma komplexne od výzdoby 
textu zvlášť v Nos formách, u samotných 
miniatúr i grafickej výzdoby pri armálesoch 
z 18. a 19. storočia. 

Samotné miniatúry erbov sa v listinách 
objavujú od 14. storočia na rôznych mies
tach podľa určitého kancelárskeho i geogra
fického úzu. Autor sleduje pôsobenie tvor
cov i regionálne umelecké štýly. Na základe 
rozboru kompozičných a dekoratívnych 
prvkov sa pokúsil o základnú typologizáciu 
miniatúr, ktorú dokumentuje konkrétnymi 
dokladmi. Pozornosť venuje aj problemati
ke identifikácie konkrétnych maliarskych 
rúk, momogramistom a signovaným umel
com. Diplomatický rozbor armálesov tvorí 
ďalšiu súčasť úvodnej štúdie. Definuje ich 
ako slávnostné privilégia v užšej skupine 
iluminovaných listín. 

V edičnej poznámke editor (Michal Fia
la) uvádza, že základným kritériom pre za
radenie listiny do edície bola existencia 
znaku buď popísaného v texte, alebo zobra
zeného na miniatúre. Vynechané boli aj tor
za listín bez možností ich overenia. 

Edičné záznamy (134) sú radené chro
nologicky. Každý regest je tvorený českým 
záhlavným regestom, za ktorým nasleduje 
regest v jazyku listiny v jej podstatnej čas
ti. Zachovaný je pravopis originálneho zne
nia u nemeckých i latinských textov. České 
listiny sú upravené podľa dnes platného 
pravopisu. Za regestom nasleduje základná 
diplomatická charakteristika materiálu, 
fond, signatúra listiny a literatúra. Ďalší po
pis listín je už heraldický (blazón znaku 
v texte, popis miniatúry). Všetky odchýlky 
sú uvedené v poznámkach. 

Nasleduje veľmi kvalitná obrazová časť 
s datovaním, záhlavným regestom, porado
vým číslom listiny a rozmermi miniatúry. Sú
bor záznamov dopĺňajú registre (menný, 
miestny, vecný), zoznam literatúry a skratky. 

Uvedenou publikáciou naviazal vydava
teľský spolok Skriptorium na predchádzajú
ci titul sprístupňujúci erbové listiny Archí
vu hlavního mesta Prahy a nobilitačné pri
vilégiá Študentské légie z roku 1648 (4. zv. 
edície Documenta Pragensia Monographia. 
Praha, 1997). Spolu so syntetizujúcimi tex
tovými i obrazovými bázami elektronickej 
verzie na spomínanom CD-ROM ide nespor
ne o významné vydavateľské počiny navdä-
zujúce veľmi dôstojne na najlepšie tradície 
a diela českej heraldickej historiografie 
uplynulých storočí. Zostáva len dúfať, že to 
podnieti aj slovenské úsilia prezentovať 
analogické súbory našich pamiatok - rodo
vé i mestské erbové privilégiá zachované 
v našich domácich archívoch a múzeách. 

Ľubomír Jankovič 
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VOREL, Peter: Páni z Pernštejna. Vze-
stup a pád rodu zubfí hlavy v dejinách 
Čech a Moravy. Praha, Rybka Publishers 
1999, 318 s. 

Publikácia približuje osudy pánov 
z Pernštejna -jedného z najvýznamnejších 
šľachtických rodov v dejinách Čiech a Mora
vy od začiatku 13. do 17. storočia. Kniha je 
rozdelená na 12 kapitol, ku ktorým je ako 
samostatná časť pripojená kapitola o vývoji 
bádania o dejinách rodu. 

V prvej kapitole autor približuje rodovú 
heraldickú povesť o pernštejnskom zubrovi 
a ukazuje, ako sa niektoré detaily povesti 
časom menili. Zvyšné kapitoly sú venované 
histórii rodu. Osvetľujú počiatky pánov 
z Pernštejna v 13. storočí, ich vzostup, do
časný ústup z vysokej politiky za vlády Kar
ia IV., opätovný vzostup za Viliama z Pern
štejna koncom 14. a začiatkom 15. stor. 
i osobnosť Jána z Pernštejna (1406 - 1475), 
ktorý bol prívržencom husitov. 

Väčšia pozornosť je venovaná Viliamovi 
z Pernštejna (1438 - 1521), ktorý pôsobil 
v službách Mateja Korvína. Zaujímavou 
udalosťou z jeho života bol heraldický spor, 
ktorý viedol proti Mikulášovi Hrdému z Klo-
kočnej, ktorému Matej Korvín potvrdil po
dobný erb, aký už predtým používali páni 
z Pernštejna (išlo o hlavu zubra, ktorý mal 
v nozdrach húžvu upletenú z prútia). Spor 
sa vyriešil kompromisom - aby sa zabránilo 
zámene, Mikuláš Hrdý mal používať v erbe 
byvoliu hlavu s kruhom v nozdrach. 

Z Viliamových potomkov si pozornosť slo
venského čitateľa zasluhujú postavy Jána 
z Pernštejna (1487 - 1548) a jeho syna Jaro
slava (1528 - 1560), späté aj s dejinami nášho 
územia. Ján sa zosobášil s vdovou po Alexe
jovi Thurzovi (t 1543) - Magdalénou z Ormos-
du. Jaroslav bol zasa manželom Alžbety, dcé
ry nebohého Thurzu a spomínanej Magdalény. 

V záverečnej časti sa spomínajú členo
via rodu v 16. a 17. storočí. Posledným 
mužským potomkom bol Vratislav Eusebius 
z Pernštejna (1594 - 1631), dejiny rodu 
však úplne skončili až smrťou jeho sestry 
Frebónie v r. 1646. 

Peter Novosedlík 

Pálfiovský rod - dejiny, osobnosti, 
stavebné aktivity, mecenášstvo a zbierky. 
Zborník príspevkov zo sympózia usporia
daného pri príležitosti výstavy Pálfiovci 
v Bojniciach. Zost. K. Malečková. Bojnice, 
SNM- Múzeum Bojnice 2000, 96 s. 

Zborník prináša 7 príspevkov zo sym
pózia, ktoré sa konalo v r. 2000 v Bojni
ciach. 

Pre heraldikov je iste zaujímavá úvodná 
štúdia L Sokolovského o pôvode, podobe 
a vývoji erbu Palfiovcov. M. Melníková pri
bližuje pôsobenie Pavla Pálfiho (1589 alebo 
1590 - 1653) a jeho manželky na bojnickom 
panstve. Ponúka netradičný názor, že loka
lita Erdód, ktorej meno sa vyskytuje v pre
dikáte Palfiovcov a väčšina bádateľov ju 
umiestňuje na územie bývalej Szatmárskej 
stolice (do dnešného mesta Ardud v Ru
munsku), leží v Slavónsku. M. Siváková ro
zoberá hospodárske a sociálne dejiny boj
nického panstva od zač. 17. do zač. 18. sto
ročia. P. Valachovič sa venuje zbraniam 
z pálfiovskej zbierky v Historickom múzeu 
SNM v Bratislave, v ktorej sú najpočetnejšie 
zastúpené výrobky bratislavských pušká
rov. H. Horváthova si všíma posledného ma
jiteľa Bojnického zámku - Jána Pálfiho 
(1829 - 1908), ktorý uskutočnil prestavbu 
zámku a získal početné umelecko-historic-
ké zbierky. Príspevok K. Maléčkovej a J. Do
rku je venovaný architektúre vstupnej veže 
Bojnického zámku a reštaurovaniu niky na 
jej priečelí. J. Papco približuje pôsobenie 
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sochára Dionýza Stanettiho (1710 - 1767) 
na Hornej Nitre. 

Peter Novosedlík 

NOVOTNÁ, M. a kol.: Jozef Czauczik, 
Ján Jakub Muller a Probstnerovci. Levoča: 
SNM - Spišské múzeum 2001, 63 s. 

Publikácia vznikla ako katalóg k výstave 
(september-december 2001), na jej prípra
ve sa autorsky podieľali M. Novotná, F. 2if-
čák, Z. Kravan, H. Liptáková a A. Kredatu-
sová. Jej ťažisko tvoria tri časti. 

Prvá je venovaná spišskému maliarovi 
Jozefovi Czauczikovi (1780 - 1857), ktorý 
bol jedným z prvých predstaviteľov novodo
bej portrétnej tvorby v Uhorsku, jeho rodine 
i prostrediu, z ktorého vyšiel (jeho katolícki 
predkovia pochádzali zo Sliezska), pretože 
i novšie poznatky o ňom boli nedostatočné. 

Aj v kapitole venovanej maliarovi-kra-
jinkárovi J. J. Mullerovi (1780 - 1828) sa ve
nuje pozornosť genealógii. Múller, priekop
ník novodobej veduty, pochádzal z levoč
skej protestantskej rodiny, ktorej vývoj sa 
dal sledovať do 17. stor. Akademické vzde
lanie dosiahol vo Viedni. Jeho tvorba bola 
doteraz viac-menej zabudnutá, autorstvo 
pripisované iným. 

Publikácia napokon predstavuje Prob-
stnerovcov, levočskú podnikateľskú rodinu, 
ktorej členovia boli priateľmi a mecénmi spo
mínaných maliarov. Príspevok je pokusom 
o zaznamenanie ich genealógie, ktorú autor
ka podrobnejšie spracovala aj v samostatnej 
práci (Kredatusová, A.: Probstnerovci z Novej 
Lubovne a Jakubian. Martin 2002). Výborné 
citovanie späté so štúdiom a prehľadom ar
chívnych materiálov i informačno-faktogra-
fická hodnota textu pôsobia komplexne, čím 
sa do rúk čitateľov dostáva publikácia na od
bornej archívnej i grafickej úrovni. 

Marcela Domenová 

CHMEL1NOVA, Katarína: Sochárska ro
dina Grossovcov zo Spišskej Soboty. Levo
ča: SNM- Spišské múzeum 2002, 40 s. 

Spiš s tradíciou drevenej polychrómo-
vej plastiky a dekoratívneho rezbárstva 
tvorí bohaté žriedlo poznatkov k dejinám 
umenia. Časť tvorby prezentuje v 17. stor. 
rodinná dielňa Grossovcov zo Spišskej So
boty. Publikácia, ktorá vznikla k výstave ko
nanej v Levoči od 21. 6. - 13. 10. 2002, po
zostáva z dvoch nadväzujúcich častí k oso
be Pavla Grossa st. (? - 1680), ktorý 
pochádzal pravdepodobne z Vratislavy, je
ho syna Pavla Grossa ml. (1660- 1734), kto
rého tvorba bola donedávna menej známa, 
a ich dvojgeneračnej sochársko-rezbárskej 
dielni. Zaoberá sa nielen doterajším stavom 
výskumu, ale aj nejasnosťami v životopis
ných dátach, pôsobení a ich autorstve na 
základe rozboru archívnych materiálov 
a zbierok Slovenskej národnej galérie v Bra
tislave. Na konci publikácie sa nachádza 
stručný rodostrom Grossovcov, text je obo
hatený vyobrazeniami diel z ich dielne. 

Marcela Domenová 

Kol.: Štátny okresný archív v Poprade. 
Poprad: Popradská tlačiareň, vydavateľstvo 
2002, 20 s. 

Pracovníci Štátneho archívu Prešov, po
bočka Poprad so sídlom v Spišskej Sobote 
vydali ešte pred premenovaním svojho pra
coviska stručného, no prehľadného sprie
vodcu. 

Archív sa len nedávno, v roku 1995 pre
sťahoval do svojho súčasného sídla - dvoch 
meštianskych domov v Spišskej Sobote. Až 
v nich - po strastiplnom putovaní, ktoré 
opisuje prvá časť publikácie - našiel dôstoj
né priestory pre výkon svojej funkcie. V sú
časnosti uchováva 2300 bežných metrov ar
chívneho materiálu. 
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Druhá časť textu ich stručne predstavu
je. K historicky najcennejším patria fondy 
magistrátov deviatich spišských miest, kto
ré boli v rokoch 1412 - 1773 v poľskom zá
lohu, viažuce sa k 13. - 20. storočiu. Oso
bitne cenným je fond Magistrát mesta Kež
marok, v ktorom sa okrem iných vzácnych 
písomností nachádza erbová listina mesta 
z r. 1463, dnes národná kultúrna pamiatka. 
Cenným je aj najstaršie zachované kroni
kárske dielo zo Spiša od neznámeho autora 
z 2. pol. 15. stor., známe pod názvom Spiš-
skosobotská kronika (nedávno vyšla v slo
venskom preklade J. Sopka v práci Kroniky 
stredovekého Slovenska, Budmerice 1995). 

Dobrou vizitkou tvorcov je, že si dali zá
ležať na viacjazyčnom spracovaní publikácie: 
za slovenským textom nasledujú jeho prekla
dy do nemčiny, angličtiny a maďarčiny. 

Vladimír Rábik 

DUNAJSKÁ, Anna: Štátny okresný ar
chív v Trnave. Trnava: B-print 2002, 25 s. 

Z príležitosti svojho presťahovania do 
novozrekonštruovaných priestorov meš
tianskeho domu na Štefánikovej ulici č. 7 
vydal Štátny archív Bratislava, pobočka Tr
nava (ešte pod starým názvom) krátkeho 
sprievodcu. 

Po úvodnom príhovore prednostu 
Okresného úradu v Trnave predstavuje úlo
hy archívu, jeho históriu, vlastné archívne 
fondy a zbierky, bohatú i historicky cennú 
knižnicu a bádateľské možnosti. Archív 
vznikol zlúčením pôvodne štyroch samo
statných archívov - troch okresných (býva
lých okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec) 
a historického mestského archívu Trnavy. 
V súčasnosti uchováva 3 465,5 bežných 
metrov archiválií, uložených v 694 archív
nych fondov. 

Hlavnú časť publikácie tvorí ich zo

znam. Historicky najhodnotnejším z nich je 
nepochybne fond Magistrát mesta Trnavy, 
ktorý obsahuje archiválie z rokov 1238 -
1922 (1928). 

Vladimír Rábik 

KUKLOVSKÝ, Rudolf: Šalianski Židia. 
Šaľa: Oto Németh 2002, 276 s. 

Podrobné dejiny židovskej komunity 
v Sali. Autor detailne popisuje jednotlivé 
rodiny v období medzi dvoma svetovými 
vojnami prechádzajúc ulicami mesta a po-
pisujúc jednotlivé domácnosti, ich členov. 
Pripojený je zoznam šalianskych židov
ských rodín z rokov 1850 - 1895 a zoznam 
židovských martýrov zo Sále, ktorí nepreži
li holokaust. Rýchlej orientácii v práci na
pomáha menný register. 

(-ah-) 

K neznámemu erbu vo Výčapkoch 
V 2. čísle GH-hlasu z r. 1991 publikoval 

J. Králik erb, ktorý sa nachádza na podstav
ci sochy sv. Jána Nepomuckého v nitrian
skej obci Výčapky. Podľa jeho názoru ide 
o doposiaľ neznámy variant erbu Ňáriov-
cov, ktorí kedysi vlastnili majetky v tejto lo
kalite. Tento názor treba poopraviť. Publi
kovaný erb totiž patrí inému šľachtickému 
rodu z Výčapok-Vajaiovcom, konkrétne ich 
barónskej vetve. 

Vajaiovci boli nobilitovaní v roku 1598 
a pôvodne žili na severnom Záhorí (v Holíči, 
Kopčanoch, dokonca v Hodoníne). V r. 1740 
kráľovná Mária Terézia povýšila bratov Šte
fana a Ladislava Vajaiovcov do barónskeho 
stavu a dovolila im používať prídomok „de 
Vicsap" (z Výčapkov). Zároveň im udelila aj 
barónsky erb (pozri obrázok). Obaja bratia 
sa vyznamenali v službách v krajinských 
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úradoch. Nimi však barónska vetva rodu aj 
vymrela. Práve barónsky erb Vajaiovcov sa 
nachádza na vyššie spomínanej soche vo 
Výčapkoch. Bol uverejnený napríklad 
v uhorskom i chorvátskom Siebmacherovi. 
Kópia privilégia z r. 1740 je dodnes uložená 
v Archíve mesta Bratislavy. 

(Literatúra: FAUST, O.: Archív mesta Bra
tislavy 1. Súpis erbových listín zemianskych. 
Bratislava 1938, s. 43, 103; SIEBMACHER, 
J. - BOJNIČIČ, I.: Der Adel von Kroatien und 
Slavonien. Nurnberg 1895, reprint 1986, 
tab. 143, SIEBMACHER, J. - CSERGHEÓ, G.: 
Wappenbuch des Adels von Ungarn sammt 
den Nebenländern der St. Stephans Krone. 
Nurnberg 1885 - 1892, tab. 478). 

Frederik Federmayer 

Knihovníci v službách genealógov 
Záujem o genealógiu a regionálnu his

tóriu dlhodobo vyúsťuje do hľadania prí
slušných informácií v knižniciach a archí
voch. Z týchto dôvodov v roku 1997 v Ko
dani vznikla a v r. 1998 v Amsterdame sa 
prvýkrát zišla Genealogická a regionálno-
historická diskusná skupina knihovníkov 
(The Genealogy and Local History Discus-
sion Group). Iniciátorom jej založenia a or
ganizátorom bol Melvin P. Thatcher z Utaž-
skej genealogickej spoločnosti zo Salt Lake 
City (Utah, USA). Počas nasledujúcich me

dzinárodných knihovníckych konferencií 
sa záujemcovia združení okolo tohto fóra 
sformovali v pomerne veľkú skupinu a na 
konferencii v Jeruzaleme v r. 2000 navrhli 
pretvoriť sa v samostatnú sekciu (majúcu 
svoj výbor a rozpočet) v rámci medziná
rodnej knihovníckej asociácie známej pod 
názvom IFLA. K transformácii došlo v aprí
li 2002, kedy IFLA akceptovala Genealogic
kú a regionálno-historickú sekciu ako svo
ju 37. sekciu (The Genealogy and Local His
tory Section). Prvé formálne stretnutie 
sekcie sa uskutočnilo počas 68. výročnej 
schôdze IFLA 21. - 22. augusta 2002 v Glas-
gowe. V úradujúcom výbore v súčasnosti 
pracujú už spomínaný Melvin P. Thatcher 
(predseda, thatchermp@gensocietyoftah.org), 
Ruth Esther Hedegaard z Vendsysselského 
historického múzea a archívu z Hjooringu 
v Dánsku (tajomníčka, rhe@vhm.dk) a Jani-
ce McFarlane z Národnej knižnice Škótska 
z Edinburghu {hospodárkaj.mcfarlane@nls.uk). 

(z e-mailov R. Hedegaard a M. Thatcher, 
7. 4. a 3. 5. 2002) 

Oxford a genealógia 
Oddelenie pokračujúceho vzdelávania 

na Oxfordskej univerzite vo Veľkej Británii 
otvorilo v školskom roku 2002/2003 inova-
tívne štúdium regionálnych dejín prostred
níctvom internetu. Cieľom tohto štúdia je 
poskytnúť záujemcom praktický úvod do 
koncepcií, prameňov a metód rodinno- a ko-
munitnohistorických výskumov. Študentov 
budú viesť ich osobní tútori, všetky študij
né materiály získajú z internetu. Štúdium je 
určené pre ľubovoľných záujemcov o regio
nálne dejiny a genealógiu, pre historikov, 
študentov, učiteľov dejepisu a pod. Je 
jednoročné, nevyžadujú sa písomné skúšky 
a končí sa udelením diplomu, (www.con-
ted.ox.ac.uk/localhistory) 
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K R O N I K A 

PO ÚSPEŠNEJ VÝSTAVE Poklady Státního 
ústfedního archívu v Praze. Český a česko
slovenský štát v dokumentech 1158- 1990, 
sprístupnenej na jeseň 2001, pripravili pra
covníci Štátneho ústredného archívu v Pra
he ďalšiu: Česká panovnícka a statní sym
bolika. Vývoj od stredoveku do současnosti. 
Výstava trvala od 28. 9. do 31. 10. 2002. 
Chronologicky bola rozčlenená na 14 častí 
počínajúc Českým štátom do r. 1490 a kon
čiac Českou a Slovenskou Federatívnou re
publikou (1990 - 1992), Českou republikou 
od roku 1990 a časťou s ukážkami aplikova
nia štátnej symboliky (na minciach, odzna
koch, úradných pečatidlách, a pod.). Atmos
féru dotvárali nahrávky hýmn a hymnic
kých skladieb, ktoré panovnícku a štátnu 
symboliku sprevádzajú od stredoveku (Sva-
továclavský chorál, Hospodine, pomiluj ny, 
Haydnova rakúska hymna, Kde domov múj, 
československá a česká národná hymna). 
Exponáty poskytli početné archívy a múzeá 
ČR vrátane Kancelárie prezidenta republiky 
a Ministerstva zahraničných vecí ČR. (Ano
táciu katalógu pozri v rubrike Anotácie -
Glosy). (-jr-) 

ODBOR ARCHÍVOV A REGISTRÁTOR MV SR 
chce popri časopise Slovenská archivistika 
vydávať aj sériu príručiek z jednotlivých 
odborov archivistiky, príbuzných vedných 
disciplín a pomocných vied historických. 
Séria je určená predovšetkým pre archivá
rov. Ako prvá z nich začiatkom roka 2003 
vyšla Príručka chronológie od Dr. Juraja Žu-
dela (z Trnavskej univerzity), spoluautora 
podobného diela, ktoré vyšlo v r. 1955 
a ktoré je už prirodzene dávno rozobrané 
a neprístupné. Vydanie pomôcky umožňu
júcej robiť dátumové prevody a získať po

trebné informácie o meraní času - pre svo
jich poslucháčov - pripravuje aj Katedra ar
chívnictva a pomocných vied historických 
FFUK v Bratislave. {-gh-) 

SVOJE „ABRAHÄMOVINY" 3. apríla 2003 
oslávil heraldik, historik, archivár, dlhoroč
ný tajomník Heraldickej komisie MV SR 
a člen výboru Slovenskej genealogicko-
heraldickej spoločnosti PhDr. Ladislav Vrtel. 
Pri tejto príležitosti generálny riaditeľ Sek
cie verejnej správy MV SR Ing. Jozef Liška 
udelil jubilantovi Sasinkovu a riaditeľ Od
boru archívov a registratúr MV SR PhDr. Pe
ter Kartous, CSc. Križkovu medailu. Obidve 
rezortné vyznamenania sa udeľujú za zá
sluhy o rozvoj slovenského archívnictva. 
Vedenie ministerstva nimi ocenilo Vrtelove 
dlhoročné úsilie a pracovné nasadenie 
v oblasti archívnictva a heraldiky. Kolegovi 
Vrtelovi k životnému jubileu úprimne bla
hoželáme, (-jr-) 

„EXLIBRIS V MÚZEU" bol názov výstavy, ktorú 
v dňoch 11. apríla - 1. júna 2003 usporiada
li v Podjavorinskom múzeu (pobočke Tren
čianskeho múzea) v Novom Meste nad Vá
hom. Návštevníci mali možnosť zhliadnuť 
o.i. heraldické exlibrisy zo zbierky 
Gejzu Herczoga (pôsobil ešte začiatkom 
medzivojnového obdobia), uloženej dnes 
v Balneologickom múzeu v Piešťanoch. Otvo
reniu výstavy predchádzala žiacka súťaž 
v tvorbe exlibrisov, do ktorej sa zapojilo asi 
70 záujemcov zo základných a základných 
umeleckých škôl z Nového Mesta nad Váhom. 
Podujatia so sprievodným katalógom k vý
stave pripravili Dr. Jozef Karlík z Podjavo-
rinského múzea a Mgr. Igor Zmeták, externý 
pracovník Slovenskej národnej knižnice. 
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UŽ 25 ROKOV sa každoročne stretávajú čle
novia rodu Stráňajovcov. Jubilejné 25. 
stretnutie sa uskutočnilo 3. mája 2003 
v Rajci, okr. Žilina. Viac ako polovicu spo
medzi 50 účastníkov tvorili členovia rodu 
z Maďarska. Tam (v Miskolczi) by sa malo na 
budúci rok konať ďalšie stretnutie. Stráňa-
jovci disponujú bohatými genealogicko-his-
torickými informáciami o svojom rode, 
spracovanými aj na CD-ROM-e. Bližšie infor
mácie: Ing. Milan Pavliš, Martin (pavlis&ne-
ografia.sk). 

PROF. RICHARD MARSINA, popredný sloven
ský historik-medievista, sa 4. mája 2003 do
žil 80-tich rokov. Tento známy tvorca a edi
tor pramenných edícií (Codex diplomaticus 
et epistolaris Slovaciae ai.), množstva vedec
kých publikácií a štúdií, dlhoročný predseda 
Slovenskej historickej spoločnosti, člen vý
boru Matice slovenskej a mnohých ďalších 
domácich a zahraničných organizácií, pôso
bí od r. 1991 aj ako člen výboru Slovenskej 
genealogicko-heraldickej spoločnosti. V sú
časnosti je pedagógom Katedry histórie na 
Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity 
v Trnave. K životnému jubileu mu úprimne 
blahoželáme a prajeme veľa síl do dálších 
tvorivých rokov. (-gh-) 

VEDECKÁ KONFERENCIA „PÁLFFYOVCI V NO
VOVEKU - VZOSTUP VÝZNAMNÉHO UHOR
SKÉHO ŠĽACHTICKÉHO RODU" sa 20. mája 
2003 uskutočnila v Bratislave. Vystúpili na 
nej slovenskí í maďarskí odborníci s prí
spevkami Úvahy o výskume našej spoločnej 
minulosti (L. Gecsényi), Fuggerovsko-pálffy-
ovská knižnica v kultúrno-historických sú
vislostiach (E. Frimmová), Šľachtická knižni
ca rodu Pálffyovcov na Hrade Červený Ka
meň (M. Kujovičová), Stavíte/' a zberateľ 
gróf František Pálffy (K. Malečková), Počiat

ky kontaktov medzi Pálffyovcami a piarista
mi (A. Koltai), Otázky okolo rodu Pálffyov
cov: Ján Pálffy (Á. R. Várkonyiová), Vzostup 
rodu Pálffyovcov v 16. storočí (G. Pálffy), 
Ekonomické podmienky vzostupu Pálffyov
cov v 16. storočí (V. Čičaj), Tajný radca Pavol 
Pálffy - uhorský aristokrat vo Viedni v 1. 
polovici 17. storočia (A. Fundárková), Koreš
pondencia Pavla Pálffyho s dôstojníkmi tu
reckých pohraničných pevností (G. Várko-
nyi). Konferencia, ktorú spoluorganizovali 
Kultúrny inštitút Maďarskej republiky v Bra
tislave a Kancelária pre spoluprácu SAV 
a Maďarskej akadémie vied, nadviazala na 
podobné sympózium, ktoré sa v r. 2000 ko
nalo v Bojniciach (pozri anotáciu zborníka 
v rubrike Anotácie - Glosy). (-jr-) 

REDAKCIA RODOPISNEJ REVUE (periodika 
Historicko-vlastivedného spolku v Českých 
Budéjoviciach) v máji 2003 vydala biblio
grafický prehľad 1125 článkov, statí, anotá
cií, referátov a správ publikovaných v pe
riodikách Českej genealogickej a heraldic
kej spoločnosti v Prahe v rokoch 1969 až 
2002. Dielo má 40 strán formátu A4 a za 
48,- Kč (bez poštovného) si ho možno ob
jednať cez trnkas@volny.cz, alebo na praž
skom tel. čísle 251623667. 

CHORVÁTSKA ŠĽACHTA NA SLOVENSKU - vý
stavu o pôvode, historickom vývine a kul
túrnom prínose príslušníkov chorvátskej 
šľachty na Slovensku (ako znel jej podtitul) 
v dňoch 28. mája - 31. júla 2003 sprístup
nili v priestoroch Veľvyslanectva Chorvát
skej republiky v Bratislave. Autorsky ju pri
pravil PhDr. Ján Botík zo Slovenského ná
rodného múzea - Historického múzea 
v Bratislave, ktorý sa problematike Chorvá
tov na Slovensku venuje už niekoľko rokov. 

(gh) 
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POVAŽSKÉ MÚZEUM V ŽILINE zorganizuje 
výstavu tkaných erbov obcí, dedín a osád 
bývalého Strečnianskeho panstva z dielne 
Otílie Kadašiovej zo Strečna, ktorá sa venu
je tkaniu na krosnách. Výstave bude pred
chádzať slávnostné odovzdávanie erbov 
starostom a zástupcom jednotlivých lokalít 
17. augusta 2003 na hrade Strečno, spojené 
s prezentáciou obcí a možností cestovného 
ruchu v regióne. Vlastnú výstavu týchto ne
tradičných artefaktov (formátu 50 x 30 cm) 
si budú môcť návštevníci strečnianskeho 
hradu pozrieť v dňoch 12. septembra - 31. 
októbra 2003. Informácie: p. Repáňová, 041-
569 7 400. 

V LUČENCI v dňoch 1. - 3. októbra 2003 sa 
uskutoční vedecká konferencia Kriminalita, 
bezpečnosť a súdnictvo v minulosti miest 
a obcí na Slovensku. Podujatie prístupné aj 
širokej verejnosti bude prebiehať v kongre
sovom centre Reduta. Organizujú ho Sekcia 
pre dejiny miest Slovenskej historickej spo
ločnosti a Katedra archívnictva a pomocných 
vied historických Filozofickej fakulty UK 
v Bratislave. Informácie: Slovenská historická 
spoločnosť (PhDr. Vladimír Segeš), Klemenso-
va 19, 813 64 Bratislava, 02-529 25 753. 

Jednou zo záľub pani Otílie Kadašiovej 
zo Strečna je tkanie závesných obrazov 
s heraldickými motívmi. 

V PORADÍ UŽ 7. ARCHÍVNE DNI, ktoré 
každoročne organizuje Spoločnosť sloven
ských archivárov, sa budú konať v dňoch 7. 
až 9. októbra 2003 v Liptovskom Jane. Ich 
hlavnou témou sú Archívy a vzdelávanie. 
Informácie: spolpaz@salamon.sk. 
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P O Č Í T A Č E - I N T E R N E T 

Z GENEALOGICKÉHO INTERNETU 

USA A KANADA. Hoci od oficiálneho 
spustenia dlho očakávanej stránky www.el-
lisislandrecords.org prevádzkovanej Stredis
kom dejín imigrácie amerických rodín 
(American Family Immigration History Cen
ter) uplynul už dlhší čas, spomínaná strán
ka si zachováva status kľúča pri vyhľadáva
ní základných informácií o osobách, ktoré 
imigrovali do USA - a neskôr aj do Kanady -
v rokoch 1889 - 1924 (cez prístav Ellis Is
land, resp. cez New York). 

V kombinácii s údajmi z databázy vy
sťahovalcov, ktorí prechádzali cez prístav 
v Hamburgu (http://www.hamburg.de/fhh/ 
behoerden/staatsarchiv/link_to_your_ro-
ots/english/index.htm), amerických poisten

cov (Social Security Death Index, http: 
//ssdi. g enealogy.rootsweb.com/cgib i n/ 
ssdi.cgi) a informáciami z amerických tele
fónnych zoznamov [http•:/'/www.whitepa-
ges.com) môže aj slovenský bádateľ dospieť 
k pozoruhodným výsledkom. 

V Kanade nedávno (v marci 2003) sprí
stupnili webovsku stránku www.genealo-
gy.gc.ca, ktorá má ambíciu stať sa primár
nou online stránkou pre vstup do kanad
ských genealogických informačných zdrojov. 
Tie budú sprístupňované postupne, pričom 
organizátori - Knižnica a archív Kanady 
v Ottawe v spolupráci s Oddelením kanad
ského kultúrneho dedičstva - rátajú s pod
porou mnohých partnerov. 

any age 

Port of 
Departure:iEditi 
any port 
N a m e of 
S h í p : íEďítl 

any ship 

N a m e of 
T o w n : igdit) 
any town 
Matching 
Records: 
n 

Exact Matches (13] 
Name of Passenger 
t.Augusta Polerecky 

2.Costav Polerecky 

3.Gusta Polereckv 
4.1an Polereckv 

5.íanac Polerecky 
6.Jan Polerecky 
7.Jan Polereckv 
8Josef Polerecky 
9Josef Polereckv 

Residence 
Andrasfalu, 
Hungary 
Scranton, 
USA 
Fvancina 
Slovian, 
Hungary 
Stubuya 
Diviak 
Diviaky 
Hungary 
M. Viesko, 

Arrived 
1907 

1924 

1905 
1907 

1902 
1905 
1903 
1910 
1907 

Age on Arrival 
17 

46 

24 
42 

43 
50 
43 
27 
25 

Ukážka z výpisu Polereckovcov (pôvodom z viacerých obcí Turca) je dobrým príkladom toho, 
že pri čerpaní údajov z databázy www.ellisislandrecords.org treba do r. 1918 počítať 
s maďarskými, niekedy skomolenými či neúplnými názvami miest, z ktorých prisťahovalci 
pochádzali (Andrasfalu = Ondrašová, Fvancina = Ivančiná, Stubuya = Stubnya = Horná alebo 
Dolná Stubňa). Deformované bývajú aj mená (v ukážke Costav = Gustáv..J či priezviská osôb. 
Treba preto hľadať cez rôzne varianty priezvisk. Pretože databáza sa stále dopĺňa, môže sa 
tiež stať, že v nej nenájdete všetkých, ktorí sa v sprístupnenom období (1889 - 1924) 
vysťahovali či odišli za prácou do USA, resp. cez USA do iných krajín. Napriek spomínaným 
nepresnostiam je táto databáza cenným a ľahko dostupným zdrojom údajov aj pre 
slovenských bádateľov. 

73 • 

http://www.ellisislandrecords.org
http://www.ellisislandrecords.org
http://www.hamburg.de/fhh/
http://enealogy.rootsweb.com/cgib
http://www.whitepages.com
http://www.whitepages.com
http://www.genealogy.gc.ca
http://www.genealogy.gc.ca
http://www.ellisislandrecords.org


ČESKÁ REPUBLIKA. Tí, ktorých výsku
my povedú k našim západným susedom, is
te uvítajú nahliadnutie do stránky Centrál
neho registra občanov ČR, kde popri rôz
nych štatistických údajoch o českej 
populácii k augustu 2002 nájdu o. i. tabuľky 
súčasnej frekvencie používania jednotli
vých priezvisk v Českej republike. Mužské 
a ženské priezviská sú zoradené zvlášť -
mužské pod http://www.mvcr.cz/statisti-
ky/jmena/index.html. 

Ako pomôcky pri výskumoch v ČR môžu 
poslúžiť aj telefónne zoznamy: http://pho-
ne.quick.cz a adresár archívov uverejnený 
na stránke: http://www.cesarch.cz/adre-
sar.aspx. Využiteľný je aj kontroverzný zo
znam konfidentov niekdajšej Štátnej tajnej 
bezpečnosti, zverejnený na www.cibulka.cz. 

NEMECKY HOVORIACE KRAJINY. Bránou 
k hľadaniu predkov v nemecky hovoriacich 
krajinách môže byť nemecký genealogický 
server {http://www.genealogienetz.de), z kto
rého sa dá dostať tam, kam potrebujete: 
k menným a genealogickým databázam, in
formáciám o prameňoch, k stránkam genea
logických a regionálno-historických spoloč
ností... 

FRANCÚZSKO. Podobne ako iné genealo
gické portály je konštruovaný i „Le Portail 
de la Genealógie en France" (http://www.ge-
nealogie.fr), vstupná brána do genealogic
kých výskumov vo Francúzsku. Zaujímavé 

sú prehľady o početnom výskyte hľadaných 
priezvisk v jednotlivých departmentoch 
krajiny v periódach 1891 - 1915, 1916 až 
1940, 1941 - 1965, 1966 - 1990. V kombi
nácii s francúzskymi bielymi stránkami 
(http://www.pagesjaunes.fr/pb.cgi) sa mož
no dostať k adresám dnes žijúcich menov
cov alebo príbuzných vo Francúzsku. 

ŽIDOVSKÉ RODINY NA INTERNETE. 
Vstupným portálom do židovských genealo
gických informácií je JewishGen, prevádz
kovaný v USA: http://www.jewishgen.org. 
Ide o primárny internetový zdroj s množ
stvom databáz. Tie, týkajúce sa Slovenska, 
resp. Uhorska možno hľadať cez http:// 
www.jewishgen.org/databases/Hungary. 
Obsahujú údaje excerpované z matrík, súpi
sov obyvateľstva, adresárov, ako aj zozna
mov osôb, ktoré neprežili holokaust. Vyhľa
dávať v nich možno podľa mien a lokalít. 

DOMÁCE ZDROJE. Internetovým výcho
diskom ku genealogickým výskumom na 
Slovensku (i v slovacikálnom zahraničí) je 
stránka našej spoločnosti www.genealogy-
heraldry.sk s linkami na základné genealo
gické zdroje. Z vlastných domácich databáz 
sú v genealogickom výskume v súčasnosti 
využiteľné hlavne telefónne zoznamy http: 
//www.zoznamst.sk/sk/index.html a prie
bežne dopĺňaná databáza pochovaných 
www.cintoriny.sk. 

Spracoval M. Sišmiš 

Vážení priatelia, v tejto rubrike by sme radi uverejňovali informácie o významnejších 

internetových stránkach využiteľných v genealogickom výskume, recenzie genealogických 

programov, ako aj príspevky o vašich skúsenostiach s využívaním osobného počítača 

a ínternetu v genealogickej praxi. Vopred Vám za ne i za upozornenie na ne ďakujeme. 
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Jaroslav Perniš: The Hungarian Anjous in health, iílness and death 3 
The House of Anjou, coming from France, started to operate in Hungary at the begin-

ning of the 14"1 century. Like other medieval houses and families, they were characterized 
by high mortality in children and short-livedness. Women used to die at childbirths, men 
died of wounds gained in battles or while hunting. Charles Róbert (1288 - 1342), King of 
Hungary and founder of the house, demonstrably suffered from gout (arthritis urica) that 
manifested itself by severe arthritic pains. Louis the Great (1326 - 1382), his son, was said 
to suffer from leprosy or syphilis. Charles Martel, Charles Roberťs uncle, his spouse and 
Margarét of Luxemburg, spouse of Louis the Great, repjtedly died of plague. 

The family members could not avoid even intrigues and murders they themselves plot-
ted. Charles Róbert and his closest relatives almost died at an unsuccessful attempt of Feli-
cian Zach to assassinate them. Other murders plotted in the family circle were more suc-
cessful: in 1345 they murdered Andrew, Duke of Calabria, reputedly on his spouse's insti-
gation, in 1382 Charles the Small ordered to put Andrew's spouse out of the way, in 1386 
the noblemen grouped around Elizabeth Kontromanich murdered Charles the Small and fi-
nally, in 1387 Charles' the Small followers murdered Elizabeth as well. 

The Hungarian Anjous operated in Hungary just for a short time. They died out on the 
spear-side by Louis the Great (1382), King of Hungary and Poland, and on the distaff side 
by his youngest daughter Hedwig, Heiress of Poland (1371 - 1399). 

Libor Bernát: The Drábik family in Slovakia 22 
The family name Drábik became well-known in Slovakia first of all thanks to Mikuláš 

Drábik (ca. 1588 - 1671), Moravian exile, minister and Johann Amos Comenius' friend. In 
1628 he settled in Puchov, later in Lednica (northwest of Slovakia). Drábik came from 
Strážnice in Moravia, became famous for his political visions that foresaw the fall of the 
Hapsburgs. These were the reason he was in the end put to death in Bratislava. His de-
scendants lived later in Košeca, the bearers of the family name (supposed descendants) 
gradually in other localities of Slovakia. Some of them emigrated to the United States and 
western parts of Czechoslovakia in the 20,h century. Tradition of the descent and Iinks up 
with Mikuláš Drábik háve been preserved just in one branch. 

Zdenék Pokluda: The Šerénis in Moravia and their Hungarian returns 33 
Since the 15"1 up to the 20"' century there were more than 90 Hungarian noble families 

whose estates were recorded in the Czech lands, while the migration wave culminated be-
tween 1560 and 1650. Among them were the Šerénis (Serényi) who settled in Vlachovice, 
Moravia. The author follows the family development and their estates in Moravia, as well as 
their relatives-estate returns to Hungary till the beginning of the 20,h century. The Šerénis 
were in possession of Luhačovice and Lomnice (Moravia) for the longest. Relatively long 
they kept their estates in Putnok (Hungary), Záblatie (Slovakia), Nový Svétlov and Blatná 
(Moravia). They also had estates in Lower Austria and Bohémia. 

Karel Miiller: Three new Hungarian letters of arms in Opava 41 
The author provides information on three recently found Hungarian letters of arms now 

preserved at the Land Archives in Opava (Czech Republic). The third of them gives infor
mation on Juraj Grueber of Banská Štiavnica graduation from the faculty of arts of Vienna 
University and the improvement of his coat-of-arms by the dean of the faculty in 1689. The 
document brings a significant evidence of the right to raise a graduate to the nobility and 
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grant him a privilege. Besides Vienna University, Law Faculty in Innsbruck and Faculty of 
Art in Prague disposed of the privilege. They were granted by Emperor Leopold I (1640 -
1705). 

Martin Hrubala: The arms of Archbishop Ján Černoch 
at the grammar school building in Trnava 46 

On the facade of the Grammar School in Hollého Street in Trnava, a coat-of-arms has 
been preserved, up to now wrongly ascribed to Juraj Lipai (1600 - 1666), Archbishop of 
Esztergom. He got the premise built in 1649, however, the arms was placed on it only dur-
ing the reconstruction done after the fire in 1914. It belongs to Ján Černoch (1852 - 1927), 
Archbishop of Esztergom of that time. 

Jozef Urminský - Vladimír Rábik: The discovery 
of a medieval sealing-stick of the city of Trnava at Trnava City Halí 49 

During the archaeological research done in the medieval city halí premises in Hlavná 
Street in Trnava (April - May 2001) a town sealing-stick of the 15,h century was found at the 
waste shaft where it was probably thrown off after a new, modem sealing stick was made, 
recorded in 1540. 

The issue also brings a portrait of Moravian historian and archivist Zdenék Pokluda who 
for years has been devoting to Hungarian families operating in Moravia. It also makes fa-
miliar with the Roman-Catholic Archdiocesan Archives and Internet sources useful at ge-
nealogical research. 

Translated by Mária Okálová 
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SOCIETY 
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The Slovák Genealogical-Heraldic Society 
(established 1991 in Martin) encourages 
those interested in genealogy, heraldry, 
and related branches, in particular 
researchers of the origin of Slovakia 
related families and persons. For this 
purpose it gives consultation, organizes 
scholarly and educational undertakings, 
publishes semi-annual "Genealogicko-
heraldický hlas" and other publications, 
launches various research projects 
concerning investigation into sources, and 
maintains its own library and archives. 

MEMBERSHIP 
The Society is open to members both from 
Slovakia and foreign countries. The 
individual or instututional member will be 
registered after filling a membership form 
and paying a membership fee. 

MEMBERSHIP FEES 
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Ukraine) 
EUR 10,- p.a. (other Európe) 
EUR 20,- p.a. (other countries including 
Canada and USA) 
Please, send checques payable to the SGHS 

CONTACT 
Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin, 
Slovakia 
Phone: +421-43-413 12 67 
E-mail: genealogy@snk.sk 
Bank connection: 
VÚB Martin 17237-362/0200 

POKYNY PRE PRISPIEVATEĽOV 
GENEALOGICKO-HERALDICKÉHO HLASU 

Genealogicko-heraldický hlas je odborno-
popularizačný časopis. Usilujeme o to, aby 
jednotlivé príspevky mali svoju odbornú úroveň 
a boli súčasne zrozumiteľné a čitateľsky 
príťažlivé pre širokú verejnosť. Rozsah 
odborných štúdií by nemal presiahnuť 10 
normalizovaných strán. Pri ostatných typoch 
príspevkov uprednostňujeme menší rozsah. 
Oceníme, ak správy o nových publikáciách 
a uskutočnených podujatiach spracujete čo 
najstručnejšie. 
V záujme efektívnej spolupráce pri spracúvaní 
príspevkov, dodržte, prosím, nasledujúci 
postup. 

1) Texty spracujte ako samostatný súbor Wordu 
alebo T602. 

2) Vytvorte základný text (bez tabelácie 
a obrázkov). Ak chcete, vyznačte v ňom rez 
písma (kurzíva, tučné, ap.), prípadné indexy 
a exponenty. Všetky ďalšie úpravu technicky 
komplikujú prácu s textom v redakcii. 

3) Na záver príspevku pripíšte svoje meno, 
presnú adresu (vrátane PSČ, e-mailu a pod.), 
rodné číslo a vaše bankové spojenie. 

4) Obrázky, grafy a tabuľky spracujte ako 
samostatné obrázkové súbory vo formáte TIF 
alebo JPEG (v rozlíšení 300 dpi) alebo ich 
pripojte v bežnej forme. 

5) Ak máte osobitné požiadavky na grafickú 
úpravu svojho príspevku, vytvorte aj verziu 
graficky upravenú podľa vašich predstáv. 

Podklady nám môžete poslať: 
a) elektronickou poštou na adresu: 

genealogy@snk.sk 
b) poštou na adresu: 

SGHS, Nám. J. C. Hronského 1, 
036 01 Martin 

Ak chcete poskytnuté materiály vrátiť, 
upozornite nás na to. Nevyžiadané materiály 
nevraciame. Príspevky redakčne upravujeme 
a honorujeme podľa možností SGHS. 
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...chcete získať viac informácií? 
Navštívte internetové stránky 

http://www.genealogy-heraldry.sk 

Dozviete sa z nich to, 
čo sa nezmestilo 

na stránky tohto časopisu. 
Nájdete tam 

niektoré podrobnosti 
o aktuálnom dianí, 

užitočné adresy, 
zoznamy rodín 

i tých, 
ktorí skúmajú ich dejiny. 
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