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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 SGHS publikované 

5. včefíry prihlásené práce zostanú po skončení súťaže 
súčasťou zbierok SGHS, kde budú k dispozícii ddlším 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 genealogicko-heraldická spoločnosť 
Nám. J. C. Hronského 1 

036 01 Martin 
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Š T Ú D I E 

K VÝVOJU ŠĽACHTY OSTRIHOMSKEJ ARCIDIECÉZY 

František Oslanský 

V r. 1279 - 1297/8 bol ostrihomským arcibiskupom, najvyšším predstaviteľom 
Ostrihomskej arcidiecézy a hlavou uhorskej cirkvi, Vladimír (Lodomerius). Podobne 
ako kráľ, disponoval nielen vlastným správnym a súdnym aparátom, dvorom, dvor
skými hodnostármi so služobníkmi, šľachtou, poddanými, ale tiež významnými vý
sadami, imunitami a exempciami.1 Jeho príjmy a súčasne príjmy Ostrihomského 
arcibiskupstva plynuli prevažne z rozsiahlych majetkov, ktoré sa rozprestierali pre
važne v najhustejšie osídlených oblastiach juhozápadných, južných a juhovýchod
ných častí západného, západných a južných častí stredného a juhozápadných častí 
východného Slovenska.2 

Na tejto pôde mohol usadzovať výsadné obyvateľstvo, ktorého väčšina - zapiso
vaná v zachovaných písomných prameňoch ako iobagiones a milites- patrila k stred
ným a nižším vrstvám súdobej spoločnosti. Išlo o potomkov osôb a rodín, ktoré ma
li v 11. - 12. stor. rozličné hospodárske, sociálne a právne postavenie. Základnou po
vinnosťou ostrihomských jobagionov či predialistov,3 za pridelenú pôdu, bolo 
v prípade potreby vojensky slúžiť panovníkovi a najvyšším svetským a cirkevným 
hodnostárom a inštitúciám. 

Od polovice 13. storočia sa jobagióni (nielen ostrihomskí) začali vnútorne dife
rencovať, väčšina vytvorila nižšiu vrstvu formujúcej sa šľachty, menšia časť klesla na 
úroveň neskorších prostých poddaných.4 

1 FÚGEDI, E.: Az esztergomi érsékség gazdalkodása a XV. század végén. In: Kolduló, barátok, 
polgárok, nemesek. Tanulmányok a magyar kozépkorról. Budapest 1981, s. 114-237, 
471 -493. 
2 OSLANSKÝ, F.: Pozemkové vlastníctvo Ostrihomského arcibiskupstva na Slovensku 
v stredoveku. Historický časopis, 38, 1990, č. 3, s. 364 - 390; OSLANSKÝ, F.: Sídelná 
Ostrihomská kapitula a stredoveké Slovensko. Historické štúdie 34, 1993, s. 34, 50; 
FEJÉRPATAKY, L. (zost.): Monumentu Vaticana históriám regni Hungariae illustrantia 1/1. 
Budapestini 1887, s. XIX - XLVII, 41 - 409; ORTVAY, T. (zost.): Magyarország egyházi 
fôldleirása a XIV. század elején 1-2. Budapest 1891 - 1892. Térkép-mellékletek 
Magyarország egyházi fóldleírásahoz I - VII. 
3 Samotné pomenovanie šľachty ostrihomského arcibiskupstva v priebehu stáročí 
zaznamenalo mnoho foriem a premien. Najznámejšie označenie predialisti nevychádzalo 
z prédia predstavujúceho zemepánske hospodárstvo, ale z prédia cirkevnej šľachty, majetku, 
ktorého užívanie bolo viazané na poskytovanie vojenskej služby vo význame benefícium, 
feudum. OSLANSKÝ, F.: Predialisti Ostrihomského arcibiskupstva na Slovensku do začiatku 
16. storočia. Historický časopis, 34, 1986, č. 4, s. 489 - 490. 
4 BÁN, P. (zost.): Magyar torténelmi fogalom gyujtemény 2. Eger 1980, s. 760 - 761; MARSINA, 
R.: Štruktúra šľachty na Slovensku (v Uhorsku) do začiatku 16. storočia. In: Štruktúra feudálni 
společnosti na území Československa a Polska do prelomu 15. a 16. století. Praha 1984, s. 136 
až 139; SULITKOVÁ, L.: Nižší šlechta v českém státé a Uhrách na prelomu 13. století ve svetle 
písemných prameňu. In: Archaeologia historica 2, 1977, s. 9 - 10, 12-13, 21/pozn. 85. 
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Pozoruhodné svedectvo 
V roku 1284 Štefan, syn Fulkusa, Jakub, syn Simeona, Peter, syn Botyza, Moyus, 

syn Vogusa a ich najbližší, najpravdepodobnejšie z osady, ktorá existovala v hrani
ciach súčasného chotára Patiniec (de villa Pooch), požiadali uhorského kráľa Ladisla
va IV. o preradenie do stavu ostrihomských šľachtických jobagionov (nobilium ioba-
gionum). Predložili mu staršiu, ním vydanú privilegiálnu listinu, v ktorej sa uvádza
lo že už predtým, podporovaní niekoľkými šľachticmi, boli za svoje služby (najmä 
v boji s českým kráľom, kedy Štefanovi bratia Valentín a Artholfus, „zahalení červe
nou krvou", padli), vyňatí zo stavu jobagionov Komárňanského hradu a preradení 
medzi kráľovských servientov (servientum nostrorum regalium). V tomto postavení 
slúžili ako vojaci, po boku ostatných šľachticov (nobílibus) kráľovstva, „pod kráľov
skou zástavou" (sub vexillo regio). 
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S prechodom pod právomoc ostrihomského arcibiskupa súviselo aj pričlenenie 
majetkov obhospodarúvaných žiadateľmi k majetkom Ostrihomského arcibiskupstva, 
ako aj prijatie rovnakých povinností, aké plnili iní šľachtickí jobagióni Ostrihomské
ho arcibiskupstva. Išlo tradične predovšetkým o vojenské služby. Žiadatelia navonok 
argumentovali snahou a potrebou vojensky posilniť Ostrihomskú cirkev a jej majet
ky (pred „útokmi zločincov"). Kráľ s ich požiadavkou súhlasil a 10. marca 1284 listi
nou „o vyňatí a prenesení slobody" (super exempcione, seu translacione libertatis), spí
sanou najpravdepodobnejšie v terajšom Várkony (Varkun) v Maďarsku, postúpil spo
mínané majetky, osoby i právne vzťahy voči nim ostrihomskému arcibiskupovi. 

Žiadatelia dali neskôr („pre zlé dobové pomery, nebezpečné cesty a nepriateľské 
útoky") z listiny urobiť aj spomínaný, doslovný odpis (vyhotovil a jeho hodnovernosť 
pečaťou potvrdil 4. marca 1285 brat Dominik, magister Špitála svätého kráľa Štefana 
z Ostrihomu s konventom).5 Tento dokument, nachádzajúci sa dnes v ostrihomskom 
arcibiskupskom archíve, je cenným dokladom o súdobej pozícii ostrihomského arci
biskupa, majetkových presunoch medzi panovníkom a cirkvou na južnom Slovensku, 
ako aj o transformácii nižších privilegovaných vrstiev v Uhorsku koncom 13. storočia. 

O šľachte „pravej" a neplnoprávnej, 
erboch svetských i cirkevných 
Už v knihe proroka Izaiáša z 8. stor. pred Kristom sa uvádza: „Šľachetný však 

zmýšľa šľachetné, zastáva sa vecí šľachetných." Stredoveká latinčina slovo šľachetný 
(nobilis) používala aj na označenie šľachticov,6 pričom už v čase tvorby tejto spolo
čenskej vrstvy (v našom prípade koncom 13. storočia) išlo o osoby so značne roz
dielnym právnym postavením. Podľa zvykového práva7 sa šľachtický stav v Uhorsku 
dal nadobudnúť predovšetkým za vojenské zásluhy, pri ktorých boli preukázané zna
losti, rôzne telesné a duševné prednosti a cnosti. Kráľ mohol ktorúkoľvek osobu vy
ňať z „neurodzeného" stavu a uviesť ju medzi šľachticov kráľovstva. Ak bol dotyčný 
obdarovaný súčasne hradom, mestečkom, dedinou alebo iným majetkom, za šľachti
ca bol považovaný hneď po štatúcii, čiže riadnom uvedení do jeho držby. Tzv. pra
vým (plnoprávnym) šľachticom bolo možné stať sa aj bez udelenia majetkových práv. 
Všetci dediči v mužskej línii tých, ktorí sa stali šľachticmi, či už im boli alebo nebo
li udelené aj majetkové práva, boli pokladaní za plnoprávnych šľachticov. 

5 OPSA (Ostrihomský primaský svetský archív), Lad. R, fasc. 5, no. 68; MES II, s. 177 - 178, 
191 - 192, č. 157, 173; SZENTPÉTERY, I. - BORSA, I. (ed.): Az Árpád-házi királyok okleveleinek 
khtikai jegyzéke 2/2-3. Budapest 1961, s. 333 - 334, 521, č. 3295 - 3297; GYORFFY, Gy.: Az 
Árpád-kori Magyarország torténeti fôldrajza 3. Budapest 1987, s. 460 - 461, 557, č. 661; 
BARTAL, A.: c. d., s. 228. 
G HERIBAN, J.: Sväté písmo Starého a Nového zákona. Rím 1995, s. 1444, 1449, 1519 (32/8); 
ŠPAŇÁR, J. - HRABOVSKÝ, J.: Latinsko-slovenský slovník. Slovensko-latinský slovník. Bratislava 
1983, s. 390, 1082. 
7 Od najstarších čias bolo výhradným právom v Uhorsku zvykové právo, ktorého spísanie 
bolo schválené snemom v r. 1514. LUBY, S.: Dejiny súkromného práva na Slovensku. 
Bratislava 1946, s. 55 - 57, 89 - 93. 
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Prepísaná kráľovský listina z r. 1284 - na 
príklade príbuzenstva komesa Štefana 
z Patiniec ilustruje sociálne, jurisdikčné 
a majetkové premeny na území 
Ostrihomskej arcidiecézy koncom 
13. storočia. Spomínané osoby sa 
z pôvodného postavenia kráľovských 
jobagiónov dostali medzi kráľovských 
servientov a následne ostrihomských 
jobagiónov, šľachtu podliehajúcu 
ostrihomskému arcibiskupovi (nobiles 
iobagiones Strigoniensis ecclesie). Prechod 
sprevádzalo pripojenie ich majetku 
k majetkom ostrihomského arcibiskupstva. 
Repro: Archív autora. Originál uložený 
v Primaskom archíve v Ostrihome. 



Plnoprávne šľachtictvo sa dalo nadobudnúť aj s cirkevnou hodnosťou. V tomto 
prípade sa však viazalo len na danú osobu (ad personam). Netýkalo sa jej príbuz
ných, ani dedičov. Duchovné osoby boli pre svoje poslanie (starať sa o spásu ľudí) po
kladané za dôstojnejšie ako osoby svetské a mali podobné majetkové práva ako svet
skí magnáti či predstavitelia nižšej šľachty. 

Pokiaľ ide o erby (neskôr udeľované kráľom), neboli nevyhnutným atribútom, ale 
len ozdobou šľachticov a ich používanie nesúviselo výlučne so šľachtickým stavom. 
Mnohí obyvatelia Uhorska, ktorí dostali erbové znaky od kráľa, neboli považovaní za 
šľachticov.8 

Rozmach používania symbolov (osôb i inštitúcií) v 13. storočí súvisel s rozšíre
ním kancelárskej činnosti (a pečatí) a vojen (ktoré si vyžadovali používanie vlajok 
a štítov so znameniami). Od konca 12. a začiatku 13. stor. mali aj uhorskí cirkevní 
hodnostári (arcibiskup, biskupi...) právo osobne sa zúčastňovať bojov, pod vlastný
mi zástavami a erbami viesť oddiely zložené z niekoľkých ťažkoodených a väčšieho 
počtu ľahkoodených jazdcov. Ich symboly, či už pečate alebo vlajky a erby na štítoch, 
boli súčasne symbolmi inštitúcií, ktoré zastávali (spočiatku osobnými, neskôr dedič
nými).9 Objavovali sa v nich cirkevné motívy - postavy svetcov,10 biblické postavy, 
cirkevné symboly (kríže, kardinálske a biskupské klobúky so šnúrami a uzlami, mit
ra, biskupská berla),11 ktoré sa neskôr, najmä od 14. storočia, zvykli kombinovať so 
symbolmi svetskými (napr. s rodovými symbolmi nositeľov).12 

Veľký počet cirkevných osôb z nižších sociálnych vrstiev si vyžiadal používanie 
pečatí a erbov aj týmito osobami. Na druhej strane nie všetky slobodné či čiastočne 
privilegované osoby podliehajúce cirkvi používali vlastné symboly. V prípade potre
by (teda hlavne vo vojnách) vystupovali pod symbolmi svojich predstaviteľov (bis
kupov, arcibiskupa a pod.). 

8 MÁRKUS, D. (ed.): Corpus iuris Hungarici. Magyar torvénytár 1000- 1895. Werbôczy lstván 
hármaskonyve. Budapest 1897, s. 54 (Titulus 2/1), 58 (Titulus 4/1), 60-63 (Titulus 6/1); 
LUBY, S.: c. d., s. 175. 
9 VRTEL, L.: Osem storočí slovenskej heraldiky. Martin 1999, s. 39-41, 50 - 54, 103 - 104, 
126 - 127, 156. 
10 Napr. pečať arcibiskupa Vladimíra z konca 13. stor. zobrazovala postavu svätého Vojtecha, 
patróna Ostrihomskej arcidiecézy. Štátny archív Levoča, Súkromný archív Spišskej kapituly, 
Ser. 2, f. 6, no 4 (IV/6); Koral magyar torténeti lexikón (9 - 14 század). Budapest 1994, s. 202 
- 203, 414; VRTEL, L.: c. d., s. 31, 53; KNAUZ, F. (ed.): Monumenta ecclesiae Strigoniensis 
(MES) 2. Strigonii 1882, s. 99. 
11 SOKOLOVSKÝ, L.: Erb ako zdroj historického poznania. In: Heraldika na Slovensku. Martin 1997, 
s. 25 - 26; NOVÁK, J.: Slovenské mestské a obecné erby. Martin 1977, s. 18 - 26; NOVÁK, J.: Rodové 
erby na Slovensku 1. Martin 1980, s. 11 - 25; BERTÉNYI, L: Heraldika. In: A tórténelem 
segédtudományai. Budapest 1986, s. 142 - 143; ZENGER, Z. M.: Heraldika. Praha 1971, s. 14; 
Lexikón des Mittelalters 8. Miinchen 1997, stľpec 2034; PFLEIDERER, R.: Atribúty svétcú. Praha 
1992, s. 41; LEONHARD, W.: Das grofie Buch der Wappenkunst. Miinchen 1976, s. 28, 34. 
12 Svedectvom toho sú napr. pečate ostrihomského arcibiskupa Tomáša Bakóca. V dolnej 
špičke jeho prvej, dvojrohej pontifikálnej pečate z r. 1505 je zobrazený jeho rodový erb 
v pozadí s rovnoramenným krížom. Na jeho strednej pečati z r. 1510 nad spomínaným 
krížom vidieť už kardinálsky klobúk, z ktorého obojstranne visí po deväť uzlov. Megpecsételt 
tórténelem. Kozépkori pecsétek Esztergomból. Esztergom 2000, s. 125 - 126. 
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V postavení šľachty podriadenej arcibiskupovi 
Ostrihomskí jobagióni, akými sa stali aj vyššie spomenutí príbuzní komesa Štefa

na a ďalších kráľovských servientov z Patiniec, hoci čiastočne privilegovaní, sa s pre
chodom pod právomoc arcibiskupa nestali plnoprávnymi šľachticmi. Naďalej sa teda 
nemohli zúčastňovať na správe krajiny (napr. zastávať krajinské hodnosti), na tvorbe 
jej zákonov, nemohli slobodne rozhodovať o svojom majetku a nepoužívali ani šľach
tické prídomky, a podľa všetkého ani vlastné symboly.13 V prípade potreby bojovali 
pod zástavou arcibiskupa. Podobne ako šľachtici z iných komitátov sa však mohli 
zhromažďovať, vytvárali svoje stolice (ich zhromaždenia sa konali vo Vojke nad Du
najom, Vrábľoch, v Juri nad Hronom a v Arcibiskupskom Léli v terajšej časti veľko-
kosihského chotára) a obhajovali sa pred ich súdmi.14 Nepodliehali moci kráľa, ale 
svojmu prelátovi, ostrihomskému arcibiskupovi, prípadne inému predstaviteľovi sto
lice. Daňových slobôd sa im dostávalo iba v obmedzenej miere.15 Tie však boli prav
depodobne vyššie, ako v ich predchádzajúcej pozícii. To bol zrejme hlavný dôvod, 
prečo komes Štefan a jeho príbuzní požiadali o preloženie do stavu ostrihomských 
šľachtických jobagiónov. 

Aké boli osudy ich potomkov, nevieme. Ak sa však v tomto postavení dožili roku 
1467, postihlo ich nové daňové zaťaženie. Od 1. apríla tohto roku totiž popri da
niach, ktoré odvádzali arcibiskupstvu, museli platiť aj daň do kráľovskej pokladnice 
- tributum fisci regalis.15 

V našich i maďarských archívoch je veľa písomností podobných spomínanému do
kumentu z r. 1285. V budúcnosti môžu odhaliť ďalšie, doposiaľ neznáme či spresňu
júce skutočnosti o vývoji privilegovaných vrstiev na cirkevných i mimocirkevných 
územiach stredovekého Uhorska. 

13 OZORAI, J.: Az egyházi vagy praediális nemesek és birtokuk. Ezstergom 1887 
(Kulónlenyomat a „Magyar Sion" 1886 és 1887-évi folyamából), s. 106 - 107. 
14 Za najstarší písomný údaj o existencii stolíc v Uhorsku sa považuje ustanovenie o vyslaní 
dvoch alebo troch šľachticov z každého komitátu do Stoličného Belehradu v potvrdení Zlatej 
buly z r. 1267. VARS1K, B.: Otázky vzniku a vývinu slovenského zemianstva. Bratislava 1988, 
s. 11; 2UDEL, J.: Stolice na Slovensku. Bratislava 1984, s. 14. 
15 OPSA, Liber sancti Adalberti - E, pag. 60; OZORAI, J.: c. d., s. 113; CZIZMADIA, A.; Die 
Rechtstellung der Predialen und Predialenstiihle in Ungarn. In: Festschrift Hans Lentze. 
Innsbruck-Munchen 1969, s. 102. 
16 Táto daň sa netýkala šľachty, ktorej bolo udelené tzv. pravé šľachtictvo kráľom či 
šľachtické privilégium pod menom kráľovským, cirkevným, alebo pod akoukoľvek právnou 
mocou. Týkala sa však všetkých ostatných obyvateľov, ktorí dovtedy mali daňovú slobodu. 
Išlo o hradskú šľachtu, cirkevných predialistov {prediales ecclesiarum), ktorí nemali 
privilégium od kráľov, mešťanov slobodných miest, Kumánov, Rusínov, Tatárov, Valachov, 
alebo ľudí ktoréhokoľvek stavu okrem Valachov, ktorí časť zisku komory platili 
v Sedmohradsku v stotine (DORY, F. - BÓNIS, G. - ÉRSZÉGI, G. - TEKE, S.: Decreta regni 
Hungariae. Gesetze und Verordnungen Ungarns 1458- 1490. Budapest 1989, s. 162 - 168). 
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PÔSOBENIE A PÔVOD EVANJELICKEJ ŠĽACHTY V KOMÁRNE 
NA PRELOME 18. A 19. STOROČIA 

Zdenka Vráblová 

V Komárne, meste na Dunaji, ktoré sa Osmanom nikdy nepodarilo obsadiť, sa 
stretávali nielen ekonomické záujmy rôznych hospodárskych a sociálnych spoločen
stiev, ale aj príslušníci rozličných národností a kultúrnych i náboženských prúdov. 
Patrili k nim i evanjelici augsburgského vyznania. 

Do protireformácie 
S šíriteľmi myšlienok Martina Luthera sa v komárňanskej pevnosti stretávame už 

na konci 20-tych rokov 16. storočia. Boli nimi nepochybne predovšetkým vojaci 
a dôstojníci z nemeckých a rakúskych krajín, ktorí v období protitureckých vojen pô
sobili ako žoldnieri v cisárskej armáde. Reformácia skoro našla prívržencov aj za 
múrmi pevnosti - v samotnom Komárne, ako aj v osadách Ó-Szóny a Új Szóny ležia
cich na pravom brehu Dunaja, dnes v maďarskom Komárome. 

Z 50-tych rokov 16. storočia pochádzajú zmienky o prvom protestantskom kos
tolíku, ktorý sa nachádzal v pevnosti a pôvodne slúžil ako hradná kaplnka, a o pr
vých kazateľoch (predikátoroch) i učiteľoch na tunajšej evanjelickej škole. O sto ro
kov neskôr, v rokoch 1647 - 1651, žilo v Komárne 47 evanjelických rodín. Väčšina 
z nich sa hlásila k nemeckej národnosti.1 

V kozmopolitnom prostredí Komárna sa naplno uplatnila národnostná, kultúrna 
a náboženská tolerancia. Aj z týchto dôvodov tu protireformačné opatrenia zazna
menali výraznejšie úspechy až na konci 60-tych rokov a agilný nástup rekatolizácie 
vyvrcholil až v 70. - 80. rokoch 17. storočia. 

Rozvoj komárňanského evanjelického cirkevného zboru 
V rokoch 1750 - 1810 vplyvom hospodárskeho rozvoja a v neposlednom rade 

i uvoľnenia náboženských pomerov sa v Komárne a na jeho okolí usadili desiatky no
vých rodín, čo malo vplyv na zmenu národnostného zloženia i sociálnej tváre tak sa
motnej aglomerácie, ako aj jej evanjelickej komunity. Kým v rokoch 1550 - 1660 jej 
najpočetnejšiu zložku tvorili nemecké dôstojnícke a vojenské rodiny, nasledované 
rodinami vzdelancov (učiteľov, lekárnikov, lekárov) a vlastníkov pozemkov, obchod
níkov a remeselníkov, v rokoch 1750 - 1810 došlo k ich preskupeniu. Prevahu nado
budli maďarské remeselnícke (krajčírske, kožušnícke, kožiarske a garbiarske, čiž
márske, kamenárske, mlynárske, lodno-tesárske a zlatnícke) rodiny a rodiny vlastní
kov pozemkov (poľnohospodárov) a obchodníkov (so stavebným drevom, obilím, 
chlebovou múkou, zelninou, vínom a pod.). Išlo tak o šľachtické, ako aj o meštianske 

1 Archív evanjelickej cirkvi a. v. v Komárne (ďalej AEC Komárno), Zoznam písomností 
v depozite II. (ďalej D IIJ/B-1040. 
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rodiny. Mnohé z nich do Komárna, Új Szónya a Ó-Szônya prilákali práve priaznivé 
podmienky pre rozvoj podnikania.2 

Hoci komárňanská evanjelická komunita v porovnaní s inonáboženskými skupi
nami naďalej zostávala v menšine (v roku 1792 tu popri 384 evanjelikoch a ďalších 
menšinových skupinách - pravoslávnych, grékokatolíkoch, židoch - žilo 5936 katolí
kov a 4355 kalvínov), v rokoch 1782 - 1800 sa značne rozrástla. Kým v roku 1782 ži
lo v Komárne 79 a v roku 1783 82 maďarských a nemeckých evanjelických rodín, 
v roku 1800 ich už bolo 134, pričom prevažovali rodiny maďarské. V rovnakom čase 
(1800) žilo v Ó-Szónyi ďalších 6 maďarských a v Új Szónyi 21 slovenských evanjelic
kých rodín.3 

Aj keď nemeckú evanjelickú komunitu v poslednej tretine 18. storočia a v prvom 
desaťročí 19. storočia posilnili ďalšie šľachtické rodiny (Rochendorfovci, Neumanov-
ci, Braunovci, Fentcelovci, Heischlackerovci, Martinovci, Payerovci a Heinrichovci, 
popri Sixtyovcoch a Dornerovcoch, ktorých predkovia sa v Komárne usadili v 1. polo
vici 18. storočia)4 nemecké rodiny zostali v menšine. V rovnakom období sa do Ko
márna, Ó-Szónya a Új Szónya prisťahovali i ďalší evanjelickí šľachtici maďarského 
a slovenského pôvodu, ktorí tu - podobne ako mnohí iní ich predchodcovia a súčas
níci - rozvinuli svoje podnikateľské a hospodárske záujmy. 

Komárňanská evanjel ická šľachta v obchode s drevom 
V rokoch 1745 a 1751 Mária Terézia udelila Komárnu významné privilégia a po

výšila ho medzi ostatné slobodné kráľovské mestá Uhorska. K jeho prudkému hos
podárskemu rozmachu však došlo až oveľa neskôr - v poslednej tretine 18. a v prvej 
tretine 19. storočia. 

V prvej polovici 18. storočia sa v Sedmohradsku vyčerpali zásoby stavebného (du
bového) dreva, pričom dopyt po ňom vzrastal. Popri hľadaní nových ťažiarskych stre
dísk sa zintenzívnila ťažba na Považí, Pohroní, Orave a v Liptove, teda na území 
dnešného Slovenska. Od začiatku 60. rokov 18. storočia považskí pltníci smerovali 
do Guty (dnešného Kolárova), za priaznivých podmienok až do Komárna. V opačnom 
prípade drevo v Gute naložili na vozy a takto ich dopravili do komárňanských prí-
stavísk na Váhu a Dunaji.5 Od konca 60. rokov 18. storočia sa tu totiž stretávali ob
chodníci s drevom zo všetkých častí vtedajšej monarchie. 

2 Új Szóny a Ó-Szóny ležiace na pravom brehu Dunaja už v tomto období považovali za 
súčasť Komárna. 
3 Evanjelický cirkevný zbor patril medzi najmenšie v Komárne. V 2. polovici 19. storočia ho 
tvorilo 170 - 180 rodín s počtom 930 - 980 ľudí. AEC Komárno, D II./B - 1134, 1047, 1148, 
1150,2640. 
4 Sixtyovci pochádzali z Modry (Bratislavská stolica). Svoj pôvod odvodzovali od Michala, 
Juraja, Dávida a Jána Sixtyovcov, ktorí získali armáles roku 1646. Štefan Sixty sa usadil 
v Komárne a v roku 1713 bol prijatý medzi šľachtu v Komárňanskej stolici. MAPI, Gy.: 
Komáromvármegye nemes családai. Komárom 1911, s. 263 (ďalej ALAPI). O Dornerovcoch 
pozri v ďalšom texte. 
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Komárňanská stolica tak zaujala v uhorskom obchode so stavebným drevom dô
ležité postavenie a udržala si ho až do konca 20-tych rokov 19. storočia. Na začiat
ku 19. storočia na jej území pôsobilo 32 spoločností obchodujúcich s drevom (na 
dolnom Váhu, Malom Dunaji a strednom Dunaji), ktoré združovali 80 obchodníkov. Tí 
drevo kúpené od pltníkov (v Gute, v prístave v Kameničnej alebo v Komárne) prepra
vovali na svojich lodiach (po tzv. Starom Dunaji; úsek Viedeň - Bratislava - Komárno 
- Ostrihom - Budapešť) do budínskej a viedenskej lodenice alebo (po tzv. Malom ráb-
skom a Mošonskom Dunaji - bočných ramenách Dunaja) do šoperských osád6 v Ráb-
skej a Mošonskej stolici. 

K najvýznamnejším obchodníkom s drevom patrili aj evanjelickí šľachtici Burdá-
čovci. Ich spoločnosť bola v 90-tych rokoch 18. storočia a v prvom desaťročí 19. sto
ročia jednou z popredných obchodných spoločností. Mužskí členovia rodiny sa za
oberali obchodom so stavebným drevom, ktoré predávali buď priamo v Komárne ale
bo v šoperských osadách v povodí Malého Dunaja. Na jeho prepravu si najímali lode 
od komárňanskej pobočky Cisársko-kráľovského lodného úradu a od lodivodov-vlast-
níkov lodí. 

V tranzitnom obchode s obilím 
Počas obilnej konjunktúry v rokoch 1787 - 1818 Komárňanská stolica zaujala vý

zname miesto i v tranzitnom obchode s obilím na Dunaji. Medzi známe a vyhľadáva
né obilné trhové strediská - popri komárňanskom prístave - patrili Almás, Ó-Szóny, 
Fúzitó a Nagy igmánd (Maďarsko) na pravom brehu Dunaja. V tomto období žilo v Ko
márne 416 obchodníkov s obilím, z ktorých niektorí vlastnili i 20 - 25 lodí.7 Boli to 
predovšetkým Srbi, ktorí prepravovali obilie z Banátu a Slavónie na budínske a vie
denské trhy a ktorí dávali prednosť lacnej a rýchlej vodnej doprave. 

Do obchodu s obilím sa zapojili i spoločnosti priamo disponujúce loďami. Jednou 
z najúspešnejších bola obchodná spoločnosť vedená právnikom Žigmundom Čepym 
{Csepy), ktorá sídlila v Komárne a pôsobila od roku 1806. Disponovala 162 loďami 
a aj jej členmi a akcionármi boli evanjelickí šľachtici a mešťania-obchodníci s obilím 
a vlastníci lodí.8 

Medzi najvplyvnejších a najzámožnejších patrili Samuel Marcel, obchodník s loďa
mi a lodivod, a Samuel Neuman. Obaja kúpili 20 akcií v hodnote 500 zlatých a S. Mar
cel so synmi vlastnil 20 lodí. Ďalšími členmi-evanjelikmi boli šľachtici Gašpar Payer 
(vlastnil 3 lode), Mikuláš Heinrich, Ján a Michal Bendeovci (vlastnili po 2 lodiach), Ján 

5 Záplavy, plytčiny, rýchly spodný prúd pri Kameničnej a Komárne, balvany, bahnisté dno 
a plytčina na ľavom brehu pri Komárne ohrozovali totiž pohyb plavidiel. VRÁBLOVÁ, Z.: 
Rozvoj poľnohospodárskej výroby na zičiovských panstvách v Komárňanskej stolici v 18. a na 
začiatku 19. storočia. Dizertačná práca. Bratislava 2000, s. 118 - 119. 
s Šoper (z nem. Schôpfer - tvorca) - dobový výraz, ktorým sa označoval námezdný robotník 
v lodiarstve. Tamže, s. 122 - 123. 
7 GYULAI, R.: Császári királyi szabadítékos rév-komáromi biztosító társasága. Komárom 1899, s. 1. 
8 Tamže, s. 2 - 3. 
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Pohľad na evanjelický kostol a faru Podpisy významnejších predstaviteľov 
v Komárne (súčasný stav). Kostol bol komárňanskej evanjelickej obce 
postavený v rokoch 1795 - 1798. z prelomu 18. a 19. storočia 
Foto: Jozef Štefankovič. (z archívu ev. cirkvi v Komárne). 

Báňaj (Bányay), Štefan, Michal a Ján Sokolajovci (Szokolay, vlastnili po 1 lodi). O rok 
neskôr, v roku 1807, vznikla v Komárne Prvá cisársko-kráľovská poisťovacia spoloč
nosť, ktorej činnosť tiež výrazne prispela k rozvoju obchodu s obilím na Dunaji. Med
zi jej akcionármi opäť nachádzame aj evanjelických (maďarských a nemeckých) šľach
ticov. 

Mecéni komárňanského evanjelického cirkevného zboru 
Členovia vplyvných komárňanských evanjelických rodín boli ochrancami a veľko

rysými mecénmi miestneho evanjelického cirkevného zboru. Ich spoločenské a eko
nomické postavenie poslúžilo aj na posilnenie jeho práv. V tomto smere najväčšie zá
sluhy treba pripísať senátorovi Michalovi Burdáčovi (1794 - 1797), Michalovi Tótovi, 
ktorý do konca života vykonával funkciu dozorcu v pobočke Kráľovského soľného 
úradu v Komárne,9 Samuelovi Bendemu, ktorý od roku 1782 až do smrti bol inšpek
torom evanjelického cirkevného zboru v Komárne, a ďalším šľachticom - členom pre-
sbyterského zboru Jánovi Zelenkovi a Jánovi Dornerovi, ktorí sa v 80-tych a v prvej 
polovci 90-tych rokov 18. storočia striedali aj vo funkciách hospodára-kurátora a po
kladníka evanjelického cirkevného zboru. 

9 Tótovci boli dôležitými producentami obilia a zeleniny. 
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Niektorí z nich zanechali cirkvi veľké finančné základiny. Napr. Ján Henrich Dor-
ner a jeho matka Terézia Sixtyová zložili 25. 5. 1799 500 zlatých, Samuel Bende v ro
ku 1803 testamentárne odkázal 1000 zl., základinu Michala Burdáča, založenú po je
ho smrti dcérami Katarínou, Annou a Zuzanou 20. 2. 1808 tvorilo 200 zl. a základi
na Samuela Marcela a jeho manželky Terézie Neumanovej z 20. 2. 1819 predstavovala 
čiastku 600 zl.10 Nemalú hodnotu mali i vecné dary cirkvi - strieborné predmety. Ich 
váha v rokoch 1783 - 1800 dosiahla 11 funtov a 3 lóty (6, 58 kg),11 pričom štvrtina 
z nich bola pozlátená a podľa odhadu zlatníka Pavla Mikolaja (Mikolay) mali hodnotu 
1065 zlatých a 45 grajciarov. 

Spomínané finančné prostriedky a dary mali posilniť spoločenské postavenie 
miestneho evanjelického cirkevného zboru a prispieť k rozvoju evanjelického škol
stva v Komárne (evanjelickej latinskej školy). 

Náš ďalší výskum sa sústredil na genealogický vývoj vplyvnejších (prevažne ma
ďarských a slovenských) evanjelických šľachtických rodín, ktoré žili v Komárne, Ó-
Szónyi a v Új Szónyi na prelome 18. a 19. storočia.12 

Burdáčovci 
Medzi najzámožnejšie a najvplyvnejšie evanjelické rodiny v Komárne v tomto ob

dobí nepochybne patrili Burdáčovci (Bordács, Burdátcs). V Komárňanskej stolici sa 
objavili už v prvej polovici 50-tych rokov 18. storočia a v Komárne sa usadili v 2. 
polovici 70-tych rokov 18. storočia. Ján Burdáč z Nitrianskej stolice a jeho synovia 
Michal (z Kopčian, dnes v okr. Skalica), Štefan, Ján a Dávid, boli prijatí medzi stolič
nú šľachtu 24. 2. 1777." Štefan a Dávid sa neskôr odsťahovali. 

Michal (1721 - 20. 2. 1808) sa najprv usadil na okraji Komárna na brehu Váhu 
a býval na Vážskom rade v dome č. 1289.H V jeho susedstve býval syn z prvého man
želstva Peter Burdáč (1745 - 26. 11. 1790) s manželkou Zuzanou, rod. Tengeovou 
a s dcérou Žofiou (1779 - 30. 1. 1786). 

Michal Burdáč sa v prvej polovici 90. rokov 18. storočia presťahoval do Új Szónya. 
V roku 1795 tam už býval spolu s ostatnými príbuznými a s ďalšími slovenskými 

10 AEC Komárno, Zoznam písomností v depozite I. (ďalej D 1.)/ B - 1845, B - 1846, B - 1842, 
B- 1839. 
11 8 kventikov = 4 lóty = 1 funt = 560 g. 
12 Pri výskume sme využili matriky komárňanskej ev. cirkvi z rokov 1783 - 1829 (SA Nitra) 
a indexy k nim (AEC Komárno). 
13 SA Nitra, fond Komárňanská župa (ďalej KŽ) I., Elench šľachtických písomností XIII, 1622 
až 1725, 8/19 a ALAPI, s. 14. 
14 Erb Michala Burdáča sa v cirkevnom archíve nezachoval. Na zakladacej listine základiny 
Michala Burdáča z 20. 2. 1808 sa nachádzajú pečate erbov jeho dcér Kataríny, Anny a Zuzany 
s majuskulnými iniciálami ich krstných mien v latinčine (C. B., A. B., S. B.) po oboch stranách 
erbu v pečatnom poli. V štíte i v klenote je zobrazený letiaci kôň na čele s parožím, pričom 
v štíte sú nad jeho hlavou umiestnené tri hviezdy. AEC Komárno, D I./1842 
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evanjelickými rodinami. V tomto roku totiž na podnet susedov odovzdal do archívu 
evanjelického cirkevného zboru rukopisné zápisnice bohoslužieb a prijímaní, napí
sané v slovenskom jazyku.15 

Michalovou druhou manželkou sa stala mladučká Zuzana Porubská. V Komárne sa 
im narodili a zomreli tieto dcéry: Kristína (narodila sa a zomrela 11. 6. 1783), Anna 
(nar. 23. 4. 1784), Žofia (2. 6. 1786- 19. 8. 1789), Kristína (1. 3. 1790-9. 4. 1790).16 

V Új Szônyi žil i jeho syn Michal Burdáč ml. a synovci Štefan a Ján Burdáčovci s ro
dinami. Neskoršie, po smrti svojej prvej manželky Judity, rod. Spalerovej sa sem pre
sťahoval i synovec Samuel Burdáč, ktorý dovtedy žil v Komárne na Kvetnej ulici. V Új 
Szónyi žila i vdova jeho synovca Pavla Burdáča (1752 - 28. 1. 1794) Zuzana, rod. Vaš-
ková, ktorá predtým žila s manželom a s deťmi v Komárne v dome na Vozovej ulici. 
V Komárne sa im narodili dcéry Terézia (1. 9. 1783-14. 10. 1784) a Klára (11. 11. 1787). 

Štefan Burdáč a manželka Anna Mária, rod. Pintcinová mali deti: Andreja (3. 12. 
1788), Alžbetu (10. 1. 1794 - 9. 3. 1798) a Katarínu (7. 9. 1796). 

Ján Burdáč a manželka Alžbeta, rod. Máťušová mali svadbu 24. 11. 1793 (ženích 
mal vtedy 24 rokov). Žili spolu krátko, pretože Ján tragicky zomrel - 22. 4. 1803 sa 
utopil v Dunaji. Mali deti: Michala (19. 4. 1798) a Máriu (2. 12. 1800). 

Samuel Burdáč (1750 - 14. 4. 1803) s prvou maželkou Juditou, rod. Spalerovou 
mal štyri deti: Daniela (1779 - 1. 10. 1783), Jeremiáša (9. 5. 1785), Kláru (29. 6. 1785) 
a Samuela (14. 6. 1786 - 5. 1. 1804), ktorý zomrel ako krajčírsky učeň. Jeho druhou 
manželkou sa 24. 2. 1789 stala Zuzana, dcéra Samuela Hajnóciho {Hajnóczy) z Új Szó-
nya. Mali deti: Daniela (17. 3. 1792 - 8. 4. 1796), Jonáša (18. 10. 1794 - 4. 2. 1799) 
a Pavla (23. 11. 1798). 

V Komárne na Tolnajovej (Tolnai) ulici v rodinnej rezidencii žili ostatní členovia 
tejto početnej šľachtickej rodiny. Ján Burdáč (1723 - 14. 3. 1792) sa v Komárne usa
dil s manželkou Katarínou, rod. Pelikánovou (1734 - 27. 2. 1790, zom. 56-ročná). Po 
jej smrti sa opäť oženil s Kristínou Hodánovou (1720 - 22. 2. 1804). V dome na Tol
najovej ulici žili synovia Peter Burdáč (1754 - 18. 1. 1794) s manželkou Zuzanou, 
rod. Gottliebovou a Štefan Burdáč (1757 - 14. 7. 1794) s rodinou. 

Štefan sa ženil dvakrát. V prvom manželstve s Alžbetou, rod. Černekovou (1758 
až 15. 11. 1790, zom. 32-ročná) samu narodilo 8 detí: Štefan (1782 -2. 4. 1786), Da
niel (25. 9. 1783 - 2. 9. 1789), Katarína (25. 9. 1783 - 29. 8. 1789), Dávid (marec 1784 
až 30. 5. 1784), Zuzana (14. 11. 1785 - 3. 10. 1786), Katarína (14. 11. 1785), Michal 
(13. 11. 1790 - 29. 11. 1791) a Štefan (13. 11. 1790). Druhý raz sa oženil 1. 2. 1794 
so Žofiou, dcérou Martina Boleša (Bolesch) z Komárna, a narodili sa im ešte deti Ka
tarína (25. 11. 1791 - 19. 3. 1797) a Jozef (19. 3. 1794). 

1SAEC Komárno, Inventárna kniha archívu, 1648 - 1809. Uvedená kniha sa však nezachovala. 
16 Dcéra Alžbeta (1777) sa 10.7.1797 ako 20-ročná vydala za obchodníka so stavebným 
drevom Mateja Janíka z Liptovskej stolice a ďalšia dcéra Zuzana za obchodníka so 
stavebným drevom Mateja Štetku z Kráľovej Lehoty, tiež z Liptovskej stolice. Janíkovci 
a Štetkovci žili v Komárne. 
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V Komárne krátko žil aj Michal Burdáč - pochádzajúci z Nitrianskej stolice -
s manželkou Katarínou, rod. Pulovou. Bývali na Pichegerovej ulici, kde im zomrela 
dcéra Eva (1766-24. 10. 1784). 

Bendeovci 
Samuel, syn Jána Bendeho (zom. 17. 3. 1783) z Vesprímskej stolice, dokazoval 

šľachtictvo 24. 5. 1773 a bol prijatý medzi šľachtu Komárňanskej stolice. S rodinou 
sa usadil najprv na Vážskom rade, potom sa presťahoval na nábrežie Malého rábske-
ho Dunaja a napokon do Cisárskej ulice. 

Jeho manželkou bola Žofia, rod. Stammová (1763 - 4. 11. 1795). Zo šiestich detí 
zostali nažive len dvaja synovia Ján a Michal Bendeovci. Tretí syn Samuel (1781 až 
16. 1. 1786) a dcéry Kristína (1781 - 30. 3. 1784), Zuzana (24. 1. 1784 - 19. 2. 1795) 
a Rosana (15. 6. 1787 - 9. 1. 1791) zomreli ešte v útlom veku. 

Ako inšpektor miestneho evanjelického cirkevného zboru väčšinu času trávil vo 
Viedni, kde asistoval dvornému cirkevnému radcovi Jánovi Drozdíkovi. Do tejto funk
cie mu pomohol jeho otec, ktorý využil svoje známosti a popularitu medzi evanje
lickými vzdelancami na dvore panovníka Jozefa 11. Už 22. 3. 1782 priebojný a pria
teľmi povzbudzovaný Samuel Bende odovzdal prostredníctvom Jána Drozdíka pa
novníkovi Jozefovi II. žiadosť, v ktorej komárňanskí evanjelici prosili o udelenie 
povolenia vykonávať bohoslužby na území mesta. Panovník na žiadosť odpovedal 
kladne. 

Samuel Bende zomrel 3. 6. 1802 v Komárne vo veku 55 rokov. Tu zomrela i vdo
va Jána Bendeho Terézia, rod. Sixtyová (1721 - 23. 12. 1798).17 

Erb Bendeovcov na náhrobnom kameni 
Samuela Bendeho (1745- 1802), štedrého 
mecéna ev. zboru v Komárne. Náhrobok 
bol v r. 1937 prenesený z ev. cintorína 
a zabudovaný do vonkajšej steny ev. kostola. 
Stav v júli 2003. Foto: Jozef Štefankovič. 

17 SA Nitra, KŽ I. Elench šľachtických písomností. XIII. 1622 - 1725, 8/757. Náhrobný kameň 
Samuela Bendeho je zabudovaný do múru v exteriéri kostola. Je na ňom zobrazený erb 
Bendeovcov z Komárna. V štíte nad trojvrším sa nachádza obrnené rameno so šabľou, 
v klenote lev, ktorý tiež drží v pravej labe šabľu. 
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Zelenkovci 
V Oj Szónyi žila aj rodina zemana Jána Zelenku (1737 - 9. 5. 1799).18 Jeho man

želkou bola Zuzana, rod. Ladwehrová a mali dcéry Lýdiu a Zuzanu. Lýdia sa deň pred 
smrťou svojho otca 8. 5. 1799 vydala za šľachtica Štefana Matkoviča (Matkovich) 
z Rábu. 

Ján Zelenka bol dlhé roky presbyterom a v rokoch 1795 - 1797 stál na čele sta
vebnej komisie, ktorá viedla výstavbu nového evanjelického kostola v Komárne. Po 
jeho vysvätení 14. 1. 1798 až do konca života presadzoval vykonávanie bohoslužieb 
i v slovenskom jazyku. Už prvá z nich sa uskutočnila 15. 1. 1798, deň po slávnost
nom vysvätení kostola. Na žiadosť Jána Zelenku ju vykonal Michal Institoris-Mošov-
ský (Mosóczy) z Bratislavy.19 Komárňanský farár, šľachtic a bývalý profesor lýcea v Rá-
be Pavol Nagy de Alsó Szopor totiž po slovensky nevedel.20 

Tótovci 
V roku 1732 sa v Komárne usadili zemania Tótovci (Tóth). V Komárňanskej stolici 

sa objavili oveľa skôr. Ich armáles totiž vyhlásili a Štefana a Jána Tótovcov uviedli 
medzi stoličnú šľachtu už roku 1697. Tótovci pochádzali z Bratislavskej stolice a 20. 
3. 1652 ich uviedli medzi šľachtu aj v Nitrianskej stolici. Pôvod odvodzovali od Mi
chala Tóta, ktorý nadobudol armáles v roku 1637. 

Podľa súpisu šľachtických rodín v rokoch 1754 - 1755 žila v Komárne vdova Šte
fana Tóta a jeho synovia Imrich, Štefan, Ján, Juraj a Samuel a v Komárňaskej stolici 
ešte Štefan Tót st., Štefan Tót ml., Andrej a Mikuláš Tótovci. V roku 1772 šľachtictvo 
dokazoval i Michal, syn Štefana a vnuk Jána Tóta (1697). Michal Tót býval s manžel
kou Lýdiou, rod. Thalyovou v Komárne, kde vykonával funkciu dozorcu Kráľovského 
soľného úradu. Zomrel 25. 12. 1805 vo veku 70 rokov.21 

Šebešténovci 
Komárňanskí zemania Jozef (1732 - 9. 8. 1783) a Peter Šebešténovci (Sebestyéri) 

boli kožušníkmi.22 36-ročný Peter Šebeštén sa tu 17.3.1783 oženil so Zuzanou, dcé
rou Františka Meňharda zo Száku (dnes v Maďarsku). Mladomanželia bývali najprv na 
Kapitánovej ulici a od roku 1798 na fare, pretože Peter sa stal kostolníkom. Mali de
ti: Teréziu (12. 9. 1785), Andreja (23. 11. 1787 - 27. 8. 1790), Petra (1789 - 27. 2. 
1790), Petra (19. 6. 1790 - 19. 6. 1797), Evu (28. 1. 1792 - 23. 12. 1798) a znova Te-

18 Armáles mu udelil panovník František I. roku 1796. NAGY, I.: Magyarország családai 
czimerekkel és nemzékrendi táblákkal 12. Pest 1865, s. 348. 
19 Ev. farár a profesor na lýceu v Bratislave, osvietenský spisovateľ. Zil v rokoch 1732 - 1803 
Slovenský biografický slovník 2. Martin 1987, s. 492 - 493. 
20AEC Komárno, Kronika evanjelickej cirkvi a. v. v Komárne založená roku 1809, s. 48. 
Každú nedeľu doobeda sa v Komárne konali bohoslužby v nemeckom jazyku pre nemecké 
evanjelické rodiny. Tamže, s. 33. 
21 SA Nitra, KŽ I., Šľachtické písomnosti, cel. 142, f. 2, n. 30 - 39. 
22 Tamže, cel. 142, f. 1, n. 3. 

« 1 6 



réžiu (19. 3. 1794). Sebešténovci sa do Komárňanskej stolice prisťahovali z Vesprím-
skej stolice. Peter, syn Juraja Sebešténa (armáles získal r. 1732), bol 14. 10. 1740 pri
jatý medzi stoličnú šľachtu. V roku 1775 dokazovali šľachtictvo Peter, Ján a Mikuláš 
Sebešténovci. 

Sokolajovci 
V roku 1760 dokazoval šľachtictvo Michal Sokolaj odvodzujúci šľachtický pôvod 

od Jána Sokolaja, ktorému armáles udelil panovník Leopold 1. v roku 1664. Sokola
jovci sú v Komárňanskej stolici doložení v roku 1726 a bratov Juraja, Štefana a Jána 
Sokolajovcov z Vesprímskej stolice prijali medzi tunajšiu stoličnú šľachtu 31. 5. 
1737. Michal Sokolaj býval s manželkou Annou, rod. Velišovou {Veliss, Velis) a s dcé
rou Annou (15. 4. 1799) v Komárne.23 

Mikolajovci 
Podľa súpisu šľachtických rodín v roku 1755 žil v Komárňanskej stolici aj Šte

fan Mikolaj (Mikolay) a jeho synovia Samuel, Juraj, Ján, Štefan a Imrich. V rokoch 
1760 - 1765 sa do stolice prisťahoval Jozef Mikolaj so synmi Adamom, Pavlom a Jo
zefom a Štefan Mikolaj. V roku 1781 šľachtictvo dokazovali Adam a Štefan Mikola
jovci, synovia Štefana Mikolaja, ktorý býval v Komárne. Manželkou zlatníka Štefa
na Mikolaja bola Zuzana, rod. Ďurčiová. V Komárne sa im narodila dcéra Justína 
(18. 10. 1799).24 

Sigetyovci 
Rodinným sídlom Sigetyovcov (Szigethy) bola Tôň (Nagy Tany v Komárňanskej 

stolici, dnes v okr. Komárno), kde v roku 1756 žil František Sigety. Jeho synovia Ján 
a František v roku 1778 dokazovali šľachtictvo a svoj pôvod sledovali od Jána Sige-
tyho, jeho synov Petra, Michala, Františka a Juraja, strýka Jána Sigetyho, ktorým ude
lili armáles 5. 4. 1682 vo Viedni. Bratia Ján a František Sigetyovci mali majetky v Oko-
ličnej na Ostrove, vo Veľkých Kosihách a v osade Tôň. V roku 1781 dokazoval šľach
tictvo ešte František, syn Františka Sigetyho, ktorý žil v Komárne. Neskôr sa spomína 
i jeho manželka Zuzana, rod. Gerhardová, a synovia Michal (23. 9. 1798 - 30. 9. 1798) 
a František (30. 9. 1800 - 18. 10. 1800)." 

Marcelovci 
Lodiari a obchodníci s obilím Marcelovci {Marczell) sa do Komárna presťahovali 

z Malých Dvorníkov (Bratislavská stolica, dnes okr. Dunajská Streda). V Komárne žil 
Štefan Marcel s manželkou Katarínou, rod. Novákovou. Štefan Marcel st, syn Andre
ja, dokazoval šľachtictvo a 18. 1. 1774 ho prijali medzi šľachtu Bratislavskej stolice. 

23 Tamže, cel. 142, f. 1, n. 62 - 63 a cel. 143, f. 1, n. 23. 
24 Tamže, cel. 142, f. 6, n. 25 a ALAPI, s. 269 - 270. 
25 SA Nitra, KŽ I. Šľachtické písomnosti, cel.142, f. 6, n. 25. 

17 • 



Manželom Marcelovcom sa narodili traja synovia Ján (1778 - 5..12. 1803), Štefan ml. 
a Samuel, ktorý sa oženil s Teréziou Neumanovou. Marcelovcov prijali medzi šľachtu 
Komárňanskej stolice v roku 1804.26 

Šomorjajovci 
Na začiatku 19. storočia sa v Komárne usadili i Šomorjajovci (Somorjai). Jánovi 

Somorjajovi a jeho manželke Terézii, rod. Hecovej sa narodili synovia Ján a Imrich 
(2. 12. 1804). Šomorjajovcov prijali medzi šľachtu v Komárňanskej stolici v roku 
1808.27 

Dornerovci 
Dornerovci odvodzovali svoj pôvod od Petra Dornera, ktorému armáles vystavili 

24. 10. 1645 v rakúskom Linzi. V roku 1732 prijali medzi šľachtu v Komárňanskej 
stolici jeho potomka Pavla Dornera so synom Štefanom. V roku 1756 dokazoval šľach
tický pôvod Matej Dorner, syn Mateja Dornera st. a vnuk Pavla Dornera. Matej Dorner 
sa oženil s Teréziou Sixtyovou a narodil sa im syn Ján Henrich. Matej Dorner však 
čoskoro zomrel a jeho vdova sa potom stala druhou manželkou Jána Bendeho. Ján 
Dorner sa oženil so Zuzanou, rod. Mehrlinovou a 23. 8. 1790 sa im narodil syn Jo
zef.28 

Lévaiovci 
V Komárne sa usadil aj Matej Lévai (Lévay) s manželkou Zuzanou, rod. Ringrgari-

novou. Svoj pôvod sledoval od Andreja Lévaia, syna Andreja z Malej Seče inak Vaška, 
ktorému udelili armáles 16. 10. 1631 vo Viedni.29 

Báňajovci 
Ďalším komárňanským zemanom bol Ján Báňaj s manželkou Juditou, rod. Kríko

vou. Prvú dcéru Alžbetu vydali 11.7. 1794 24-ročnú za kamenára Michala Kováča. Ich 
druhá dcéra Kristína sa narodila 18. 9. 1789. 

Adomáňovci 
Rodiny Michala a Štefana Adomáňovcov (Adomány) sa usadili v Új Szónyi. Ado

máňovci odvodzovali pôvod od Františka Adomáňa, ktorého prijali medzi šľachtu Ko
márňanskej stolice v roku 1698. Synovia Františka Adomáňa, Štefan a Peter, bývali 
v roku 1725 v Brestovci, v roku 1756 však žili už v Sokolciach a Peter vlastnil maje
tok i v Pustých Úľanoch v Bratislavskej stolici. Štefan sa oženil s Katarínou (Dravco
vou a jeho deti Michal a Mária sa presťahovali do Új Szónya. Mária zomrela 13. 10. 

26 Tamže, cel. 143, f. 5, n. 64. 
27 ALAPI, s. 255. 
28Tamže, s. 6. 
"Tamže, s. 10. 
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1794 ako 17-ročná. Michal (1769 - 17. 11. 1805) sa v Új Szónyi s manželkou Annou, 
rod. Ursíniovou usadil. Narodila sa im tu dcéra Anna (1800 - 5. 2. 1802) a synovia Mi
chal (21. 1. 1803) a Ján (12. 11. 1805).30 

Ravasovci 
Zeman Martin Ravas (Ravasz), ktorý žil s rodinou v Ó-Szónyi, odvodzoval svoj pô

vod od Pavla Ravasa a jeho syna Františka, ktorí sa roku 1641 presťahovali z Bratis
lavskej do Nitrianskej stolice. Ich potomok Peter Ravas sa usadil v Dade (dnes v Ma
ďarsku). Šľachtictvo dokazoval 10. 3. 1756 s bratmi Štefanom a Jánom, ako aj jeho 
synmi Pavlom a Martinom, a napokon boli prijatí medzi šľachtu v Komárňanskej sto
lici. Aj Štefan Ravas sa usadil v Ó-Szónyi. Martin Ravas žil určitý čas v Száku (dnes 
v Maďarsku), no napokon sa aj on presťahoval do Ó-Szónye.31 

Potomkovia Zelenkovcov, Báňajovcov a Lévaiovcov sa z Komárna neskôr odsťaho
vali. S potomkami ostatných šľachtických rodín sa v Komárne stretávame až do 30-
tych rokov 20. storočia. 

30 Tamže, s. 65. 
31 ŠA Nitra, KŽ I, Šľachtické písomnosti, cel. 141, f. 7, n. 2, 6 a NŽ I. Šľachtické písomnosti, 
X/693. 

19 • 



SIRMIENSISOVCI A ICH RODOVÝ KALENDÁR 

Michaela Kerešová 

Malá zafúľaná knižka. Dlhé roky ležala nepovšimnutá medzi ostatnými knihami 
v archíve ev. cirkevného zboru v Súľove. Bez väzby, s tlačenými údajmi starého ka
lendára na prvý pohľad vôbec nepútala pozornosť. Keď sme si ju však všimli bližšie, 
zistili sme, že niektoré jej strany sú popísané - a nie hocikým: niekoľkými generá
ciami rodu Sirmiensis-Súľovský, zemepánmi, ktorí vyše troch storočí pôsobili v obci 
Súľov (dnes Súľov-Hradná v okr. Bytča). 

Súľovskí zemepáni 
Obec Súľov, príťažlivá najmä vďaka turistami vyhľadávaným Súľovským skalám, 

má bohatú históriu. Dlhé stáročia bola sídlom hradného panstva, v správe ktorého sa 
vystriedali tri navzájom nepríbuzné rody. 

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1193, kedy Súľov spolu s inými 
majetkami dostal Vratslav, jobagión Trenčianskeho hradu.1 Kedy vymrel jeho rod, nie 
je presne známe, isté je však, že v roku 1336 získal Súľov kráľovskou donáciou 
Eliáš, kráľovský kastelán z Budatína, v podstate zakladateľ rodu Súľovských.2 Jeho 
potomkovia mali obec vo vlastníctve až do polovice 16. storočia. Vtedy, 25. októbra 
1550, uhorský kráľ Ferdinand I. (vládol v rokoch 1526 - 1564) daroval majetkové čas
ti v obciach Súľov, Hradná a Marček spolu s hradom Súľov a obcou Lúky Sebastiáno-
vi Sirmiensisovi.3 

Po smrti Juraja Súľovského (t 16. októbra 1551), posledného mužského člena -
pravdepodobne vedľajšej vetvy - rodu Súľovských,4 dostal Šebastián Sirmiensis 14. 
novembra 1551 donáciou od kráľa Ferdinada I. aj zvyšné časti obcí Súľov, Hradná 
a Marček, teda celé súľovské hradné panstvo (s tým, že musel vyplatiť pozostalú žen
skú časť rodu Súľovských).5 

Sirmiensisovci 
Sirmiensisovci pochádzali zo Sriemskej stolice (ležala medzi riekami Dravou a Sá-

vou), z obce Károm (slovenská podoba priezviska Sirmiensis je Sriemsky). Podľa 
miesta svojho pôvodu sa podpisovali Sirmiensis de Karom. K pôvodnému prídomku 
si neskôr pridali druhý podľa obce Súľov - Sirmiensis de Karom et Szulyó.B 

1 MARSINA, R. (ed.): Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae 1. Bratislava 1971, s. 95. 
2 FEKETE NAGY, A.: Trencsén vármegye. Budapest 1941, s. 378. Bližšie KEREŠOVÁ, M.: Staršie 
dejiny Súľova. Diplomová práca na Katedre histórie FH Trnavskej univerzity. Trnava 1997. 
3 KOČlS, J.: Od Cachtk po Strečno. Martin 1989, s. 134. 
4 LUKINICH, I.: A Podmanini Podmaniczky-család oklevéltára 4. Budapest 1942, s. 458 (ďalej 
LUKINICH). Hlavná vetva Súľovských vymrela o niečo skôr, ešte pred rokom 1550. 
5 Archív ev. a. v. cirkvi v Súľove, Status bonorum, A 22, č. 56. 
6 NOVÁK, j . : Rodové erby na Slovensku 1. Martin 1980 (ďalej NOVÁK), s. 227. 
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Prvý známy člen rodu bol Sebastián Bornemisa (Abstemius). Pochádzal z Káromu 
a mal dvoch bratov Štefana a Vavrinca, ktorí zomreli bezdetní.7 V čase zápasov 
o uhorský trón medzi Ferdinandom Habsburským a Jánom Zápoľským stál na strane 
Zápoľského. Keď sultán Sulejman ako podporovateľ Zápoľského záujmov v roku 1529 
obliehal Viedeň, velil tureckému riečnemu loďstvu. Vtedy však prešiel na stranu Fer
dinanda L, za čo sa mu tento odmenil vyznamenaním.8 

V rokoch 1539 a 1540 bol tajomníkom Alexeja Turzu.9 Okolo roku 1540 vstúpil do 
služieb Ferdinanda L, v roku 1546 velil päťdesiatim jazdcom na jednej výprave po
čas šmalkaldských vojen. Usadil sa v Bratislave, kde sa v roku 1549 stal radcom a ta
jomníkom Kráľovskej komory. Neskôr dostal šľachtický titul.10 Za služby mu kráľ Fer
dinand 1. v roku 1550 daroval panstvo Súľov v Trenčianskej stolici. Jeho potomkovia 
sa sem presťahovali a žili tu ešte aj v 20. storočí. 

Z listiny Bratislavskej kapituly z 1. júla 1554 sa dozvedáme, že na Sebastiána -
ktorý bol v historických prameňoch označovaný aj ako učený " - prešli celé obce na
chádzajúce sa na panstve Súľov (darované mu v roku 15 50), lebo Jurajom, synom 
Leonarda, a Jurajom, synom Rafaela, rod pôvodných majiteľov panstva (Súľovských) 
v mužskej línii vymrel. 

Po smrti Františka z Dolného Feďverneku, posledného prepošta premonštrátske-
ho kláštora v Šahách, získal Sebastián (od Alexeja Turzu) aj Dolný Feďvernek, dneš
né Zbrojníky v Hontianskej stolici.12 Pretože s manželkou Justínou, dcérou Mikuláša 
z Klátovej Novej Vsi, mal dlho len tri dcéry (dvaja synovia mu skoro zomreli), veľmi 
sa snažil rozšíriť donáciu i na ženskú vetvu svojho rodu. To sa mu nakoniec i poda
rilo: 21. februára 1554 Ferdinand I. vyhovel jeho prosbe.13 

Do výdaja dcér mala všetok majetok spravovať jeho manželka; potom sa mal roz
deliť medzi dcéry. Prvá z nich - Anna - sa vydala za Krištofa Ordódyho, druhá Hele
na za Jána Dávida z Turčianskeho Petra, ktorý bol v rokoch 1615 - 1622 a 1624 až 
1626 podžupanom Trenčianskej stolice,14 a tretia Katarína za Pavla Akaia. 

Situácia sa skomplikovala, keď sa Sirmiensisovcom narodilo šieste dieťa-syn Teo-
dóz, Sebastiánov nástupca, nový majiteľ hradného panstva Súľov.15 

7 NAGY, L: Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblakkal 10. Pest 1863 (ďalej 
NAGY), s. 225. 
"KOCIŠ, J.: c. d., s. 134. 
9 LUKINICH 3. Budapest 1941, s. 266. 
1 0 NAGY, s. 225. 
11 LUKINICH 4, s. 602. 
12 Štátny archív v Bytči (ďalej ŠA Bytča), Rodové archívy, rod Akaj 1573 - 1791. 
13 Archív ev. cirkvi a. v. v Súľove, Status bonorum, A 22, č. 56. 
14 MARTINICKÝ, M.: Rozbor kongregačného protokolu Trenčianskej stolice 1571 - 1604. 
Diplomová práca na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Bratislava 1999 (tabuľky), 
tiež Tenže: Tabuľky úradníkov (županov, podžupanov, slúžnych, prísediacich, notárov 
a archivárov) Trenčianskej stolice do roku 1849, rozpracovaný rukopis. 
15 NAGY, s. 225 - 226. 
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Teodóz Sirmiensis, zemepán 
Teodóza, ktorého možno považovať za jedného z najvýraznejších členov rodu, sa 

po smrti otca (Sebastián Sirmiensis zomrel v roku 1557)16 i matky ujali švagrovia. Vy
užijúc jeho neplnoletost', podelili si medzi sebou nehnuteľnosti, z ktorých mnohé 
mali pripadnúť Teodózovi. Keď chlapec dospel a začal sa o veci zaujímať, nastali v ro
dine majetkové spory. 

K novému majetkovému pokonaniu došlo 29. apríla 1591. Počas neho sa o majet
ky v Súľove, Hradnej a Lúkách Teodóz rozdelil so sestrami Helenou a Katarínou, vdo
vou po Pavlovi Akaiovi. Fed'vernek mal po vyplatení sestier pripadnúť Teodózovi17 

(Rudolf 11., uhorský kráľ a v tom čase aj rímsky cisár, mu vlastníctvo tohto majetku 
potvrdil v roku 1605).l8 Kúria v Marčeku so svojimi prináležitosťami zostala v rukách 
Ordódyovcov. 

Po smrti Heleny Dávidovej, ktorá zomrela bezdetná, sa spory v rodine prehĺbili. 
Trvali dlho a preniesli sa aj do ďalších generácií: v roku 1649 Teodózovi potomkovia 
namietali proti donácii, ktorou súľovské a hradnianske panstvo pripadli Gašparovi 
Ordodymu, kráľovskému komornému radcovi, a vnukovi Juraja Akaia; tieto tri rodiny 
sa dohodli až po zásahu kráľa Leopolda I. (1657 - 1705) pred Turčianskym konven
tom.19 

Pravdepodobne koncom 70-tych rokov sa Teodóz oženil so Zuzanou Pongrácovou 
z Liptovského Mikuláša. Mali spolu 7 detí: Mikuláša 1. (nar. 7. 2. 1570), Žigmunda L, 
Sebastiána 11., Gašpara I. (nar. 4. 11. 1592), Ondreja 1. (nar. 26. 10. 1599), Barboru 
a Juditu.20 Viac o jeho rodine a príbuzenských zväzkoch prezrádzajú genealogické ta
buľky. 

Stoličný hodnostár, priateľ palatína Turzu 
a prívrženec reformácie 
V písomnostiach Trenčianskej stolice sa s Teodózom Sirmiensisom stretávame po 

prvýkrát v roku 1583 (v súpise šľachty). Jeho kariéra v stoličnej správe začala o rok 
neskôr, kedy sa stal prísediacim Trenčianskej stolice (bol ním aj v rokoch 1585 
a 1586). V roku 1588 bol slúžnym a v rokoch 1593 - 1599 podžupanom. V roku 1616 
ho evidujeme ako prísediaceho kráľovskej tabule.21 

T. Sirmiensis bol súčasníkom a priateľom Juraja Turzu, palatína, najmocnejšieho 
uhorského magnáta tej doby (muža, ktorý zastával najvýznamnejšiu funkciu po krá
ľovi). V rokoch 1604 - 1622 s ním a po jeho smrti (J. Turzo zomrel 24. decembra 
1616) aj s jeho synom Imrichom udržiaval čulé priateľské vzťahy. Bol napr. krstným 
otcom niekoľkým Turzovým dcéram; v liste z 11. decembra 1613, napísanom na Byt-

16 Archív ev. cirkvi a. v. v Súľove, Status bonorum, A 22, č. 56. 
17 ŠA Bytča, fond Trenčianska župa I., Familiae Súľovský-Sirmiensis. 
18 Vlastivedný slovník obcí na Slovensku 3. Bratislava 1979, s. 343. 
19 LOMBARDINI, A.: Hričov a Súľov. Slovenské pohľady, 5, 1885, s. 214. 
2 0 NAGY, s. 226. 
2 1 MARTINICKÝ, M.: c. d. 
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čianskom zámku, Turzo prijal pozvanie na svadbu Sirmiensisovej dcéry, pričom Teo-
dóza v liste oslovuje ako priateľa, suseda a kmotra.22 V turzovskej korešpondencii sa 
zachovalo aj niekoľko Teodózových listov. V jednom z nich ďakuje Alžbete Coboro-
vej (druhej manželke J. Turzu) za poslané tokajské víno.23 

V odpise listu z 8. septembra 1618 syn J. Turzu Imrich, nazývajúc Sirmiensisa 
priateľom a otcom, pozýva ho na svoju svadbu s Kristínou Ňáriovou (mala sa usku
točniť 11. novembra 1618 v Kráľovskom Chlmci, pričom Sirmiensisa pozývali, aby sa 
k svadobnému sprievodu na Bytčianskom zámku pripojil už 27. októbra 1618 pred 
obedom).24 

Z titulu svojich funkcií 7. januára 1611 T. Sirmiensis predsedal aj bytčianskej pa-
latínskej súdnej stolici, kde sa riešil prípad Alžbety Bátoryovej.25 Neskôr mu palatín 
Stanislav Turzo (listom z 29. júla 1624 zo Šintavy) navrhol, aby prijal funkciu vice-
palatína. Teodóz však túto veľkú poctu pre pokročilý vek odmietol.26 

Pravdepodobne už na Spiši (v Spišskej Novej Vsi, kde popri majetkoch v Tren
čianskej stolici vlastnil bane) sa Sirmiensis zoznámil s myšlienkami reformácie, kto
ré skoro začal presadzovať aj v Súľove: prvý evanjelický farár - Filip - sa tu spomína 
už v roku 1578.27 O Sirmiensisovom vzťahu k reformácii svedčí i skutočnosť, že sa 
v dňoch 28. - 30. marca 1610 zúčastnil známej žilinskej synody, na ktorej bola do
hodnutá štruktúra formujúcej sa ev. cirkvi (zvolal ju palatín Juraj Turzo),28 ako aj 
skutočnosť, že o 6 rokov neskôr dal spolu s príbuznými - na svojom pozemku opro
ti sirmiensisovskému kaštieľu - v Súľove postaviť evanjelický kostol.29 

Sirmiensis udržiaval čulé styky aj s inými významnými predstaviteľmi doby a re
formácie. Priatelil sa napr. s básnikom Jánom Rimaiom, radcom bytčianskych Tur-
zovcov (dňa 12. septembra 1610 dostal od neho knihu o ceste do Turecka, kam Rimai 
cestoval ako legát).30 

Pokus o vraždu 
T. Sirmiensis však prirodzene nemal len priateľov, ale i odporcov. K najväčším 

z nich patril Žigmund Balaša z hradu (Považská) Bystrica. Jeho nenávisť zašla až tak 
ďaleko, že si (za 50 zlatých) najal Jána Šmarhana, zbojníka z Maríkovej, aby Sir
miensisa zniesol zo sveta. Jeho zámer však vyšiel najavo a Šmarhana chytili. Pri vý
povedi uviedol, že na Teodóza, vtedy podžupana, striehol niekoľkokrát, ale ani raz 
sa neodvážil zaútočiť, lebo zakaždým bol pri Sirmiensisovi dostatočne početný a sil-

22 Archív ev. cirkvi a. v. v Súľove, Cirkevné protokoly III., A 32, 1802, s. 324. 
2 3 SA Bytča, fond Oravský komposesorát, Turzovská korešpondencia. Celkovo sa zachovalo 
8 listov Jurajovi Turzovi a 5 listov Alžbete Coborovej. 
2 4 Archív ev. cirkvi a. v. v Súľove, Cirkevné protokoly III., A 32, 1802, s. 325 - 326. 
2 5 LOMBARDINI, A.: c. d., s. 215. 
26 NOVÁK, s. 228. 
2 7 LOMBARDINI, A.: c. d., s. 219. 
2 8 Tamže, s. 215. 
2 9 KERESOVÁ, M.: Evanjelický a. v. kostol v Súľove, 2000, s. 3. 
3 0 KOČIS, J.: c. d., s. 137. 
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ný sprievod. Pri mučení priznal aj ďalšie zločiny- že v štiavnickej hore ukradol kup
com súkno a klobúky, s ktorými potom obchodoval, ako aj to, že na Morave, na Mar-
tonovom salaši ukradol kotlík. Vyzradil i to, kto si ho najal na vraždu. Na základe 
týchto zistení ho stoličná sedria 24. mája 1603 odsúdila na smrť lámaním v kolese.31 

K vykonaniu rozsudku nepochybne i došlo. A pokiaľ ide o Balašu, ktorý vraždu ob
jednal, tomu sa nič nestalo. 

Zo zápisov v rodovom kalendári Sirmiensisovcov sa dozvedáme, že Teodóz zom
rel (prirodzenou smrťou) dňa 24. februára 1627. 

Kalendár z pozostalosti Sirmiensisovcov 
Z obdobia Teodózovho pôsobenia pochádza už spomínaný kalendár s rukopisný

mi zápismi členov rodu. Uložený je v archíve ev. cirkvi v Súľove pod inventárnym čís
lom Ij 1. Ako sme už uviedli, dielo je knižne spracované, má formát 16 x 10 cm, je bez 
tiráže, 16-stranové zložky sú zošité niťou a trikrát previazané kožou kvôli spevneniu. 
Nie je však úplné. Zachoval sa z neho len blok šitej väzby bez dosiek s číslovanými 
stranami od strany 67 po stranu 432 a 16 dodatkových, nečíslovaných listov (ktoré 
tiež nie sú úplné). Z celkového počtu 398 strán len list so stranami 171 - 172 (pre 25. 
a 26. apríl) je približne od polovice odstrihnutý. Všetky ostatné strany sú úplné. 

O existencii tejto pamiatky sme sa po prvýkrát dozvedeli pri čítaní rukopisnej 
Histórie cirkvi evanjelickej a. v. súľovskej od Jána Križana, bývalého súľovského ev. 
farára (1856 - 1904). Ten v poznámke č. 36 spomína, že na fare sa zachoval "starý la
tinský v roku 1551 vo Wittenbergu tlačený historický kalendár, okrem indexov a tabiel 
vyše 400 strán obsahujúci a pre rodinu Sirmiesis slúžiaci ako matrika". Jeho tvrdenie 
o vročení tejto tlače sme sa pokúsili overiť pomocou niekoľkých údajov uvedených 
alebo vyplývajúcich z kalendára. 

Mohli sme vyjsť z horného hraničného roku vytlačeného v kalendári (1551; pod 
dátumom 5. 9. sa spomína výročie narodenia Jána, princa Anhaltu a Askánie, ktorý sa 
narodil 5. 9. 1504 a zomrel 4. februára 1551), z rokov, v ktorých Veľkonočná nedeľa 
pripadla na 27. marca (1597, 1608),32 a zo skutočnosti, že kalendár bol tlačený na ne
priestupný rok. Po zvážení všetkých okolností nám vyšlo, že kalendár bol vydaný 
k roku 1597 (v ktorom Veľkonočná nedeľa - podľa juliánskeho kalendára - pripadla 
na 27. marec), resp. pred ním, pretože texty sa pripravovali dosť dopredu.33 

A pokiaľ ide o miesto vydania kalendára, mohlo ísť o Wittenberg, pretože tabuľka 
hviezd sleduje ich postavenie na oblohe práve v tomto meste. Kvôli úplnosti dodá
vame, že celkom iste ešte aj v roku 1597 vo Wittenbergu nepoužívali nový (grego
riánsky) kalendár, podľa ktorého Veľkonočná nedeľa pripadla na 27. marec až v roku 
1622.34 

31 Tamže, s. 136 - 137. 
32 Porovnaj napr. ŽUDEL, J.: Príručka chronológie. Bratislava 2003, s. 48. 
33 Za pomoc pri datovaní kalendára, ako aj ďalšie odborné pripomienky k obsahu príspevku 
ďakujem p. Prof. PhDr. Richardovi Marsinovi, DrSc. z Trnavskej univerzity. 
34 Pozri ŽUDEL, J.: c. d., s. 48. 
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Kalendár ako historická tlač 
Fragment tlače je tematicky rozdelený na tieto časti: I. Kalendár (zachovali sa 

strany od 18. januára po 31. december). II. Upozornenie pre čitateľa, III. Rozdelenie 
a počítanie dní aténskeho (t. j . byzantského) kalendára. IV. Dvojaké usporiadanie me
siacov židovského kalendára. V. Poučenie o používaní tabuliek. VI. Tabuľka ukazujú
ca východ a západ určitých hviezd so slnkom a inými planétami podľa poradia zve
rokruhu na wittenberskej oblohe. VII. Abecedný index (zachoval sa po písmeno K). 
Texty sú vytlačené v latinčine, gréčtine a hebrejčine. 

Vlastná kalendárna časť obsahuje tlačené kalendárne údaje juliánskeho (rímske
ho), byzantského (v kalendári označeného za aténsky) a židovského kalendára. Jed
na strana zodpovedá jednému dňu roka. Ku každému dátumu sa uvádzajú o.i. vý
znamné udalosti pripadajúce na príslušný deň - udalosti biblických, rímskych a stre-
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Dve strany tlačeného nemeckého kalendára zo 16. storočia s rukopisnými poznámkami členov 
rodu Sirmiensis zo Súľova. Na ľavej strane (pod 18. februárom) záznam Ľudovíta Sirmiensisa 
o narodení jeho syna Ľudovíta Gabriela (*18. 2. 1786). Na nasledujúcej strane záznam 
o narodení Zuzany Anny (*19. 2. 1692), dcéry Žigmunda II. Sirmiensisa, za ním zápis o úmrtí 
(f 17. 3. 1791) už spomínaného syna Ľudovíta Sirmiensisa. Kalendár sa nachádza v archíve 
evanjelického cirkevného zboru a. v. v Súľove-Hradnej v okr. Bytča. 
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dovekých dejín, dátumy narodení a úmrtí rôznych osobností (často ide o veľmi pres
né určenia, niekde aj s uvedením hodiny; možno práve tie inšpirovali členov rodiny 
Sirmiensis k ich vlastným zápisom podobného charakteru) a pod. 

Pri hľadaní literatúry, ktorá by nám pomohla kalendár bližšie zaradiť a charakte
rizovať, sa nám, možno i pre krátkosť času, podarilo nájsť len 3 štúdie venované tej
to problematike: prvé dve boli venované predovšetkým nástenným kalendárom.35 

V podstate len v štúdii Jozefa Kočiša Denníky Juraja a Imricha Turzu36 sme sa stret
li s materiálom, ktorý dáva dôraz predovšetkým na obsahovú stránku knižných ka
lendárov, ktoré slúžili svojim majiteľom ako denníky. Práve takéto (knižné) kalendá
re boli svojou formou i použitím blízke nášmu, i keď ten nie celkom plnil funkciu 
denníka, ale skôr rodinnej kroniky. 

Kalendár ako rodinná kronika 
Práve pre kronikárske, rukopisné záznamy členov rodu Sirmiensis (latinské, ma

ďarské a jeden v slovenčine) má náš kalendár popri hodnote historickej tlače aj hod
notu historického rukopisu. Zápisy v ňom zachytávajú celkovo 93 rôznych udalostí, 
väčšinou rodinného charakteru - narodenia, krsty, zásnuby, svadby a úmrtia prísluš
níkov rodu Sirmiensis. Chronologicky najstarším z nich je zápis o narodení prvoro
deného syna Teodóza Sirmiensisa (Mikuláša) 7. februára 1580. Najmladší pochádza 
z roku 1802. V niektorých zápisoch sa vyskytujú gramatické chyby, resp. uvedené sú 
dátumy, ktoré sa nezhodujú so skutočnými dátumami (v porovnaní s kalendárom). 

Pretože ide o autentické záznamy členov rodu, svojou výpovednou hodnotou 
predčia strohé kňazské zápisy v cirkevných matrikách (ktoré sa zo Súľova naviac za
chovali až z oveľa neskoršieho obdobia). Niektoré záznamy sú autorizované, niekde 
aj s uvedením - ako bývalo zvykom - že boli písané m. p. - manu propria, teda vlast
nou rukou. Ich autormi boli (podľa generácií): Teodóz I. - Ondrej I. - Žigmund II. -
Žigmund III., Gašpar - Imrich, Ondrej, Štefan - Ľudovít, Ján, Jozef - Žigmund Sir-
miensisovci, teda 12 členovia rodu zo 7 generácií. 

Zápisy vznikali v Súľove a v Ruskovciach, kde žil Žigmund III. a následne celá jed
na vetva rodu. Ako sa táto pamiatka dostala späť do Súľova, na evanjelickú faru, kde 
je uložená dodnes, nevieme. 

Z udalostí v rodinách Sirmiensisovcov 
Z kalendára, kvôli istej predstave o charaktere záznamov, vyberáme niektoré fak

ty a zaujímavosti zo života Sirmiensisovcov: 
Žigmund II. pri zázname o dcére Zuzane Anne poznačil, že sa narodila 19. 2. 1692 

o druhej poobede, keď on bol v Sliezsku u Jána Suňoga. Uvádza, že krstnými rodič-

35 HALADOVÁ, S.: Telegdiho kalendár na rok 1583. Slovenská archivistika, 35, 2000, č. 1, 
s. 77 - 90. Táže: Trnavský kalendár Mikuláša Telegdiho na rok 1583. Studia historka 
Tyrnaviensia 1. Trnava 2002, s. 103 - 117. MACHAJDÍKOVÁ, E.: Kalendáre z Archívu 
Slovenského národného múzea. Pamiatky a múzeá, 49, 2000, č. 4, s. 30 - 34. 
36 KOČIŠ, J.: Denníky Juraja a Imricha Turzu. Slovenská archivistika 2, 1967, č. 2, s. 107 - 114. 
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mi na krste, ktorý sa konal v Súľove dňa 28. 2. boli Gabriel Balaša s manželkou Má
riou Priniovou, pričom vymenúva aj ďalších zúčastnených. 

Žigmund III. zapísal, že dcéra Žofia, ktorá sa narodila v Ruskovciach, prišla na 
svet počas Rákociho povstania. 

V 6 záznamoch o narodeniach autori uviedli aj znamenia zverokruhu (20. 2. 1655 
- lev, 4. 6. 1684 - ryby, 21. 5. 1696 - kozorožec, 23. 7. 1670 - váhy, 16. 10. 1659 -
váhy, 26. 10. 1599 - vodnár. Zaujímavé je, že len jedno z nich zodpovedá dnešnému 
rozdeleniu zverokruhu. 

Pri záznamoch o sobáši je niekde uvedený aj dátum zdielania lôžka novomanže
lov. Zaujímavé je, že Žigmund 111. namiesto dátumu sobáša (so Žofiou Akaiovou) za
znamenal len dátum ich svadobnej noci. Akiste to súviselo s dobovými predstavami 
i právnymi normami, podľa ktorých sa manželstvo považovalo za naplnené (konzu
mované) až po telesnom spojení parterov. 

Z niektorých záznamov sa dozvedáme o okolnostiach a príčinách úmrtí členov ro
du (v 4 prípadoch, pričom išlo o týfus, nešťastný pôrod a vodnatieľku), ako aj o mies
tach ich pochovania. Uvádza sa v nich napr., že Teodóz 1. zomrel pokojne pri svieč
ke, čítajúc Bibliu, Žigmund 11. zase nečakane, na hrade Lietava, počas Rákociho pov
stania, Žigmund 111. v Ruskovciach, bol však prevezený a pochovaný v Súľove, a pod. 

Žigmund II. bol podľa svojich zápisov 3-krát krstným otcom: 8. 5. 1693 Zuzane, 
dcére Juraja Akaia, 21. 6. (bez udania roku) Volfgangovi, synovi Mikuláša Gilániho, 
pod hradom Lietava, 4. 9. 1701 Ladislavovi, synovi Alexandra Balašu, pod hradom 
(Považská) Bystrica (v oboch posledných prípadoch sa myslí asi na kostol alebo kaš
tieľ v podhradí). 

Všetky genealogické údaje získané z kalendára sme spracovali v pripojených tabuľ
kách (v mnohom obohacujú a zároveň aj opravujú údaje publikované Ivanom Nagyom). 

O iných udalostiach spomínaných v kalendári 
Okrem už uvedých udalostí rodinného charakteru autori zaznamenávali aj iné, 

niečím mimoriadne udalosti z ich života, resp. z prostredia, v ktorom sa pohybova
li. Trikrát tak napr. zaznačili správy o dobových poveternostných extrémoch a ich 
vplyve na hospodárske pomery: „28. 5. 1632 bola taká zima a veľmi veľký mráz, že 
to spôsobilo mnoho škody stromom a iným záhradným plodom", „7. 9. 1631 ráno bola 
zima, čo ohrozilo rastliny, trávy a zasiate obilie kvôli mrazu", „18. 10. 1631 bola taká 
veľká zima a ostré vetry, že zem zamrzla". 

Podľa písma pravdepodobne Teodózov syn Ondrej zapísal: „V roku 1631 po Nede
li vzývania, to jest 26. mája, môj splašený kôň sa pri mne zvalil a ťažko mi poranil 
pravú ruku". Nepodpísaný pisateľ (podľa písma predpokladáme, že išlo o Žigmunda 
III.) 17. 3. (bez uvedenia roka) zaznačil, že mu zhorel majer so všetkými budovami 
a domácimi potrebami, pivovar, nový voz so železným kovaním, dve kravy, pätnásť 
prasiat, ako aj obilie. Zápis z 26. 7. 1670 hovorí, že v ten deň vinou valacha {Martin 
Kassa nesscastni mrcha clowek) uhynulo Sirmiensisovcom 60 oviec. Udalosť je za
značená pod dátumom 26. 6., písaná v slovenčine. 
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Členovia rodu pripojili svoj komentár aj k niektorým tlačeným údajom v kalen
dári. Cennú výpovednú hodnotu má napr. komentár k textu, informujúcom o tom, že 
„25. 8. v roku 1518 ... prišiel do Wittenbergu Filip Melanchton", „Ktorého"- ako pripí
sal pravdepodobne Teodóz i. - Jak ako i Lutera, jediná pevná skala víťazstva a trium
fu bola len samotná viera v Krista ... a ktorých celá náuka a teológia stojí na tom, že 
sme ospravedlnení a zachránení len samotným Božím milosrdenstvom a Božou milos
ťou, zásluhou poslušnosti, utrpenia, krvi a smrti Ježiša Krista, ktoré nás zbavujú všet
kých hriechov". Aj tento text potvrdzuje, že Sirmiensisovci boli vnútorne presvedče
nými prívržencami a šíriteľmi reformačných ideí. 

O erboch Sirmiensisovcov a Súľova 
Pôvodný erb Sirmiensisovcov mal modrý štít v dolnej časti so zeleným trojvrším 

a so vznášajúcim sa zlatým slnkom s ľudskou tvárou. Slnko zo štítu bolo aj v kleno
te. Prikrývadlá boli pôvodne modro-zlaté. 

Neskôr pribudli do erbu nové prvky: na zelenej pažiti skalisté hnedé trojvršie, 
pod stredným vŕškom tri rastúce červené ruže, nad trojvrším zlaté slnko s ľudskou 
tvárou a šestnástimi lúčmi, v ľavom hornom rohu štítu zlatá hviezda, prikrývadlá 
modro-zlaté a červeno-strieborné.37 

V Kubínyiho zbierke pečatí sa zachovala pečať Teodóza Sirmiensisa z roku 1604 
s iným symbolom: v priečne oválnom poli kráčajúcim levom. Išlo v podstate o gem-
mu. Jej majiteľ však používal i pečať s rodovým erbom: v oválnom poli slnko s tvá
rou vychádzajúce spoza trojvršia (pričom v hornej časti medzi lúčmi slnka si nechal 
vyryť iniciálky TS).38 

S iným variantom rodového erbu sme sa stretli na pečati Ondreja Sirmiensisa 
z roku 1796. V oválnom štíte zo stredu trojvršia vyrastajú tri makovice, nad nimi 
vznášajúce sa slnko s ľudskou tvárou je doplnené o polmesiac a hviezdičku. Kleno
tom je slnko zo štítu.39 

Zo sirmiensisovského erbu vychádza aj nedatovaná obecná pečať Súľova, majúca 
v obraze trojvršie, nad ktorým v okrajovej čiare obrazového poľa vystupuje slnko. 
Kolopis znie: SIGIL(lum): PO(ssessionis): SZULOV:, teda pečať obce Súľov (ďalšie dve 
pečate z rokov 1822 a 1833, ktoré opisuje J. Fojtík, boli nápisové).401 dnešná obecná 
pečať obsahovo vychádza zo zemepanského erbu. 

Rod Sirmiensisovcov-Súľovských sa v priebehu stáročí značne rozvetvil. Mnohí je
ho členovia sa z obce vysťahovali. Ich meno začalo od 2. polovice 19. storočia v ob
ci ustupovať, až sa z nej v 20. storočí úplne vytratilo. Potomkovia súľovských Sir
miensisovcov však - na iných miestach Slovenska - žijú dodnes. 

3 7 NAGY, s. 323. 
3 8 NOVÁK, s. 228. 
39 FEDERMAYER, F.: Lexikón erbov šľachty na Slovensku 1. Trenčianska stolica. Bratislava 2000, 
s. 222. 
40 FOJTÍK, J.: Mestské a obecné pečate Trenčianskej župy. Bratislava 1974, s. 158. 
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Teodóz I 
Mikuláš, 
Ondrej I 
Gašpar I 
Štefan I. 

., t 24. 2. 1627. 
* 7. 2. 1580. 
., * 26. 10. 1599. 
., M . 11. 1592. 
, * 10. 3. 1628, t 

SIRMIENSISOVCI 
Genealogická tabuľka zostavená na základe rukopisných údajov z kalendára 
uloženého v archíve ev. cirkvi a. v. v SúľoveHradnej 

0. 
1. 
2. 
3. 
2.1. Štefan L, * 10. 3. 1628, t 16. 7. 1691. 
2.2. Žigmund II., * 5. 7. 1629, t 29. 9. 1703, o 10. 2. 1647 Barbara Pongrácová, 

zasnúbenie neskôr anulované, 1. oo Katarína Bošániová, t 19. 5. 1685, 
2. o 18. 1. 1690, 2. oo 6. 2. 1690 Mária Bošániová, t 20. 10. 1722. 

2.2.1. Eva, * 20. 2. 1655. 
2.2.2. Gašpar, * 16. 10. 1659, t 14. 5. 1719. 
2.2.2.1. Ján, * 30. 1. 1683. 
2.2.2.2. Ondrej, M . 6. 1684. 
2.2.2.3. Mária, t 29. 7. 1718, oo Pavol Beňovský. 
2.2.2.4. Anna Mária, * 21. 5. 1696, totožná s 2.2.2.3? 
2.2.3. Žigmund III., * 1. 4. 1669, t 7. 11. 1723, oo 30. 11. 1690 Žofia Akaiová. 
2.2.3.1. Štefan, * 30. 6. 1692. 
2.2.3.2. Žigmund IV., * 15. 10. 1696. 
2.2.3.3. Katarína, * 10. 12. 1698, t 6. 3. 1757, oo 11. 2. 1720 Ferdinand Zai. 
2.2.3.4. Ondrej, * 13. 3. 1700, t 14. 3. 1765. 
2.2.3.5. Štefan, * 21. 5. 1703, t 15. 3. 1744. 
2.2.3.6. Imrich, t 16. 1. 1784, 1. o 28. 8. 1746 Juliana Mostecká, f 12. 5. 1748, 

2. o 28. 6. 1753, 2. oo 23. 9. 1753 Anna Mária Bošániová, t 29. 4. 1769. 
2.2.3.6.1. Imrich, * 30. 8. 1747, t 9- 3. 1751. 
2.2.3.6.2. Imrich, * 4. 8. 1754, t 11. 7. 1769. 
2.2.3.6.3. Ľudovít, * 17. 10. 1755, t 20. 2. 1802, 1. o 12. 12. 1776 Mária Zuzana Peť-

ková, 2. oo pred 1787 Kristína Alžbeta Juštová, f máj 1798. 
2.2.3.6.3.1. Ľudovít, * 16. 4. 1778, t H- 3. 1780. 
2.2.3.6.3.2. Imrich, * 12. 10. 1779, t 14. 3. 1780. 
2.2.3.6.3.3. Žigmund, * 2. 11. 1782. 
2.2.3.6.3.4. Ľudovít Gabriel, * 18. 2. 1786, t 17. 3. 1791. 
2.2.3.6.3.5. Kristína Alžbeta, * 28. 7. 1787. 
2.2.3.6.3.6. Ondrej Juraj, * 28. 11. 1788. 
2.2.3.6.3.7. Imrich, * 27. 4. 1790. 
2.2.3.6.3.8. Karol Anton, * 16. 4. 1792. 
2.2.3.6.3.9. Kristína Ľudovíta, *17. 5. 1793. 
2.2.3.6.3.10. Anna Eleonóra, * 11. 7. 1795. 
2.2.3.6.3.11. Ľudovít Vavrinec, * 22. 8. 1797, t máj 1798. 
2.2.3.6.4. Anna Mária, * 20. 12. 1756, t 14. 5. 1757. 
2.2.3.6.5. Rozália * 26. 3. 1758, t 18. 10. 1764. 
2.2.3.6.6. Ján, * 10. 5. 1760, oo 9. 5. 1781 Zuzana Kellerová, t 16. 10. 1786. 
2.2.3.6.6.1. Juraj, * 11. 3. 1784, t H. 3. 1784. 
2.2.3.7. Žofia, * 21. 1. 1706. 
2.2.3.8. Ján, " 1711, t 1. 8. 1726. 
2.2.4. Mária Zuzana, * 23. 7. 1670. 
2.2.5. Anna,4 19. 2. 1692. 
2.2.6. Anna Mária, * 14. 7. 1694. 
2.3. Teodóz II., t 29. 9. 1703, spomína sa len v zápise č. 27. 
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POHREBNÝ ŠTÍT JÁNA MAJTÉNIHO Z ROKU 1678 

Radoslav Ragač 

Pohrebné štíty (mortuáriá) boli od stredoveku zaujímavým, dnes už v podstate 
neexistujúcim doplnkom šľachtických smútočných obradov. Boli vyvesované na do
moch zomrelých, spolu s pohrebnými zástavami sa nosili v smútočnom sprievode 
a po pohrebe bývali zavesené na stenách v kostoloch.1 Sčasti teda plnili podobné 
funkcie ako dnešné smútočné oznámenia či náhrobníky. Krátko pred svojou smrťou 
(koncom roka 1678) si nechal takýto štít vyhotoviť i jeden príslušník rodu Majte-
niovcov, bratislavský mešťan Ján Majténi. 

V 2. polovici 17. storočia žili v Bratislave dvaja Jánovia Majténiovci. Jeden bol sy
nom Bartolomeja a synovcom Michala Majténiho, zakladateľa barónskej vetvy tohto 
rodu.2 Druhý, ktorého možno s najväčšou pravdepodobnosťou stotožniť s objedná
vateľom štítu, bol spolumajiteľom panstva Branč a Bučian. Spolu s manželkou Evou 
Pervanovou býval v Bratislave, v dome na Landgasse (Krajinská cesta, dnes ul. Rad
linského).3 Pred 18. novembrom 1670, po úmrtí Wolfganga Esterháziho, sa stal krá
ľovským personálom4 a túto funkciu - spolu s funkciou guberniálneho radcu - zastá
val až do roku 1678, resp. až do svojej smrti (jeho manželku - vdovu po pohrebe vy
zvali odovzdať jeho úradné typárium).5 Podľa údajov zo zachovanej korešpondencie 
zomrel ráno 6. februára 1679. 

Pohrebný štít si dal vyhotoviť v dobe plnej neistoty, v čase letných a jesenných 
víťazstiev tókóliovských povstaleckých vojsk a morovej epidémie, ktorá v r. 1678 zú
rila po celom Uhorsku, v predtuche blížiacej sa smrti. Dohodu o zhotovení štítu uza
vrel pravdepodobne už ako vážne chorý v Bratislave 12. 9. 1678 s rezbárom (sochá
rom) Vavrincom Pirnom (Porrom).6 Spísaná bola v slovenskom jazyku. 

Podľa kontraktu mal Pirn vyhotoviť drevený pohrebný štít (czymer), aký sa zvy
kol v kostoloch „klásťna stenu pod zástavy". Mal sa pritom inšpirovať pohrebným ští-

1 BUBEN, M.: Encyklopédie heraldiky. Praha 1999 (3. upravené vydanie), pozri heslo „rundace" 
na s. 363 - pravdepodobne najstarším zachovaným pohrebným štítom je štít durínskeho 
landgrófa Henricha z roku 1298. 
2 Ku genealógii a heraldike Majténiovcov pozri: KEMPELEN, B.: Magyar nemes családok 7. Buda-
pest 1913, s. 36 - 37; NAGY, I.: Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal 4. 
Pest 1860, s. 256 - 266; SIEBMACHER, J. - CSERGHEÔ, G.: Wappenbuch des Adels von Ungarn 
sammt des Nebenländer der St. Stephans Krone. Nurnberg 1885 - 1892, tab. 292; EEDERMAYER, 
F.: „Sloní" erb Michala Majténiho. In: Genealogicko-heraldický hlas, 10, 2000, č. 2, s. 34 - 37. 
3 Archív mesta Bratislavy (ďalej AMB), sign. 2 a A, Actionale protocollum 1661 - 1667, rok 
1667 (fol. 301 a). Za pomoc pri heuristike v AMB ďakujeme Mgr. Jánovi Kúkelovi. 
4 Štátny okresný archív Pezinok so sídlom v Modre, Magistrát mesta Svätého Jura, Listiny, 
inv. č. 271 - mandát Leopolda I. z 18. novembra 1678 adresovaný svätojurskému magistrátu 
o zmene na poste kráľovského personála a nástupe Jána Majténiho do funkcie. 
5 SZERÉMI, J.: Emlékek a Majthényi, Kesselleokeoi és Berencsi Majthényi bárok és urak családi 
lévéltáraból. 1451 - 1728 (Monumenta inclytae familiae Majthenyianae), s. 292 - 293. 
6 Archív literatúry a umenia SNK, Zbierka spracovaných jednotlivín, sign. J 737/2. 
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Mortuárium Ladislava Esterháziho 
z r. 1652. R. k. kostol sv. Jána 
Krstiteľa v Trnave. 
Foto: J. Fratrič 

tom grófa Ladislava Esterháziho, ktorý sa nachádzal (byl prybity) v presbytériu tr
navského tzv. univerzitného kostola Sv. Jána Krstiteľa.7 

Mortuárium Ladislava Esterháziho z roku 1652, ktoré sa v kontrakte spomína, sa 
zachovalo až do súčasnosti. Tvorí súčasť súboru siedmich polychrómnych ranobaro-
kových esterháziovských pohrebných štítov a pohrebného štítu Imricha Očkaja zo 
17. storočia, ktoré sú umiestnené na stenách medzi oknami presbytéria v trnavskom 
univerzitnom kostole. 

Celý súbor je z umeleckého hľadiska hodnotný, výtvarne homogénny, vykazuje 
množstvo zhodných znakov poukazujúcich na rovnakú dielenskú provenienciu väč
šiny z mortuárií (podľa poznatkov získaných pri reštaurovaní súboru v roku 1991 po
chádzali z dielenského okruhu nemeckého sochára V. Stadlera8). 

Pohrebné štíty majúce monumentálne rozmery tvoria vždy dvojice sústredných 
elíps. Vo vnútornej elipse je umiestnený rodový erb. V priestore medzi elipsami sa 
nachádza viacriadková latinská legenda. Prečnievajúca podkladová časť mortuária 
v tvare kartuše slúži ako podklad pre bohaté dekoratívne militáriá, ktoré vyčnievajú 
cez vonkajší okraj. Militáriá sú na hornej hrane doplnené symbolickými maskami 
(kde bývali zvyčajne prilby) a po bokoch sochami svätcov-štítonosičov. 

'SlMONČIČ, J.: Smrtné štíty v univerzitnom kostole v Trnave. In: Vlastivedný časopis 34, 1985, 
č. 4, s. 164 - 167; k uvedenej problematike pozri aj: ŠPIRITZA, J.: Moti'v rodinnej genealógie 
na epitafoch zo 16. a 17. storočia. In: Genealogicko-heraldický hlas, 10, 2000, č. 1, s. 3 - 17. 
8 MAZUROVÁ, E. - BENČEKOVÁ-TAHY, Z.: Zachraňujeme a zveľaďujeme. Výber 
z reštaurátorských prác 1990- 1995. Bratislava 1995 - 1996, s. 48 - 51. 
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Mortuárium Ladislava Esterháziho má na vrchole umiestnenú nimbovanú Pannu 
Máriu s Ježiškom stojacu na polmesiaci. V spodnej časti je stvárnená socha sv. Jura
ja na koni, zabíjajúceho draka. Keďže Ladislav Esterházi hrdinsky padol v protitu-
reckých bojoch pri Veľkých Vozokanoch (29. 8. 1652 spolu s Františkom, Gašparom 
a Tomášom Esterházim), postava sv. Juraja tu môže symbolizovať (aj ním vyznávané) 
všeobecné ideály rytierstva, ako aj obeť, ktorú priniesol vlasti. Na ľavej strane mor-
tuária sa nachádza socha sv. Ladislava, resp. sv. Štefana, pravdepodobne osobného 
patróna zosnulého. 

Otázku, prečo si Ján Majténi vybral práve toto mortuárium za vzor, možno zod
povedať len čiastočne. Majténi bol Esterháziho rovesníkom, známym, možno aj osob
ným priateľom. Nasvedčoval by tomu fakt, že jeho meno sa spomína v listoch Ladis
lava Esterháziho a Michala Majténiho z roku 1649. Nieje tiež vylúčené, že sa zúčast
nil aj na Esterháziho pohrebe.9 

Zaujímali nás tiež podrobnosti o autorovi Majténiho pohrebného štítu. Bratislav
ský rezbár Vavrinec Pirn (Porro, Pyro, Puro) bol dosiaľ umenovednej literatúre ne
známy.10 Predpokladáme, že sa narodil mimo Bratislavy (záznam o jeho narodení 
v bratislavských matrikách zachovaných od roku 1601 chýba). Usudzujúc podľa prie
zviska, mohol pochádzať z mesta Pirna v Sasku. Domnievame sa, že v Bratislave sa 
mohol usadiť už pred rokom 1630 (v matrikách novoprijatých mešťanov, ktoré sa za
chovali až z rokov 1630 - 1687, sa nespomína).11 V súdnom zázname z roku 1658 sa 
spomína ako sochár (bildhauer)12 a z ďalších záznamov vieme, že pôsobil aj ako rez
bár. Nakoľko v Bratislave v 17. storočí neexistovali samostatné cechy rezbárov a ma
liarov a v záznamoch debnárskeho cechu sa jeho meno nevyskytuje, predpokladáme, 
že bol členom stolárskeho cechu (jeho písomnosti z uvedeného obdobia sa však ne
zachovali).13 

Pirn sa postupne zaradil aj medzi popredných bratislavských mešťanov, osob
nosti, ktoré zasahovali do správy mesta. V rokoch 1660 - 1667 nepretržite zastával 
funkciu člena volenej vonkajšej (širšej) mestskej rady.14 Z tohto obdobia (1660) má-

9 SZERÉMI, J.: c. d., s. 171. 
10 THIEME, U. - BECKER, F.: Allgemeines Lexikón der bildener Kúnstler 27. Leipzig 19"33; 
LUXOVÁ, V.: Archívne záznamy o bratislavských umelcoch a remeselníkoch. In: Ars 1/1968, 
s. 40. 
11 AMB, sign. 2 e 1, Burger Buech der Stadt Prefiburg AB ANNO 1630 usque indo 9 Aprili 1683. 
Jediný podobný záznam o prijatí Michala Pirinusa za bratislavského mešťana pochádza 
zo 7. 6. 1632 (fol. 17), jeho prípadný vzťah k Vavrincovi Pirnovi nepoznáme. 
12 AMB, sign. 4 a 22, Gerichts prothocoll 1658- 1659, záznam z 1. decembra 1658 
(fol. 86 b). 
13 AMB, sign. Ce 71- cech debnárov, Kniha tovarišov 1644 - 1871; sign. Ce 329 - Cech 
stolárov, Kniha majstrov 1690 - 1844, oboje s negatívnym výsledkom. 
14 Archív mesta Bratislavy (ďalej AMB), sign. 2 b 1, Benanten Buch und jahrliche Artickl einer 
Ersamen Gemein der Stadt Preliburgs 1602- 1667, rok 1660 (fol. 258 a), 1661 (fol. 278 a), 
1662 (fol. 288 b), 1663 (fol. 290 a), 1664 (fol. 291 a), 1665 (fol. 293 a), 1666 (fol. 294 b), 
1667 (fol. 296 a). 
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me o ňom správu, že vlastnil aj vinohrad v cene asi 30 zlatých.15 Dozvedeli sme sa 
o ňom ešte aj to, že v roku 1663 spáchal nejakú výtržnosť, lebo pre „narušenie spolu
nažívania" bol uväznený a finančne pokutovaný.16 

S prvými konkrétnymi správami o Pirnovej umeleckej činnosti sme sa stretli v už 
spomínanom súdnom protokole z r. 1658. V uvedenom roku prijal spolu s Matejom 
Zimmermanom objednávku na výrobu oltára do farského kostola v obci Hassen-
dorf(7). Išlo zrejme o zaniknutú lokalitu v blízkosti zrúcaniny hradu Hasenburg 
(dnes známejšieho ako Pottenburg) pri Wolfstale. Pirn mal zabezpečiť rezbársko-so-
chársku a Zimmerman maliarsku (mahlerey arbeit) výzdobu oltára, za ktorú im obec 
mala zaplatiť 80 zlatých.17 Pokiaľ išlo o Zimmermana, mal byť tiež známym bratis
lavským mešťanom a umelcom (v zázname sa uvádza ako benantler Purger und Mah-
ler). Pred dokončením oltára došlo medzi umelcami a obyvateľmi obce k sporu (vý
tvarníci zrejme chceli vyplatiť zálohu, na čo obec nechcela pristúpiť). Spor nakoniec 
vyriešila bratislavská mestská rada, ktorá rozhodla o finančnom vyrovnaní zákazky 
a jej následnom dokončení. 

Posledný, v mestských knihách zistený záznam o umeleckej aktivite Vavrinca Pirna 
pochádza z roku 1676. Tiež sa týkal súdneho sporu - tentokrát medzi Pirnom a iným 
bratislavským mešťanom Vavrincom Paurom, v ktorom išlo takisto o akýsi oltár.18 

Vzhľadom na relatívne dlhé časové pôsobenie Vavrinca Pirna v Bratislave predpo
kladáme, že umrel niekedy v poslednej štvrtine 17. storočia (nakoľko matriky zom
relých r. k. farského úradu sv. Martina v Bratislave sa zachovali až od roku 1719, ne
môžeme to však jednoznačne doložiť). 

Pokiaľ ide o vyhotovenie Majténiho pohrebného štítu, od Pirna sa očakávalo, že 
dielo do troch týždňov vyreže, „náležité" vymaľuje, pozláti a potom dodá na dohod
nuté miesto - pravdepodobne do domu Jána Majténiho (v texte sa lokalita priamo ne
uvádza). Honorár za rezbárske a maliarske práce bol dohodnutý na 30 zlatých. Polo
vicu mohol Majténi vyplatiť v naturáliách (v obilí). V deň podpísania zmluvy, 12. sep
tembra, bolo Vavrincovi Pirnovi vyplatených zálohovo 6 zlatých, ako sa uvádza 
v doložke pod textom. 

Podľa kontraktu malo Majténiho mortuárium, podobne ako esterháziovské, obsa
hovať majténiovský erb sprevádzaný militáriami (trofejami), v porovnaní s úmrtným 
štítom Ladislava Esterháziho však podstatne redukovanými. Konkrétne sa spomínali 
len otvorená prilba - šišak {ssissak), ktorá mala byť s najväčšou pravdepodobnosťou 
umiestnená nad štítom, jazdecká šabľa-paloš a jeden pár ostrôh. O ďalších osudoch 
tohto diela nevieme. Predpokladáme, že po smrti Jána Majténiho viselo v niektorom 
z bratislavských kostolov. 

15 AMB, B O 5, Aussgaben der Weingartten und Hau/ier angefangen in Herrn Gregory Talian 
Burgermaister Ambt. Anno 1659 usq. 1660 mense aprilis. Item uin heren Matth. Tutzentaller 
Ab anno 1660 usque 1662 die 14 Apríli, záznam zo 14. 4. 1660 (fol. 19 a + b). 
16 AMB, sign. 2 a A, Actionale Protocollum 1661 - 1667, záznam z 10. 9. 1663 (fol. 125 b). 
17 Viď pozn. 15, tamže 
18 AMB, 4 a 22, Gerichts Prothocoll 1675- 1676, záznam z 3. 3. 1676 (fol. 282 a). 
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PRAMENE 

SVADOBNÉ A ÚMRTNÉ OZNÁMENIA 
Z PÁLFIOVSKEJ KOREŠPONDENCIE 
(zo 16. - 17. storočia) 

Frederik Federmayer 

Pri zostavovaní genealógií v predmatričnom období (pred rokom 1700) môže bá
dateľ využívať rad rôznych prameňov. Niektoré poskytytujú len kusé, iné aj podrob
nejšie údaje. K tým druhým patria tiež sobášne a úmrtné, resp. svadobné a pohreb
né oznámenia. Tak, ako si ich posielame dnes my, posielali si ich (gramotní, a teda 
zámožní) obyvatelia Slovenska aj v minulosti. 

Na rozdiel od dnes zaužívaných foriem (tlačených či predtlačených sobášnych 
oznámení, parte a pod.), v 16. až 18. storočí ich funkciu plnili listy. Mali prevažne 
súkromný charakter. Adresáta informovali o udalosti v rodine, pričom ho obvykle po
zývali aj na samotný obrad (pohreb, sobáš) a následnú slávnosť (svadobnú hostinu, 
kar). Písané uhladeným štýlom a kaligrafickým písmom boli posielané nielen naj
bližším príbuzným a priateľom, ale aj rôznym vplyvným osobám, ktoré si rodina 
chcela týmto spôsobom uctiť či priaznivo nakloniť. Išlo o vyšších krajinských a sto
ličných hodnostárov, mestských úradníkov, duchovných, vzdelancov... 

Z genealogického hľadiska sú spomínané listy zaujímavé preto, lebo spravidla 
uvádzajú presný dátum, miesto i ďalšie okolnosti pohrebu či svadby. V genealogic
kom výskume sa doposiaľ využívali len málo. Akiste aj preto, že sú roztratené v rôz
nych archívnych fondoch. Obvykle ich nachádzame v korešpondencii a v súkromno-
právnych spisoch v jednotlivých rodových archívoch. Dosť často sa však vyskytujú 
aj v korešpondencii miest (missiles), čo poukazuje na pomerne obvyklú prax pozývať 
na súkromné sobáše a pohreby aj predstaviteľov mestskej rady. 

Azda by bolo vhodné vytvoriť súbornú evidenciu týchto písomností (pred rokom 
1700), zmapovať ich výskyt v našich archívoch. Nemuselo by sa potom napr. stať, že 
bádateľa, ktorý spracúva genealógiu Dóciovcov v 17. storočí, nenapadne hľadať v pál-
fiovskej korešpondencii list, ktorý významne objasňuje proces vymretia tohto rodu 
(pozri pozn. 17 a príslušný list). Samotné spracovanie by nemuselo byť náročné -
stačili by zoznamy s krátkymi regestami a záverečným menným registrom. Na ukáž
ku uvádzame zoznam príležitostných oznámení z pálfiovskej korešpondencie, ulo
ženej dnes v Slovenskom národnom archíve.1 

1 SNA Bratislava, Ústredný pálffyovský archív, Všeobecná rubrika D, inv. č. 20, 21, 22, 23, 24, 
30, 35; Všeobecná rubrika P, inv. č. 252, 253, 255, 258, 261; Neusporiadaná korešpondencia, 
kr. 1 - 8; časť korešpondencie z ústredného archívu Pálfiovcov je dnes uložená v Nieder-
ôsterreichische Landesarchiv vo Viedni. 
Regesty sme zoradili chronologicky. Každý obsahuje dátum, miesto spísania oznámenia (listu), 
meno odosielateľa, meno adresáta a stručný obsah zachytávajúci hlavne genealogické informácie. 
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Úmrtia a pohreby 

(1) 6. február 1585, Bratislava 
0: Ján Záluský, Andrej Monoslai (Monoszlay) a vesprímsky biskup, exekútori testamentu 
A: Mikuláš Pálfi, bratislavský a komárňanský župan 
Oznamujú pohreb jágerského biskupa Štefana Radécia, uhorského miestodržiteľa, kto
rý sa uskutoční 16. februára 1585 vo farskom kostole sv. Martina v Bratislave.3 

(2) 31. december 1585, Bratislava 
O: Uršula, vdova po Michalovi Tapolcaiovi (Thapolczay) 
A: Mikuláš Pálfi, bratislavský a komárňanský župan 
Oznamuje smrť svojho manžela Michala Tapolcaia, provizora (hofrichter) Bratislav
ského hradu, ktorý zomrel 18. decembra 1585.4 

(3) 24. september 1586, Svätý Jur (?) 
O: Maximilián Dietrichstein 
A: Mikuláš Pálfi, bratislavský župan 
Oznamuje úmrtie svojej manželky (bližšie nešpicifikuje), pohreb bude v posledný 
septembrový deň roku 1586 v augustiniánskom kláštore vo Viedni.5 

(4) 28. marec 1591, Šaštín 
O: Žofia Méreiová {Mérey), vdova po Pavlovi Coborovi (Czobor) 
A: Mikuláš Pálfi, bratislavský župan a novozámocký kapitán 
Informuje o úmrtí svojho manžela, cisárskeho radcu Pavla Cobora z Czoborszentmihály 
(čas a miesto úmrtia neuvádza). Pochovaný bude 7. apríla 1591 v šaštínskom kostole.6 

(5) 15. január 1630, kúria v Turni nad Bodvou 
O: Juraj Peréni {Perényí) mladší 
A: Štefan Pálfi, bratislavský župan a novozámocký kapitán 
Oznamuje smrť svojej manželky Magdalény Pálfiovej z Erdódu, ktorá zomrela 4. ja
nuára 1630 (v liste chybne 1629!) v ich turnianskej kúrii. Pochovaná bude 2. februá
ra 1630 v kostole sv. Michala archanjela v Jasove.7 

3 SNA, c. p., inv. č. 24, kr. 9. Ján Záluský bol sekretárom nebohého biskupa, Andrej Monoslai 
prešporským kanonikom a veszprémskym biskupom bol vtedy Štefan Fejerkóvi. 
4 SNA, c. p., inv. č. 258, kr. 226. Tapolcaiovci boli zadunajskí šľachtici, ktorí sa koncom 
16. storočia usadili v Bratislave, pričom sa im podarilo presadiť medzi miestnym 
patriciátom. Michalov syn Tobiáš (t 1605) sa stal dokonca mestským komorníkom. 
5 SNA, c. p., inv. č. 21, kr. 7. Maximilián Dietrichstein, zakladateľ kniežacej vetvy rodu. 
6 SNA, c. p., inv. č. 258, kr. 228. Pavol Cobor zomrel bez mužských potomkov, rod 
pokračoval potomkami jeho brata Michala. 
7 SNA, c. p., Neusporiadaná korešpondencia, kr. 6. Magdaléna bola sestrou Štefana Pálfiho. 
V genealogickej tabuľke Pálfiovcov, ktorú uverejnil Ivan NAGY (Magyarország családai 
czímerekkel és nemzékrendi táblakkal 8, s. 77), je chybne uvedený rok jej úmrtia 1629, ktorý 
mohol byť prebratý priamo z tohto oznámenia. V skutočnosti išlo o chybu pisateľa listu. 
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(6) 6. február 1630, Szendró (?) 
0: Zuzana Balašová (Balassa) z Ďarmôt, vdova Juraja Peteho (Pethe) 
A: Štefan Pálfi, bratislavský župan a novozámocký kapitán 
Oznamuje smrť svojho manžela, gemerského župana Juraja Peteho z Hetesu, ktorý 
zomrel 4. novembra 1629. Pochovaný bude vedľa svojej matky v kostole jasovskej 
kapituly (!) 6. marca 1630.8 

(7) 2. december 1630, Hodonín 
O: Zdenko, gróf zo Žamberka {von Schamberg) 
A: Štefan Pálfi, bratislavský župan a novozámocký kapitán 
Oznamuje smrť svojej manželky Barbory, rodenej Pálfiovej z Erdodu, ktorá zomrela 
v októbri 1630. Pochovaná bude 16. decembra 1630 v hodonínskom kostole.9 

(8) 6. máj 1635, Bratislava 
O: Martin Sombateli (Szombathelý) 
A: Štefan Pálfi, bratislavský župan a novozámocký kapitán 
Oznamuje smrť svojho otca Jána Sombateliho, radcu uhorskej komory, ktorý zomrel 
v Bratislave 5. mája 1635 o 4. hodine ráno. Katolícky pohreb sa uskutoční 12. mája 
o 7. hodine ráno vo františkánskom kláštore v Bratislave.10 

(9)1.jún 1636, Drahňov 
O: Katarína Jakušičová, vdova po Františkovi Darócim z Drahňova 
A: Štefan Pálfi, bratislavský župan a novozámocký kapitán 
Oznamuje smrť svojho muža Františka Daróciho z Drahňova (deregnyei Daróczy), 
ktorý zomrel posledný aprílový deň 1636 medzi 8. a 9. hodinou večer. Pochovaný bu
de 8. júla 1636 v drahňovskej kaplnke.11 

(10) 19. máj 1637, Preseľany 
O: Barbora Seréniová, vdova po Blažejovi Aponim {Appónyi) 
A: Štefan Pálfi, bratislavský župan a dolnouhorský generál 
Oznamuje smrť svojho manžela, tekovského župana a cisársko-kráľovského radcu 
Blažeja Aponiho, ktorý zomrel 24. apríla 1637. Pochovaný bude 14. júna 1637 v kos
tole sv. Jána Krstiteľa v paulínskom kláštore v Horných Lefantovciach.12 

9 SNA, c. p., inv. č. 258, kr. 231. Barbora, dcéra Jána Pálfiho, pochádzala zo skalickej vetvy rodu. 
10 SNA, c. p., inv. č. 258, kr. 232. Sombateliovci boli zadunajským rodom, v 17. storočí 
vlastnili najväčšie majetky v Mošonskej stolici. 
11 SNA, c. p., Neusporiadaná korešpondencia, kr. 3. Daróciovci z Drahňova boli vplyvným 
zemplínskym rodom, v ktorého žilách kolovala krv veľmožských rodov Ákoš a Gutkeled. 
František je v liste označený ako „nagyságos", patril teda k magnátom. V rokoch 1614 - 1617 
bol berežským županom. 
12 SNA, c. p., inv. č., kr. 232. Blažej Aponi bol v roku 1624 povýšený do barónskeho stavu, 
stal sa zakladateľom mladšej barónskej vetvy rodu. Keďže sa však z jeho potomkov dožili 
dospelosti len dve dcéry, táto vetva vymrela. 
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Žigmund Korniš oznamuje bratislavskému županovi Štefanovi Pálfimu 
smrť svojej manželky (11). 
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(11) 13. jún 1637, Papmezó (Biharská stolica) 
0: Žigmund Korniš (Korniš) 
A: Štefan Pálfi, bratislavský župan a preddunajský generál 
Oznamuje smrť svojej manželky Heleny Palfiovej z Erdodu, ktorá zomrela 11. júna 
1637 o 4. hodine popoludní. Pohreb sa uskutoční v kostole v Papmezó 14. júla 1637 
o 6. hodine ráno.13 

(12) 16. november 1637, Nové Zámky 
O: dedičia nebohej Barbory Balašovej 
A: Štefan Pálfi, bratislavský župan a novozámocký kapitán 
Oznamujú úmrtie Barbory Balašovej, vdovy po Petrovi Kohárim (Koháry) cisárskom 
podgenerálovi, ktorá zomrela 26. októbra 1637 o 4. hodine popoludní. Pohreb sa 
uskutoční 1. decembra 1637 v evanjelickom kostole v Kôpcsény (dnes Kittsee, býva
lá Mošonská stolica).14 

(13) 17. november 1639, Hrachovo 
O: Judita Deršfiova (Dersffy) zo Zerdahelu, vdova po Františkovi Jakófim (Jakóffy) 
z Hrachová 
A: Štefan Pálfi, bratislavský župan a novozámocký kapitán 
Oznamuje smrť svojho manžela Františka Jakófiho, ktorý zomrel 4. septembra 1639 
medzi 8. a 9. hodinou popoludní na Muránskom hrade. Pohreb sa uskutoční 11. de
cembra 1639 v hrachovskom kostole.15 

(14) 23. jún 1641, pevnosť Levice 
O: Mária Bartakovičová, vdova po Jánovi Sombatelim (Szombathely) 
A: Štefan Pálfi, bratislavský župan a novozámocký kapitán 
Oznamuje smrť svojho manžela Jána Sombateliho, cisárskeho hlavného kapitána pev
nosti Dregélypalánk (Hontianska stolica), ktorý zomrel 20. júna 1641 medzi 7. a 8. 
hodinou popoludní v svojom kapitánskom dome v Dregélypalánku. Pohreb (katolíc
ky) bude 30. júna 1641 v levickom kostole, kde bude aj pochovaný.16 

13 SNA, c. p., inv. č. 258, kr. 237. Helenu Pálfiovú v genealogickej tabuľke Pálfiovcov 
nenachádzame (NAGY 7, s. 76 - 77), najskôr však išlo o sestru alebo sesternicu adresáta 
listu. Helenin manžel Žigmund Korniš patril k popredným sedmohradským magnátom, 
v rokoch 1623 - 37 bol biharským županom. 
14 SNA, c. p., Neusporiadaná korešpondencia, kr. 5. Zaujímavý doklad ku genealógii 
koháriovského rodu. Ako manželka Petra Koháriho je v staršej literatúre obvykle označovaná 
len Barbora Kaziová. 
15 SNA, c. p., Neusporiadaná korešpondencia, kr. 5. František bol posledným mužským 
členom malohontského šľachtického rodu Jakófiovcov z Hrachová. Zomrel vo funkcii 
muránskeho hradného kapitána. 
16 SNA, c. p., inv. č. 258, kr. 235. Ján Sombateli nepatril do rodu komorského radcu Jána 
Sombateliho (f 1635), čo dokazujú aj ich odlišné erby. 
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(15) 6. január 1642, kaštieľ v Žarnovici 
0: Melicher Dóci (Dóczy) z Veľkej Lúče 
A: Štefan Pálfi, bratislavský župan a novozámocký kapitán 
Oznamuje smrť svojho bratranca Adama Dóciho, ktorý zomrel ako 13-ročný v po
sledný augustový deň 1641. Pohreb sa uskutoční 10. februára 1642 o 8. hodine ran
nej v žarnovickom kostole.17 

(16) 11. február 1642, pevnosť Nové Zámky 
0: Barbora Etékyová (Ettyéky), vdova po Jánovi Nagyovi z Gyôngyósu 
A: Štefan Pálfi, bratislavský župan a novozámocký hlavný kapitán 
Oznamuje smrť svojho manžela Jána Nagya z Gyôngyósu, ktorý zomrel v nedeľu 
9. februára 1642 medzi 8. a 9. hodinou rannou. Pozýva na pohreb, ktorý sa uskutoč
ní 17. februára 1642 v novozámockom kostole.18 

(17) 3. jún 1642, Košeca 
O: František Vešeléni (Wesselényi) z Hadadu 
A: Štefan Pálfi, bratislavský župan a novozámocký kapitán 
Oznamuje úmrtie svojej sestry (!) Judity Ostrožičovej z Giletinca, vdovy po nebohom 
Pavlovi Petrócim (Petróczy) z Petróczu, ktorá zomrela 14. apríla 1642 medzi 9. a 10. 
hodinou. Pohreb sa uskutoční o 7. hodine ráno v košeckom kaštieli, telesné pozo
statky budú uložené do krypty košeckého kostola.19 

(18) 10. november 1642, ex consistorio nostro (Trnava) 
0: Ostrihomská kapitula 
A: Štefan Pálfi, bratislavský župan a novozámocký kapitán 
Oznamujú smrť preláta (ostrihomského arcibiskupa) Imricha Lóšiho {Lósy), ktorý 
zomrel 7. novembra 1642. Pohreb sa uskutoční 24. novembra 1642 o siedmej ráno 
v katedrálnom kostole v Trnave.20 

17 SNA, c. p., Neusporiadaná korešpondencia, kr. 3. Oznámenie je zaujímavé pre bádateľov, 
ktorí by chceli detailnejšie spracovať doposiaľ málo objasnené náhle vymretie Dóciovcov 
z Veľkej Lúče v polovici 17. storočia. 
18 SNA, c. p., inv. č. 258, kr. 236. Ján Nagy bol vojakom, pravdepodobne priamo podriadeným 
adresátovi listu. 
19 SNA, c. p., Neusporiadaná korešpondencia, kr. 7. Petróciovci z Košece boli významným 
trenčianskym evanjelickým magnátskym rodom. Pavlom vymrela ich staršia línia. Mladšia 
línia rodu vymrela začiatkom 18. storočia. Judita Ostrožičová bola azda nevlastnou sestrou 
neskoršieho palatína Františka Vešeléniho. 
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Ostrihomská kapitula oznamuje Štefanovi Pálfimu, bratislavskému županovi, smrť arcibiskupa 
Lóšiho (18). 
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Sobáše a svadby 

(19) 21. september 1584, Olomouc 
0: Krištof Zborovský {Sborowsky G. v. Rythiňany\), cisársky radca 
A: Mikuláš Pálfi, bratislavský župan 
Oznamuje a pozýva na svoju svadbu s Johankou, rodenou Trčkovou z Lipy, vdovou Zden
ka Kavku z Ríčan, ktorá sa uskutoční (už podľa nového kalendára) 7. októbra 1584.21 

(20) 2. november 1585, Bratislava 
O: Michal Balog 
A: Mikuláš Pálfi, bratislavský a komárňanský župan 
Oznamuje a pozýva na svoju svadbu s Margarétou, dcérou bratislavského senátora 
Krištofa Peka {Peck). Svadba podľa katolíckeho obradu sa uskutoční 24. novembra 
1585 v Bratislave.22 

(21) 12. január 1586, Viedeň 
O: Ján Nirkhardt 
A: Mikuláš Pálfi, bratislavský a komárňanský župan 
Oznamuje svadbu Michala Pernauera, cisárskeho pokladníka (Feldzallmeister) v Hor
nom Uhorsku s Máriou, dcérou nebohého Wolfganga Hilffenperga, sekretára súdu pri 
dolnorakúskej vláde. Obrad sa uskutoční 17. februára 1586 vo Viedni.23 

(22) 1. september 1586, Landshut (Bavorsko) 
O: Peter z Molartu 
A: Mikuláš Pálfi, bratislavský župan 
Oznamuje svoju svadbu s Alžbetou, dcérou Jána Preisinga (v. Preysing zum Hueben-
stairi) a Márie Alžbety, rodenej zo Seiboltsdorfu (Seyboltsdorf). Svadba sa uskutoční 
podľa katolíckeho obradu 21. septembra 1586 v Landshute.24 

(23) 11. september 1627, Viedeň 
O: Ernest Kolonič (Kollonich), cisársky plukovník 
A: Štefan Pálfi, bratislavský župan a novozámocký kapitán 
20 SNA, c. p., Neusporiadaná korešpondencia, kr. 3. Imrich Lóši bol nástupcom Petra Pázmáňa 
na arcibiskupskom stolci. 
21 SNA, c. p., inv. č. 24, kr. 9. Oznámenie poukazuje na dobré vzťahy medzi uhorskou 
a českou (moravskou) šľachtou. 
22 SNA, c. p., inv. č. 258, kr. 226. Pekovci boli významným bratislavským patricijským 
rodom, ktorý pôsobil v meste v 16. a 17. storočí. Michal Balogh bol šľachtic usadený 
v meste. Pôsobil v službách ostrihomského arcibiskupa. Po jeho smrti sa Margaréta vydala 
za lekára Žigmunda Gayslera. 
23 SNA, c. p., inv. č. 258, kr. 226. Jedno z mnohých oznámení, ktoré dokladajú dobré vzťahy 
Pálfiovcov s rakúskou šľachtou, hlavne s cisárskym úradníctvom vo Viedni. 
24 SNA, c. p., inv. č. 24, kr. 9. Svadba bavorskej šľachty. Molartovci sú v staršej literatúre 
zaznamenaní ako ríšski slobodní páni. 
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Oznamuje svoju svadbu s dvornou dámou, Annou Alžbetou Kiifsteinovou, dcérou ci
sárskeho komorníka Jána Jakuba Kúfsteina (Kuefsteina) a Kláry rodenej Buchheimbo-
vej (Buechheímb). Svadba sa uskutoční 19. septembra 1627 v kaplnke {hoffkapelle) 
a následne na cisárskom zámku (Hoffburg) vo Viedni.25 

(24) 28. november 1628, Rohoncz (dnes Rechnitz, bývalá Vašská stolica) 
O: Eva Popelová (Poppel) z Lobkovíc 
A: Štefan Pálfi, bratislavský župan a novozámocký kapitán 
Oznamuje svadbu dcéry (meno neuvádza) nebohého šopronského župana Františka 
Baťániho (Batthyány) s Ladislavom Čákym (Csáky) z Kórôsszegu. Svadba sa uskutoč
ní 5. februára 1629 v Rechnitzi.26 

(25) 18. január 1630, Bratislava 
0: Daniel Karner, prešporský mestský kapitán 
A: Štefan Pálfi, bratislavský župan a novozámocký kapitán 
Oznamuje svadbu svojho nevlastného syna Mateja Tucentálera (Tuczenthaller), syna 
nebohého bratislavského senátora Krištofa Tucentálera a jeho manželky Roziny. Zo
sobáši sa so Zuzanou, dcérou nebohého mestského komorníka Jána Mauracha a jeho 
manželky Roziny, ktorá teraz býva u svojho príbuzného, bratislavského senátora Ru
dolfa Mauracha. Svadba sa uskutoční o 10. hodine dopoludnia v dome Maurachovcov 
na bratislavskom hlavnom námestí.27 

(26) 20. apríl 1638, Modrý Kameň 
O: Ján Žigmund Balaša z Ďarmôt 
A: Štefan Pálfi, bratislavský župan a novozámocký kapitán 
Oznamuje svoju svadbu s Alžbetou, dcérou Žigmunda Zaia z Csômóru (de Czemer). 
Uskutoční sa podľa katolíckeho obradu 6. júna 1638 v kaštieli v Ludaniciach.28 

(27) 10. júl 1638, Dienesd (dnes Jánošíkova) 
O: Andrej Kerekeš 
A: Štefan Pálfi, bratislavský župan a novozámocký kapitán 

25 SNA, c. p., Neusporiadaná korešpondencia, kr. 4. Ernest Kolónie bol cisárskym 
dôstojníkom. V roku 1638 ako komárňanský kapitán získal grófsky titul. S Pálfiovcami 
prišiel do styku hlavne ako vojak, napr. v r. 1624 bol jeho oddiel ubytovaný v Bratislave. 
26 SNA, c. p., Neusporiadaná korešpondencia, kr. 6. Išlo o Magdu, dcéru Františka Baťáňa 
a Evy Popelovej z Lobkovíc. 
27 SNA, c. p., inv. č. 258, kr. 231. Svadba bratislavských patricijov. Tucentálerovci pochádzali 
pôvodne zo Svätého Jura, ženích Matej Tucentáler sa stal v rokoch 1656 - 1667 
bratislavským richtárom. Maurachovci patrili k najbohatším a najvplyvnejším evanjelickým 
bratislavským rodom. Daniel Karner bol synom bohatého obchodníka so železom, v rokoch 
1631 - 34 bol bratislavským mešťanostom. 
28 SNA, c. p., Neusporiadaná korešpondencia, kr. 5. Ján Žigmund bol synom novohradského 
župana Žigmunda Balašu (t 1623) a kňažnej Alžbety Zborovskej. Ján Žigmund bol priamym 
predkom mladšej línie rodu, ktorá získala v r. 1772 grófsky titul. 
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Oznamuje a pozýva na svoju svadbu s Annou Hederváriovou, vdovou Titusa Stetze-
ra. Uskutoční sa 2 5. júla na hrade Hedervár.29 

(28) 2. august 1638, Pezinok 
0: Zachariáš Duchoň 
A: Štefan Pálfi, bratislavský župan a novozámocký kapitán 
Pozýva adresáta (spoločne s manželkou a synom Mikulášom) na svadbu svojho ne
vlastného syna Tomáša Taberera (Thaberer) s Katarínou Schaibelderovou (Schaybel-
der), vdovou po pezinskom mešťanovi Jurajovi Sigetym (Szigethy). Obrad sa usku
toční 15. augusta 1638 v Pezinku.30 

(29) 16. október 1638, Bós (dnes Gabčíkovo) 
O: Leonard Amade 
A: Štefan Pálfi, bratislavský župan a novozámocký kapitán 
Pozýva na svadbu svojej dcéry Márie Amadeovej s Ladislavom Forgáčom (Forgách) 
z Gýmeša. Svadba podľa katolíckeho obradu sa uskutoční 21. novembra 1638 v ama-
deovskom kaštieli v Bósi.31 

(30) okolo 1640 (dátum neuvedený), Bratislava (?) 
O: Martin Weinling 
A: Štefan Pálfi, bratislavský župan a novozámocký kapitán 
Oznamuje svoju svadbu s Rozinou, dcérou nebohého prešporského mešťana, šľachti
ca Baltazára Lednera a Márie Erklovej. Obrad sa uskutoční 10. februára (rok neudaný) 
v Bratislave.52 

(31) 4. november 1640, Nové Zámky 
0: Andrej Zádori 
A: Štefan Pálfi, bratislavský župan a novozámocký kapitán 

29 SNA, c. p., inv. č. 258, kr. 234. Kerekešovci boli rodom komorských úradníkov, pôsobili 
v Bratislave v 16. a 17. storočí. Andrejova svadba s Annou Hederváriovou znamenala 
významný predel v dejinách tohto rodu. Kerekešovci sa ňou dostali do priameho pokrvného 
príbuzenstva s mnohými uhorskými magnátskymi rodmi, čo sa odrazilo na zvýšenej 
spoločenskej prestíži členov rodu v polovici 17. storočia. Andrej (t 1668) sa neskôr stal 
komorským radcom. 
30 SNA, c. p., inv. č. 258, kr. 234. Zachariáš Duchoň bol príslušníkom zemianskeho rodu 
Duchoňovcov, z ktorého pochádzalo mnoho humanistických vzdelancov a literátov. Do 
Pezinka sa priženil. Tabererovci boli starým pezinským patricijským rodom. Tomáš bol 
v rokoch 1657 - 58 pezinským richtárom. 
31 SNA, c. p., Neusporiadaná korešpondencia, kr. 6. Leonard Amade, popredný šľachtic 
Bratislavskej stolice, neskôr podpalatín. V r. 1622 povýšený do barónskeho stavu. Jeho zať, 
barón Ladislav Forgáč, zomrel pomerne mladý. Už v r. 1660 sa spomína jeho vdova Mária 
Amadeová. 
32 SNA, c. p., Neusporiadaná korešpondencia, kr. 4. Martin Weinling, šľachtic, prešporský 
mešťan a bohatý obchodník s dobytkom. 

43 • 



Oznamuje svadbu svojej dcéry Judity, vdovy po Pavlovi Konkoltm s Jurajom Csomôt-
heyom. Pozýva na obrad, ktorý sa uskutoční 19. novembra 1640 v Nových Zámkoch.33 

(32) 28. december 1640, Bratislava 
O: Pavol Láslófi (Lászlóffy) 
A: Štefan Pálfi, bratislavský župan a novozámocký kapitán 
Oznamuje a pozýva na svoju svadbu s Máriou Magdalénou Kosserovou, vdovou ráb-
skeho podkapitána Štefana Kórtveliešiho (Kôrtvelyessy), ktorá sa uskutoční 20. janu
ára 1641 v rusovskom kostole. Následná oslava bude v kúrii vyššie spomínanej vdo
vy v Rusovciach.34 

(33) 4. január 1641, Nové Zámky 
O: Urban Fik (Fickh), cisársky zásobovateľ novozámockej pevnosti 
A: Štefan Pálfi, bratislavský župan a novozámocký kapitán 
Oznamuje a pozýva na svoju svadbu s Alžbetou, dcérou nebohého Štefana Etékyho 
(Ettyéky), ktorá sa uskutoční 20. a 21. januára v Nových Zámkoch.35 

(34) 6. január 1641, Malý Lég (dnes časť obce Lehnice) 
O: Pavol Etéky (Ettyéky) spoločne s bratmi 
A: Štefan Pálfi, bratislavský župan a novozámocký kapitán 
Oznamuje svadbu svojej sestry Alžbety, dcéry nebohého Štefana Etékyho s novozá
mockým zásobovateľom (proviant mester) Urbanom Fikom (Fickh). Uskutoční sa pod
ľa katolíckeho obradu 20. januára v Nových Zámkoch.36 

(35) 6. január 1641, Trenčín 
O: Gašpar llešházi (IUyésházy), trenčiansky župan 
A: Štefan Pálfi, bratislavský župan a novozámocký kapitán 
Oznamuje svadbu svojho syna Gabriela llešháziho z Eliášoviec s Evou, dcérou nebo
hého Juraja Séčiho z Rimavskej Seče. Uskutoční sa podľa katolíckeho obradu 10. feb
ruára 1641 v Jelšave.37 

33 SNA, c. p., inv. č. 258, kr. 233. Pravdepodobne svadba novozámockých dôstojníkov. 
Konkoliovci a Zádoriovci boli šľachtickými rodmi z Komárňanskej stolice. 
34 SNA, c. p., Neusporiadaná korešpondencia, kr. 5. Pavol Láslofi pochádzal zo šľachtického 
rodu, ktorý si písal prídomok „de Thard" a v 17. storočí mal majetky v severnej časti Záhoria. 
35 SNA, c. p., inv. č. 258, kr. 233. Etékyovci pochádzali z Fejérskej stolice. Od 16. storočia 
pôsobili v Bratislavskej stolici, majetky vlastnili hlavne na Žitnom ostrove. 
36 SNA, c. p., inv. č. 258, kr. 233. Tento list dokazuje, že oznámenia neboli vždy koordinované 
v rámci rodiny. Mohlo sa stať, že adresátovi prišli i viaceré oznámenia o tej istej udalosti. 
Pavol Etéky bol kontrolórom rábskeho tridsiatku, vzťah k Pálfiovcom mal cez svoju manželku 
Máriu. Tá bola dcérou Gašpara Pekkera, pálfiovského provizora na Červenom Kameni. 
37 SNA, c. p., Neusporiadaná korešpondencia, kr. 5. Svadba popredných uhorských magnátov. 
Oznámenie je zaujímavé aj pre regionálnu históriu. Dokazuje, že kaštieľ v Jelšave bol už 
v 1. polovici 17. storočia dostatočne reprezentatívnym sídlom, aby sa v ňom konala takáto 
významná udalosť. 
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(36) marec 1641, Bratislava 
0: Juraj Kamper starší 
A: Štefan Pálfi, bratislavský župan a novozámocký kapitán 
Pozýva na svadbu svojho syna Juraja (krstného syna pozývaného) s Annou Reginou, 
dcérou nebohého Krištofa Wilhelma Strutza. Uskutoční sa 15. apríla 1641 v kampe-
rovskej kúrii v Bratislave.38 

(37) 26. september 1641, hrad Ozoly 
0: Peter Zríni (a Zrin) 
A: Štefan Pálfi, bratislavský župan a novozámocký kapitán 
Oznamuje svoju svadbu s Katarínou, dcérou Wolfganga Frangepana (a Tersacz), hlav
ného kapitána chorvátskej časti kráľovstva a Uršuly Inkofferovej. Svadba podľa kato
líckeho obradu sa uskutoční 27. októbra 1641 v Carolstadte (dnes Karlovac).39 

(38) 15. január 1642, Bos (dnes Gabčíkovo) 
0: Leonard Amade 
A: Štefan Pálfi, bratislavský župan a novozámocký kapitán 
Oznamuje a pozýva na svadbu svojho syna Jána s Juditou, dcérou nebohého Gabrie
la Esterhaziho a Márie Dersfiovej. Uskutoční sa podľa katolíckeho obradu 16. februá
ra 1642 v Galante.40 

(39)16.január 1642, Viedeň 
O: Šimon Kisling (Khisling) z Hartensteinu 
A: Štefan Pálfi, bratislavský župan a novozámocký kapitán 
Oznamuje svoju svadbu s Máriou Františkou, dcérou nebohého cisárskeho radcu 
a sekretára dvorskej komory Františka Wirsemba z Wirsemburgu(?) a jeho manžel
ky Margaréty. Svadba sa uskutoční 26. januára 1642 v Kislingovom dome vo Vied
ni.41 

(40) 16. január 1642, Dregélypalánk (bývalá Hontianska stolica) 
0: Šimon Romháni (Romhányi) 
A: Štefan Pálfi, bratislavský župan a novozámocký kapitán 

38 SNA, c. p., inv. č. 258, kr. 233. Kamperovci, významný bratislavský šľachtický rod. Dodnes 
stojí v bratislavskom Podhradí-Zukermandli ich renesančná kúria. 
39 SNA, c. p., Neusporiadaná korešpondencia, kr. 6. Svadba popredných chorvátskych 
magnátov. Peter Zríni bol v rokoch 1665 - 1671 chorvátskym bánom. Ako aktívny účastník 
protihabsburského sprisahania bol v r. 1671 popravený vo Viedni. 
40 SNA, c. p., Neusporiadaná korešpondencia, kr. 3. Už druhé oznámenie o svadbe dieťaťa 
podpalatína Leonarda Amadeho, čo dokazuje jeho dobrý vzťah k adresátovi. Oznámenie je 
zaujímavé aj pre genealógiu Esterháziovcov {NAGY 4, s. 82). Poukazuje na to, že Gabriel 
Esterházi nemal za manželku len Annu Ujfalušiovú, ale aj Máriu Deršfiovú. 
41 SNA, c. p., inv. č. 258, kr. 235. 
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Oznamuje svadbu svojej dcéry Márie s Jurajom Far-
kašom z Rumanovej {de Románfalva). Uskutoční sa 
9. februára 1642 v pevnosti Dregélypalánk.42 

(41)12.jún 1642, Trnava 
O: Martin Cifári {Czifáry) 
A: Štefan Pálfi, bratislavský župan a novozámocký 
kapitán 
Oznamuje a pozýva na svoju svadbu s Katarínou, 
dcérou nebohého Tobiáša Grófa (Gróff) a Margaréty 
Špácaiovej (Spáczay) zo Špačiniec. Obrad sa uskutoč
ní 22. júna 1642 v Trnave.43 

(42) 12. jún 1642, Nové Zámky 
O: Štefan Udvardy Sabó (Szabó) 
A: Štefan Pálfi, bratislavský župan a novozámocký 
kapitán 
Oznamuje svoju svadbu s Juditou, dcérou nebohého 
Tobiáša Grófa, ktorá sa uskutoční 24. júna 1642 
v Nových Zámkoch.44 

(43) 16. máj 1663, Viedeň 
O: Ján Leschner (?) 
A: Mikuláš Pálfi, bratislavský župan 
Oznamuje a pozýva na svadbu svojej dcéry Alžbety 
s jazdeckým stotníkom {Rittmeister) Tobiášom, sy
nom plukovníka Schaafa z Habelseru. Obrad sa usku
toční 5. júna 1663 vo Viedni.45 

Register 

Čísla odkazujú 
na príslušné dokumenty 

AMADE, Ján 38 
AMADE, Leonard 29, 38 
AMADEOVÁ, Mária 29 
APON1, Blažej 10 
Appónyi > APONI 
Balassa > BALAŠA 
BALAŠA, Ján Žigmund 26 
BALAŠOVÁ, Barbora 12 
BALAŠOVÁ, Zuzana 6 
BALOG, Michal 20 
Balogh > BALOG 
BARTAKOVIČOVÁ, Mária 14 
Batthyány > BAŤÁNI 
BAŤÁNI, František 24 
Buechheimb > BUCHHEIMB 
BUCHHE1MBOVÁ, Klára 23 
C1FÁRY, Martin 41 
Csáky > ČÁKY 
Czifáry > CIFÁRY 
COBOR, Pavol 4 
Csáky > CÁKY 
CSOM0THEI, Juraj 31 
Czobor> COBOR 
CÁKY, Ladislav 24 
DARÓCI, František 9 
Daróczy > DARÓCI 
Dersffy > DERSFI 
DERSFIOVÁ, Judita 13 
DERSF10VÁ, Mária 38 
D1ETRICHSTEIN, Maximilián 3 

4 2 SNA, c. p., inv. č. 258, kr. 235. Simon Romháni bol vojakom. Pochádzal z novohradského 
šľachtického rodu pôvodom z obce Romhány pri Vacove. 
4 3 SNA, c. p., inv. č. 258, kr. 236. Šľachtic Martin Cifáry žil neskôr (1650) vo Zvončíne pri 
Trnave. 
4 4 SNA, c. p , inv. č. 258, kr. 236. Ďalšie oznámenie o svadbe dcéry vojaka Tobiáša Grófa. 
Tento pochádzal zo zadunajského šľachtického rodu a počas 15-ročnej vojny s Turkami bol 
kapitánom veszpremskej pevnosti. V starobe žil v Bratislave, kde pravdepodobne prišiel do 
intenzívnejšieho styku s Pálfiovcami. 
4 5 SNA, c. p., Neusporiadaná korešpondencia, kr. 2. 
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DÓCI, Adam 15 
DÓC1, Melchior 15 
Dóczy > DÔC1 
DUCHOŇ, Mikuláš 28 
DUCHOŇ, Zachariáš 28 
ERKLOVÁ, Mária 30 
ESTERHÁZI, Gabriel 38 
ESTERHÁZIOVÁ, Judita 38 
Ettéky > ETÉKY 
ETÉKY, Pavol 34 
ETÉKY, Štefan 33, 34 
ETÉKYOVÁ, Alžbeta 33 
ETÉKYOVÁ, Barbora 16 
FARKAS, Juraj 40 
FEJERKÓVI, Štefan 1 
Fickh > FIK 
FIK, Urban 33, 34 
FORGÁČ, Ladislav 29 
Forgách > FORGÁC 
FRANGEPAN, Wolfgang 37 
FRANGEPANOVÁ, Katarína 37 
GAYSLER, Žigmund 20 
GRÓF, Tobiáš 41, 42 
Gróf f > GRÓF 
GRÓFOVA, Judita 42 
GRÓFOVA, Katarína 41 
HEDERVÁRIOVÁ, Anna 27 
HILFFENPERG, Wolfgang 21 
HILFFENPERGOVÁ, Mária 21 
ILESHÁZI, Gabriel 35 
ILESHÁZI, Gašpar 35 
lllyésházy> ILEŠHÁZI 
INKOFFEROVÁ. Uršula 37 
JAKÓFI, František 13 
Jakóffy > JAKÓFI 
JAKUSlČOVÁ, Katarína 9 
KAMPER, Juraj 36 ^ 
KARNER, Daniel 25 
KAVKA z Ríčan, Zdenko 19 
KAZIOVÁ, Barbora 12 
KEREKE5, Andrej 27 
Khisling > KISLING 
KISLING, Šimon 39 
KOHÁRI, Peter 12 
Koháry> KOHÁRI 
Kollonich > KOLONIC 
KOLONIČ, Ernest 23 
KONKOLI, Pavol 31 
Kornis > KORNlS 
KORNIS, Žigmund 11 
KOSSEROVÁ, 

Mária Magdaléna 32 
KORTVELIESl, Štefan 32 

Kortvelyessy > KORTVELIESl 
Kuefstein > KUFSTEIN 
KUFSTEIN, Ján Jakub 23 
KUFSTEINOVÁ, Anna Alžbeta 23 
LÁSLÓFI, Pavol 32 
Lászlóffy > LÁSLÓFI 
LEDNER, Baltazár 30 
LEDNEROVÁ, Rozina 30 
LESCHNER, Ján 43 
LESCHNEROVÁ, Alžbeta 43 
Lósy > LÓŠI 
LÓSl, Imrich 18 
MAURACH, Ján 25 
MAURACH, Rudolf 25 
MAURACHOVÁ, Rozina 25 
MAURACHOVÁ, Zuzana 25 
MÉRE10VÁ, Žofia 4 
Mérey > MÉRE1 
z MOLARTU, Peter 22 
MONOSLAI, Andrej 1 
Monoszlay > MONOSLAI 
NAGY, Ján 16 
NIRKHARDT, Ján 21 
OSTROŽICOVÁ, Judita 17 
PÁLFI, Mikuláš 1-4, 19-22,43 
PÁLFI, Štefan 5 - 18, 2 3 - 4 2 
PÁLFIOVÁ, Barbora 7 
PÁLFIOVÁ, Helena 11 
PÁLFIOVÁ, Magdaléna 5 
Peck> PEK 
PEK, Krištof 20 
PEKKER, Gašpar 34 
PEKKEROVÁ Mária 34 
PEKOVÁ, Margaréta 20 
PERÉNI, Juraj 5 
Perényi> PERÉNI 
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PETE, Juraj 6 
Pethe > PETE 
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POPELOVÁ, Eva 24 
Poppel > POPEL 
PREISING Ján, 22 
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v. Preysing zum Huebenstain 
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RADÉCIUS, Štefan 1 
ROMHÁNI, Šimon 40 
ROMHÁNIOVÁ, Mária 40 
Romhány\> ROMHÁNI 
Sborowsky v. Rythiriany 

>ZBOROVSKÝ 

SÉCI, Juraj 35 
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zo SEIBOLTSDORFU, Alžbeta 22 
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SCHAAF, Tobiáš 43 
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> SCHEIBELDER 
SCHEIBELDEROVÁ, Katarína 28 
SIGETY, Juraj 28 
SOMBATELI, Ján 8, 14 
SOMBATEL1, Martin 8 
Spáczay > ŠPÁCAI 
STETZER, Titus 27 
STRUTZ, Krištof Wilhelm 36 
STRUTZOVÁ. Anna Regina 36 
Szigetby> SIGETY 
Szombathely > SOMBATELI 
ŠER'ÉNIOVÁ, Barbora 10 
SPÁCAIOVÁ, Margaréta 41 
TABERER, Tomáš 28 
TAPOLCAI, Michal 2 
TAPOLCAIOVÁ, Uršula 2 
Thaberer > TABERER 
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TRCKOVÁ Z Lipy, Johanka 19 
TUCENTÁLER, Krištof 25 
TUCENTÁLER, Matej 25 
TUCENTÁLEROVÁ, Rozina 25 
Tuczenthaller > TUCENTÁLER 
UDVARDY SABÓ, Štefan 42 
Udvardy Szabó 

> UDVARDY SABÓ 
UJFALUSlOVÁ, Anna 38 
VESELÉNI, František 17 
WEINLING, Martin 30 
Wesselényi > VESELÉNI 
WIRSEMB, František 39 
WIRSEMBOVÁ, Margaréta 39 
WIRSEMBOVÁ, 

Mária Františka 39 
ZAI, Žigmund 26 
ZAIOVÁ, Alžbeta 26 
ZÁDORI, Andrej 31 
ZÁDORIOVÁ, Judita 31 
ZÁLUSKÝJán 1 
ZBOROVSKÁ, Alžbeta 26 
ZBOROVSKÝ, Krištof 19 
a Zrin > ZRÍNI 
ZRÍNI, Peter 37 
zo ŽAMBERKA, Zdenko 7 
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O S O B N O S T I 

EMIL ŠÍPKA - geograf a vlastivedný 
pracovník (nar. 23. 12. 1932 Liptovská 
Osada, okr. Liptovský Mikuláš). Doc. 
RNDr., CSc. 

V rokoch 1945 - 1952 študoval na 
meštianskej škole a gymnáziu v Ružom
berku, v rokoch 1952 - 1959 pedago
gický a 1966 - 1968 vedecký smer - eko
nomickú geografiu na Prírodovedeckej 
fakulte Univerzity Komenského v Bratis
lave. V rokoch 1952 - 1969 pôsobil ako 
učiteľ a riaditeľ na stredných a základ
ných školách v rôznych mestách a ob
ciach severného Slovenska, 1969 - 1982 
odborný asistent na Pedagogickej fakul
te Univerzity Komenského v Trnave, 
1982 - 1993 ako odborný asistent a ne
skôr docent na Fakulte prevádzky a eko
nomiky dopravy a spojov Vysokej školy 
dopravy a spojov v Žiline (terajšia Žilin
ská univerzita). Od r. 1965 žije v Liptov
skej Osade, od r. 1993 na dôchodku. 

Venoval sa odborným výskumom 
a pedagogickej činnosti v oblasti ekono
mickej geografie (najmä geografie ces
tovného ruchu, dopravnej a spojovej 
geografie), od polovice 80-tych rokov 
ekologických vied. Zúčastnil sa na tvor
be početných učebných textov a pomô
cok tohto zamerania pre žiakov základ
ných a stredných i pre poslucháčov 
vysokých škôl. V čase gymnaziálnych 
štúdií sa zo záľuby začal venovať aj re-
gionálno-historickému výskumu svojej 
rodnej obce, od r. 1967 ako obecný kro
nikár. 

Od 90-tych rokov spracúva a vo for
me samizdatov vydáva genealógie rodov, 
ktorých členovia pochádzajú z Liptov
skej Osady, alebo v nej pôsobia. Jeho ro-

dopisné diela, ktorými sa zapojil aj do 
súťaží Najlepšie genealogické práce, sú 
uložené v archíve Slovenskej genealogic-
ko-heraldickej spoločnosti. V súčasnosti 
pracuje na genealógii rodu Vlnieška 
a diele o vývoji a vetvení rómskej komu
nity Liptovskej Osady. 

V rokoch 1966 - 1990 bol členom 
Slovenskej geografickej spoločnosti pri 
SAV, 1968 - 80 tajomníkom jej Speleolo
gickej odbočky. Od začiatku 90-tych ro
kov pôsobí ako predseda Miestneho od
boru Matice slovenskej v Liptovskej Osa
de, od r. 1991 je členom Slovenskej 
genealogicko-heraldickej spoločnosti. 

Dielo (výber z genealogických prác): 
Rodokmeň Rodu Hancko z Liptovskej Osa
dy. Liptovská Osada 1996; Rodokmeň ro
du Matula z Liptovskej Osady. Liptovská 
Osada 1996; Rodokmeň rodu Letaši z Niž
nej na Orave. Liptovská Osada 1998; Pô
vod a vývojová štruktúra rodu Sípkovcov 
z Liptovskej Osady. Liptovská Osada 
1999; Pohľady na vývoj a súčasný stav 
rodu Jána Malíka pôvodom z Liptovskej 
Osady. Liptovská Osada 2001. 

Literatúra: Genealogicko-heraldický 
hlas, 8, 1998, č. 2, s. 39 - 40, 12, 2002, 
č. 1 - 2, s. 69 - 71 (anotácie prác). 

(gh) 

- * 4 8 



S K Ú S E N O S T I 

K PROBLEMATIKE GENEALOGICKÉHO VÝSKUMU RODOV 
SLOVENSKEJ DEDINY 

Emil Šípka 

Aj keď slovenské sídla boli po protitureckých bojoch a stavovských povstaniach 
početne zdecimované, v mnohých obciach za zachovali rody, ktoré ich obývali ešte 
pred príchodom Turkov. Po satmárskom mieri, keď obyvateľov na našom území za
čalo pribúdať, sa tieto jadrá, zárodky nových obecných pospolitostí, zvyčajne počet
ne rozrástli (aj keď niekedy upadli či až zanikli). Rady ich členov dopĺňali a rozširo
vali aj potomkovia nových, prisťahovaných rodov. Nasledujúce riadky sú zhrnutím 
poznatkov, ktoré sme získali počas niekoľkoročných genealogických výskumov v ob
ciach Liptova (týkali sa asi 10 rodov pochádzajúcich z tejto oblasti Slovenska). 

Obce, rody, rodiny 
Spozorovali sme, že jednotlivé obecné pospolitosti boli príbuzensky relatívne 

uzatvorené. Príslušníci jednotlivých rodín uzatvárali medzi sebou príbuzenské zväz
ky a z genealogického (biologického) hľadiska tvorili akúsi veľkorodinu, skupinu na
vzájom spríbuznených osôb (ktoré si vzájomné väzby časom prestali uvedomovať). 
Všimli sme si tiež, že niektoré rody si boli navzájom bližšie, ich členovia sa brali čas
tejšie a akoby sa vyhýbali príbuzenským vzťahom s osobami z iných rodín. 

Na výber partnerov malo vplyv o. i. umiestnenie jednotlivých domov v obci, 
vzdialenosť a relatívna uzavretosť jednotlivých dedinských častí a komunít - častej
šie sa napríklad brali členovia rodín z jednej ulice alebo z jednej časti obce. Tento 
jav bolo možné sledovať v Liptovských Revucach, ktoré ako administratívny celok 
vznikli zlúčením viacerých obcí po r. 1786. 

Dlho po zlúčení Nižnej, Strednej a Vyšnej Revúcej rodiny z nich zachovávali svo
ju izolovanosť- príbuzenské miešanie medzi nimi bolo zriedkavé. Presúvali sa tak
mer výlučne len ženy (bez ohľadu na to, z ktorej časti obce boli), migrácia mužov 
(tzv. prístupky, sťahovanie do domu manželky) bola zriedkavá. V jednotlivých čas
tiach obce sa tak zachovali mená (línie) pôvodných rodín. Ich presuny medzi jedno
tlivými časťami Liptovských Revúc boli len zriedkavé. 

K vývoju rodových línií 
Proces rozrastania sa jednotlivých rodov sprevádzala aj sociálna a formálna dife

renciácia rodín a jednotlivých línií. Pri ich rozlišovaní (ak išlo o veľmi rozvetvené ro
dy) hrali dôležitú úlohu (dôležitejšiu ako vlastné priezviská) rozlišovacie prímená. Tie 
niekedy potlačili, inokedy celkom vytlačili používanie pôvodného rodového mena. 

Pri svojich výskumoch sme sa stretli s dvoma vývojovými typmi. V rode s prie
zviskom Vlnieška (podľa Ondrejku odvodeným od názvu tvrdej, nejedlej žltej huby, 
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a teda nie -ako by sa mohlo zdať- od vlny, resp. človeka pracujúceho s vlnou) sa vy
tvorili línie, ktoré sa začali odlišovať prímenami Vrabec, Piťo, Bazala, Kačiak, Tuhý 
a Bagateľ, pričom tieto nikdy nepotlačili používanie pôvodného priezviska {Vlnieš
ka), ktoré sa používa dodnes. V inom prípade časté priezvisko Debnár v obci zanik
lo a nahradili ho pôvodne živé mená Šípka, Krbaťa, Čírik, Adamec. 

Dnešní potomkovia oboch rodov (Vlnieškovcov i Debnárovcov) spoločný pôvod 
s inomennými príbuznými kategoricky odmietajú, tvrdiac „My nie sme príbuzní!". 

K otázke identifikácie historických členov rodín 
Naše praktické poznatky z výskumu oboch spomínaných rodov sú asi takéto. Ge

nealogický výskum rodov prvého typu (Vlnieška) je podstatne náročnejší. Dôvod je 
jednoduchý: bádateľ pracuje s podstatne väčším počtom osôb s rovnakými (neraz 
takmer identickými menami) ako v prípade druhom {Debnár). 

V 17. - 18., ale ešte aj začiatkom 19. storočia sme sa bežne stretávali s častým vý
skytom rovnomenných osôb. Príčinou bola veľká frekvencia používania obmedzené
ho počtu rodných mien (v Liptove to boli najmä Ján, Matúš, Matej, Juraj, Mária, An
na a i.). Ak sa rodičom s rovnakými menami v približne rovnakom čase narodili deti 
s rovnakými menami, bolo ťažké príbuzensky ich zaradiť. Niekedy nám pomohli me-
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ná krstných rodičov, ktorí sa pri deťoch z tej istej rodiny spravidla opakovali. Inoke
dy sa dalo rozhodnúť podľa predchádzajúceho vývoja rodiny. Neraz však určenie sle
du predkov (či potomkov) bolo nemožné. Osoby z 2. polovice 19. storočia sa dali 
identifikovať o čosi ľahšie. Údaje v matrikách boli podrobnejšie, stretli sme sa aj 
s domovými číslami. 

V matrikách (zo 17. - 19. storočia) často chýbali zápisy o narodeniach osôb a do
zvedeli sme sa o nich napr. len zo sobášnych zápisov. Pri týchto zápisoch bolo zase 
bežné, že údaje o veku nezodpovedali skutočnosti. Tieto skreslenia sa niekedy robi
li aj úmyselne - neplnoletým nevestám sa nejaký ten rôčik zvykol pridať, starším za
se ubrať. 

Rodiny v rámci farnosti a širšieho regiónu 
Významný vplyv na tvorbu príbuzenských vzťahov v regióne mala cirkev - spája

nie obcí do farností. Pri návšteve spoločného kostola (ktorý sa spravidla nachádzal 
v spádovej lokalite) sa navzájom spoznávali obyvatelia neraz aj z dosť vzdialených 
obcí. To viedlo k uzatváraniu manželstiev v rámci širšieho regiónu. Aj v tomto prí
pade sa spravidla dodržiavalo pravidlo, že nevesta prichádzala do domu ženícha, 
čím (až do konca 19. storočia) zostával menoslov obyvateľov jednotlivých obcí far
nosti prakticky bezo zmien. 

Kedže farské úrady viedli jednu matriku pre celú farnosť, bádateľ si vie relatívne 
rýchlo zmapovať osoby, ktoré žili v jej hraniciach a podľa frekvencie priezvisk určiť 
ich pôvodné sídla. Niekedy (pri veľmi rozvetvených rodoch, osobách so zamestna
neckými alebo patronymickými priezviskami bez rozlišujúcich prímen) je to však ne
možné. My sme napr. neuspeli pri určovaní pôvodných sídiel rodov s menami Kováč, 
Rybár, Stolár, Janik, Petrik, Pavlík a Pavelka. 

K uzatváraniu sobášov prirodzene dochádzalo aj medzi osobami zo susedných 
farností, resp. z celej jednej doliny (s viacerými farnosťami). Je preto dobré siahnuť 
pri výskumoch aj po cirkevných matrikách (resp. iných prameňoch) z okolitých far
ností a pri ich výbere prihliadať na geografické danosti regiónu, znalosti o tom, aké 
iné gravitačné centrá (sídla farností) mali vplyv na migráciu obyvateľov tej-ktorej ob
ce. V 19. a 20. storočí to boli najbližšie mestá, priemyselné centrá, sídla župných, 
okresných a krajských úradov a pod. 

Vidiecke rodiny, migrácia a emigrácia 
Na zmeny skladby obyvateľstva obcí malo v 20. storočí vplyv aj sezónne vysťa

hovalectvo (za prácou do susedných krajín) a - najmä od 2. svetovej vojny - systém 
prezenčnej vojenskej služby. V ich dôsledku do obcí prichádzali príslušníci rodín zo 
vzdialených oblastí bývalého Československa a naopak z obcí odchádzali a vo vzdia
lených lokalitách sa usídľovali členovia pôvodných rodín dediny. 

Pri výskume posledných generácií rodov (z 20. storočia) je preto vhodné použiť do
tazníkový prieskum, resp. korešpondenciu. Nám sa týmto spôsobom podarilo zozbierať 
také údaje o členoch rodu z posledných generácií, aké by sme inak získali len ťažko. 
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S istými problémami sme sa stretli pri zhromažďovaní údajov o členoch rodín, 
ktorí sa vysťahovali do zámoria, a ich potomkoch. Ich adresy sme získali z americ
kých telefónnych zoznamov. Tí, ktorých sme oslovili, na naše výzvy buď vôbec ne
reagovali, k svojmu rodisku alebo rodisku predkov sa nehlásili, alebo nevedeli po
skytnúť potrebné údaje. V jednom prípade sme však mali úspech: ohlásil sa nám ama
térsky genealog, pomocou ktorého sme mohli dopodrobna zhodnotiť disperziu 
kanadskej vetvy rodu (Makula). 

Výskum a rodinné vzťahy 
Genealogický výskum môže prispieť k uvedomeniu si zabudnutých rodinných 

vzťahov, k oživeniu vzájomných kontaktov medzi vzdialenými členmi rodu. Môžu to
mu napomôcť i stretnutia rodinných príslušníkov. V minulosti ich funkciu plnili naj
mä svadby. Súčasťou ich prípravy bola aj rekapitulácia príbuzenských vzťahov mla
domanželov. Musela byť naozaj dôkladná. Bolo by urážkou, keby sa na niekoho pri 
svadobnom stole zabudlo. 

Pri našich výskumoch sme zistili, že mnohí rodinní príslušníci, často súrodenci, 
nevedia toho o sebe a svojich najbližších veľa. Aj napriek tomu, že proces nukleari-
zácie rodín bude zrejme postupovať, nemusí ho sprevádzať vzájomné odcudzovanie. 
Stačí k tomu málo - navzájom sa stretávať, podporovať, rozvíjať dobré rodinné vzťa
hy a tým aj príbuzenské povedomie. 

Aby naše deti vedeli, kde sú ich korene, kam patria a kam sa vždy môžu vrátiť. 
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A N O T Á C I E - G L O S Y 

Z ohlasov na Vrtelovu Heraldickú 
terminológiu I. (Martin 2003) 

Když se mi vyše uvedená kniha dostala 
do rukou, byla mým prvým pocitem radost. 
Radost z toho, že svetlo sveta spratfí néko-
likadílná moderní heraldická publikace na-
psaná svéže a s nadhledem. Prvním varov
ným signálem pro mné bylo sdélení, že kni
ha je prakticky spojením nékolika príspevku 
zverejnených v odborném časopise. Oblast 
heraldiky je pomerné složitá a obdivuji sna
hu dr. Vrtela vyrovnat se s tímto problémem 
na nékolika stránkach. Mé osobné v knize 
chybí úvod príkladné s definicí erbu a zna
ku, navíc výraz „kompletný erb" zavání tro
chu odklonem od tézí exaktní vedy. 

Pri této príležitosti není možné nevzpo-
menout na „terminologické rady" konané 
prevažné v Olomouci, kterých se pomerné 
pravidelné zúčastňoval dnes již zesnulý dr. 
Zelenay, jako jeden z mala slovenských prá-
tel. Z téchto sezení vyplynula nutnost pŕi-
zpúsobit heraldické výrazy modernímu ja
zyku, ponévadž terminológie minulých sto-
letí je dnešní generaci nesrozumitelná. 
Dnešní študent pomocních véd historických 
bude mít nesmírné potíže pfi prekladu vety 
„Poézie feflíkú rozletilých" (poézie pfikryva-
del) do současné podoby jazyka, který, po-
kud jej radíme mezi živé, zažíva obrovský 
rozvoj. Osobné se domnívám, že je nutno 
v historicky krátke dobé aktualizovat heral
dický slovník. Nemél by zde chybét obraz 
popisovaného artefaktu, nékolika slovy by 
mél být pfiblížen vývoj heraldické figúry 
a uveden zde starší výraz, jakož i současný 
název. 

Pfi ctení textu se mé dotklo uplatňovaní 
logiky částečného soudu (zejména časti za 

celek a naopak) jako podpúrného prostfed-
ku nabízených tézí. Byl jsem zaskočen i ne
pochopením výkladu p. Hrbáčka pojmu no
votvar. Navíc je i proti dobrým mravúm kri-
tizovat, byť i nepn'mo, svého učitele za 
veci, které byl nucen délat pod tlakem okol
ností, pri hledání nových zpúsobú výkladu. 

Tak, jak už nelze vymyslet kolo, proto-
že pomerné dlouhou dobu funguje, nelze 
zasahovat do základu vývoje heraldiky. Ty 
byly položeny pfed nékolika stoletími lid-
mi, kteŕí se touto činností zabývali profes-
né a j e j i c h práce byla pod „drobnohledem" 
dalších odborníkú-specialistú. Zde nešlo, 
už z pfestižních dúvodú, odvést práci polo-
vičaté, či ji odbyt. Pripomína mi to snahy 
nékterých rádoby heraldiku prezentovat he
raldické figúry naprosto jednotné a v duchu 
hesla, kdo nejde s nami, jde proti nám. 

Nástroj používaný po staletí zažil svúj 
vývoj tu více, tu méné a pokud je príkladné 
v méstském znaku zobrazen tak, jak vypa
dal v dobé vydaní znakového privilégia, je 
to jen dobfe (viz návrat nékterých banských 
mést k púvodním tvarúm želízka a mlatku). 
Jak vypadá náradí používané príkladné ve 
13. stôl. v podaní našich současníkú, o tom 
nechci mluvit. Znak by v žádném prípade 
nemél vypadat jako technický výkres, ale 
současní umelci jsou schopní tuto zkratku 
udélat stejné dobre, jako to délali jejich 
pfedchúdci. Asi by se Bratislavanúm moc 
nelíbilo, kdyby jejich mestský znak byl po-
jat surrealisticky a to nehovorím o méstech, 
která se ve svých znacích pyšní zvífaty. Ty-
to tendence jsme mohli sledovat na výsta
vách prezentujfcích heraldickou tvorbu, 
kde néktefí z autorú kreseb napodobovali 
styl již zesnulého p. Zengera. Transkripce 
podôb heraldických figúr mi pripomína 
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i část snažení genealoga o srozumitelnost 
starších textu. Zde jde v prvotním stadiu 
o preklad starších listín z ciziho jazyka do 
jakési srozumitelné formy, kterou moderní 
zkratkou pfevede do současnéjazykové po
doby. Nelze však pri prekladu príkladné 
stredovekých latinských listin používat 
slovník starovekých Ŕímanú. Pak badateli 
vyjde naprostý nesmysl. 

Malou poznámku nakonec. Pokud je kni
ha zmĺnéného zaméŕení vydávaná, méla by 
obsahovat úvodní kapitolu vysvétlující i ty 
nejzákladnéjší heraldické pojmy. Pak by se 
stala ne nejakým „ľart pour ľart", ale sku-
tečnou učebnici jak pro začínající, tak pou
čené "amatéry" i pokročilé profesionály. 
Omlouvám se za snahu poukázat nékolika 
fádky na to, co se mi na nékterých vécech 
a souvislostech moc nelíbí. 

Vladimír Markl, Ostrava, 7. 6. 2003 

...Jsem velice vdéčný zejména za Heral
dickou terminológii I. PhDr. Ladislava Vrte
la. Zatím jsem četl pouze úvodní kapitoly 
s polemikou o pojmech erb a znak. 1 když je 
zrejmé, že z dúvodú jazykových a jiných 
búdou heraldická terminológie slovenská 
a česká v mnohá pŕípadech odlišné. Jsem 
rád, že se i u nás na terminológii zcela váž
ne pracuje. Je fakt, že kdysi zverejnený 
projekt Heraldické terminologické konven-
ce je už záležitost stará dobre dvacet let 
a stále nedošlo k fádnemu publikovaní. 

Vím, že PhDr. Karel Múller pripravuje 
nejakou práci. V prúbéhu minulého roku 
jsme společné s prof. Pavlem Palátem činili 
pokusy o shromáždéní tzv. aktivních termí
nu - termínu, které obecné figúry „rozpohy-
bovávají". O nékterých bežné užívaných 
termínech se dá diskutovat. Napr. o pojmu 
ve skoku ve vztahu k medvédovi, který je 
spíše vztýčený, a ke koni, který se spíše 

vzpíná. Vúbec pohy-b kone je zajímavou dis
ciplínou. Také jsem se pokoušel o vypraco
vaní terminológie z lodního a lodnického 
názvosloví. Narazil jsem totiž na snahu ne-
rozlišovat pojmy stéžeň verš. stožár. 

Zkrátka práce o terminológii je velice 
záslužná a inspirující. Je-li Vrtelova publí-
kace označená I, pak lze pŕedpokládat po
kračovaní. Jisté bude psáno o obecných fi
gúrach. Už se na to teším. 

Z listu Stanislava Kasíka, 
Roudnice nad Labem, 18. 3. 2003 

Zborník Filozofickej fakulty Univer
zity Komenského - Historica XLV/2002. 
Pamätnica k 50. výročiu študijného od
boru archívnictvo a pomocné vedy his
torické FIF UK v Bratislave. Bratislava: 
Univerzita Komenského 2002, 388 s. ISBN 
80-223-1740-3 

Začiatkom tohto roka sa do rúk odbor
nej verejnosti dostalo dlho očakávané číslo 
zborníka Filozofickej fakulty Univerzity Ko
menského Historica, ktoré je po prvý raz 
venované výlučne iba odboru archívnictva 
a pomocných vied historických. Stalo sa tak 
pri príležitosti osláv „abrahámovín" tohto 
odboru, ktoré si všetci jeho absolventi 
spolu s učiteľmi odboru pripomenuli 22. 
septembra 2000 viacerými podujatiami. 
Zborník prináša 40 štúdií bývalých absol
ventov odboru, ktoré reprezentujú niekoľko 
generácií archivárov. 

Štúdie sú po obsahovej stránke veľmi 
rôznorodé. Predstavujú široké spektrum ve
deckého bádania jednotlivých autorov. 
Z ich množstva by sme radi čitateľov upo
zornili aspoň na tie, ktoré sú venované ge
nealógii, sfragistike a heraldike. 

Frederik Federmayervo svojom príspev
ku sleduje osudy potomkov talianskych ob
chodníkov z rodu Angarano, ktorí prišli do 
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Uhorska na konci 16. storočia a postupne 
splynuli s miestnou uhorskou šľachtou. 
Najstarší exlibris na Slovensku z prvej treti
ny 16. storočia, patriaci bratislavskému 
mešťanovi Jánovi Teilnkesovi, je predmetom 
bádania Ľubomíra Jankoviča. Pohľad na ar-
málesy historické i súčasné prináša príspe
vok prof. Jozefa Nováka. Venuje sa v ňom 
historickým armálnym listinám, hlavne mi
niatúram, a netají svoj odmietavý postoj 
k súčasným aktivitám v tejto oblasti (vydá
vaniu armálnych listín). Veronika Nováková 
rozoberá pečate miest a obcí z dnešných 
okresov Šaľa, Galanta a Dunajská Streda. 

Juraj Spiritza predstavuje v príspevku 
nazvanom .Slovinskí pôvodcovia sloven
ských zvonov' rodinu Samassovcov z Ľubľa-
ny. Traja jej členovia dodávali zvony aj na 
územie Slovenska. Počet zvonov z ich zvo-
nolejárne nachádzajúcich sa na území Slo
venska sa môže ešte zvýšiť po ukončení sú
pisu zvonov (viac ako 7200) a po sprístup
není archívneho fondu tejto rodiny. 

Ladislav Vrtel sa venuje občianskej he
raldike na Slovensku. Ako jeden z jej aktív
nych spolutvorcov v 90-tych rokoch pro
stredníctvom otázok a odpovedí hľadá jej 
miesto a postavenie v súčasnosti. František 
Zifčák skúma erb a vývoj pečatí Spišskej 
stolice v 16. storočí. Ján Žilák sa vo svojej 
štúdii vybral po stopách rodinných prísluš
níkov Kuchynkovcov - významných podni
kateľov v sklárskom priemysle v Novohrade. 

Upozorňujeme aj na kompletné biblio
grafie jednotlivých interných pedagógov 
odboru (A. Húščava, D. Lehotská, J. Novák, 
M. Tischlerová, L. Sokolovský, J. Roháč, Z. 
Nemcova, J. Šedivý), ako aj na zoznam všet
kých absolventov odboru archívnictva a po
mocných vied historických a ich diplomo
vých prác za uplynulých 50 rokov. 

Júlia Ragačová 

GIG1LEW1CZ, Edward: Herby biskupów 
warmiňskich. Lublin: Redakcja Wydaw-
nictwa katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go 2001, 220 s. ISBN 83-228-0908-5 

Práca poľského heraldika je založená na 
kolekcii päťdesiatich erbov biskupov war-
miňskej diecézy od polovice 13. storočia po 
súčasnosť. Nie je však len erbovníkom war-
miňských biskupov, spracovaným moder
nou metódou. Významom i rozsahom pod
statnú časť práce tvorí najmä analýza pra
mennej bázy, ktorá - predstavená v širšom 
chronologickom i ikonografickom kontexte 
biskupských erbov v Poľsku - je zároveň 
dôležitou sondou aj do poľskej cirkevnej 
heraldiky vôbec. 

Celá práca je rozčlenená do štyroch zá
kladných častí, ktoré okrem obligátneho 
úvodu a záveru tvoria tzv. analytická a do
kumentačná časť. 

V úvode autor predstavuje vlastné deji
ny diecézy založenej 4. júla 1243, no ter-
minus a quo práce predstavuje až rok 1250, 
keď sa funkcie warmiňského biskupa ujal 
Anzelm. Biskupstvo bolo pôvodne súčasťou 
panstva Rádu nemeckých rytierov v Pruskú 
a pod poľskú korunu bolo začlenené až na 
základe druhého toruňského mieru v roku 
1466. Po prvom delení Poľska v roku 1772 
sa územie warmiňskej diecézy opäť ocitlo 
vo zväzku s Pruskom a až po 2. svetovej 
vojne v roku 1945 sa Warmia opätovne vrá
tila pod správu Poľska (do roku 1972 úrad 
biskupa nebol obsadený). Napokon v roku 
1992 bolo biskupstvo vo Warmii povýšené 
na arcidiecézu. 

Dôležitou časťou práce (aj z metodolo
gického hľadiska) je analytická časť, v kto
rej autor podrobne rozoberá jednotlivé dru
hy prameňov biskupských erbov. Tie sú 
prehľadne rozčlenené do niekoľkých sku
pín, ktoré tvoria pečate, mince a medailér-
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ske artefakty, drobná architektúra, kartuše 
a tabule, náhrobníky a epitafy, liturgické 
pramene a predmety, úžitkové predmety 
každodennej potreby, nástenné maľby 
(autor vyzdvihuje monumentálnu heraldic
kú výmaľbu refektára a oratória biskupskej 
rezidencie v Lidzbarku a katedrály vo Fram-
borku zo 16. a začiatku 17. storočia), maľby 
na obrazoch, grafiky (drevoryty a mediryti
ny), exlibrisy a supralibrosy. Osobitný druh 
prameňa predstavuje rukopisné dielo kano
nika Tomáša Tretera (1547 - 1610) De epis-
copatu et episcopis ecclesiae Varmiensis, 
v ktorom sú okrem biografií jednotlivých 
biskupov aj Treterove vlastnoručné nákresy 
erbov všetkých biskupov. Gigilewicz upo
zorňuje, že až do čias biskupa Hermana 
z Prahy (1337 - 1349) ide o erby fiktívne, 
symbolické, ktoré si Treter pod dobovým 
vplyvom doznievajúcej renesancie vymys
lel. V chronologickej postupnosti autor roz
čleňuje biskupské erby aj do ďalších okru
hov, ktoré charakterizuje ako erby individu
álne (užívané len osobou biskupa), vlastné 
(ktoré používali aj rodinní príslušníci), poľ
ské rodové erby (po roku 1466) a prijaté er
by (najmä v 20. storočí). 

V samostatnej podkapitole autor rozo
berá, v akom rozsahu sa uplatnili ikono
grafia biskupských insígnií v heraldike bis
kupov a odznaky kniežacej hodnosti, ktorú 
warmiňskí biskupi požívali až do polovice 
19. storočia. 

Tretiu časť práce, dokumentačnú, už 
predstavuje vlastný erbovník warmiňských 
biskupov, ktorý dopĺňajú základné biblio
grafické údaje jednotlivých biskupov. 

Záver diela je zhrnutím poznatkov o po
vahe erbov warmiňských biskupov. Celé ho 
napokon zakončuje bohatý súpis prameňov 
a bibliografie. 

Vladimír Rábik 

SPIR1TZA, Juraj: Biografický slovník 
zvonolejárov činných na Slovensku 
v druhom tisícročí. Bratislava, Lúč 2002, 
106 s. ISBN 80-968632-5-8 

Poslaním anotovaného diela popredné
ho slovenského bádateľa v oblasti kampa-
nológie je zhromaždiť na jednom mieste čo 
najviac zistených údajov o jednotlivých 
zvonolejároch pôsobiacich na území Slo
venska v uplynulom období. Z hľadiska ge
nealógie ide o obzvlášť ťažko skúmateľnú 
skupinu obyvateľstva, nakoľko už v samot
nej povahe ich neľahkého, ale krásneho re
mesla boli zakódované časté presuny za 
prácou a s tým spojené trápenie genealoga 
snažiaceho sa sledovať ich stopy v matri
kách. 

Úvodná štúdia informuje nielen o kon
cepcii práce, o dejinách zvonov a zvonole-
járstva na našom území, ale tiež prehľad 
a zhodnotenie doterajšieho kampanologic-
kého výskumu v tejto oblasti. 

Obsahom diela sú abecedne radené bio
grafický koncipované heslá o jednotlivých 
zistených zvonolejároch (fyzických aj práv
nických osobách - súkromných a štátnych 
podnikoch), ktorí napriek významu a ume
leckej povahe svojho zamestnania v iných 
biografických slovníkoch takmer úplne ab-
sentujú. Ide o 305 biografických hesiel a 50 
odkazov na ne. 

Heslá obsahujú, okrem popisu identifi
kovaných zvonov jednotlivých tvorcov, ma
ximum zistených genealogických údajov. 
Priezviská zvonolejárov sú uvádzané vo 
všetkých zistených tvaroch, ktoré v slovní
ku na seba navzájom odkazujú. Heslá sú 
doplnené aj údajmi o pôvode a sociálnom 
postavení jednotlivých zvonolejárov. 

Súčasťou hesiel sú vo viacerých prípa
doch aj autorove úvahy s otáznikmi, ktoré 
sa mu nepodarilo pre absenciu prameňov 
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bezpečne vyriešiť, avšak ďalším bádateľom 
môžu pomôcť presnejšie nasmerovať ich 
bádanie a po získaní ďalších prameňov ich 
potvrdiť alebo vyvrátiť. 

Autor sa vždy snažil údaje známe z li
teratúry komparovať a doplniť s výsledkami 
vlastných výskumov. Dôsledkom toho je 
i odhalenie mnohých fiktívnych mien - „má
toh", ktoré sa do literatúry dostali na zákla
de rôznych omylov. 

O rozsahu a hĺbke vykonaných výsku
mov najlepšie svedčí poznámkový aparát, 
ktorý pozostáva z takmer 850 položiek. 
Prácu dopĺňa viacero príloh, reprodukcie fo
tografií zvonov, signety, erby či podpisy 
zvonolejárov a prehľadná tabuľka zistených 
zvonolejárov zo zahraničia činných na Slo
vensku. 

Čitateľ tak do rúk dostáva dielo, ktoré 
sa môže stať vzorom a príkladom pre spra
covanie iných špecifických a ohraničených 
skupín obyvateľstva. 

Radoslav Ragač 

KATONA, Csaba: The National Archi-
ves of Hungary. Das ungarische Staats-
archiv. Budapešť. Magyar Országos Levél-
tár 2001, 36 s. ISBN 963-631-128-5 

Zahraničnej bádateľskej verejnosti je 
určený stručný sprievodca po fondoch Ma
ďarského krajinského archívu v Budapešti 
v dvojjazyčnej anglicko-nemeckej verzii. 
Archív informuje budúcich bádateľov o svo
jich priestoroch, adrese a možných spôso
boch kontaktovania. Charakterizuje jedno
tlivé archívne oddelenia a úseky, popisuje 
ich kompetencie, štruktúru, obsah a rozsah 
archívnych fondov a zbierok. V skratke po
pisuje podmienky štúdia podľa archívnych 
zákonov (o bádateľoch, ochrane osobných 
údajov, študovni a pod.), možnosti genea
logického výskumu a poskytovania infor

mácií. Sprievodca vydaný v nenáročnej for
me predstavuje praktickú orientačnú prí
ručku. 

Marcela Domenová 

Čo nového za riekou Moravou 
V ČR došlo v roce 2002 k dvojí noveli-

zaci zákona o archivnictví (zákon č. 97/ 
1974 Sb.). Nejdúležitéjší zmena má organi
zační charakter a souvisí s reformou verej
né správy - současné se zrušením okresu 
ztratily i okresní archívy svoji samostat-
nost a stály se pobočkami archivú oblast-
ních. Badatelských zajmú by se však tato 
zmena v podstate dotknout neméla. 

Na knižním trhu se objevilo nékolik za-
jímavých novinek. Pred Vánoci vyšla práce 
Henryho Pohanky Sám proti toku času aneb 
s genealógií k vlastním korenúm. Po Ŕičaŕo-
vé Občanské genealógii jde o další, zevrub-
néjší pokus vytvofit jakéhosi prúvodce pro 
začínajícího i stredné pokročilého genealo-
ga. Jsou tu obsaženy zásady genealogické 
práce, soupis fondu, z nichž lze údaje čer-
pat atp. Bývalý predseda ČGHSP Boleslav 
Lutonský vydal čerstvé Glosár genealoga, 
obsáhlý slovník pojmú, s nimiž badatelé 
mohou pŕijít do styku - i toto dílo múze 
prokázat cenné služby pfedevším méné 
zkušeným badatelúm. 

Zájemci o šlechtickou genealógii pak 
nepochybné ocení iniciatívu nakladatelství 
Lidové noviny, které prišlo s novou edicí 
monografií o českých šlechtických rodech -
zatím vyšel první svazek, Hrabišici a páni 
z Rýzmburka od Tomáše Velimského, dal-
ších nékolik svazkú se pripravuje a mély by 
vyjít v dobé nepníiš vzdálené. 

Pokud jde o činnost ČGHSP, až na nékte-
ré pŕetrvávající problémy se vcelku darí na
plňovať její cíle a poslaní. Velikým úspé-
chem skončily letošní vzdelávací kurzy -
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zejména o kurz pro začátečníky byl takový 
zájem, že bylo nutno otevŕít dve paralelní 
tfídy. Také výstavy o genealógii a Společ-
nosti, poŕadané v rúzných českých més-
tech, mají pozitívni ohlas a pomáhají rozší-
ŕit členskou základnú o další zájemce. Po
malú se také začínají rozbíhat prípravy 
další odborné konference, jež by navázala 
na nečtinské setkání z roku 2001 - samo
zrejmé se tešíme na opétovnou hojnou 
účast slovenských kolegu. 

Marek Starý, Praha 

Z našich archívov- zmeny pokračujú 
Prvý polrok roku 2003 priniesol slo

venským archívom a bádateľom viaceré dô
ležité zmeny. Bývalé štátne okresné archívy 
(SOKA) sa od 1. 1. 2003 na základe nové
ho zákona o archívoch a registraturach 
395/2002 Z. z. stali pobočkami príslušných 
štátnych archívov (ŠA). Štátne archívy (bý
valé štátne oblastné archívy) a ani ich po
bočky nemenili, okrem zmeny názvu, ko
rešpondenčné adresy a neprišlo ani k pre
sunom archívneho materiálu. 

Pre bádateľskú verejnosť je asi najpote-
šujúcejšou správou, že po prvýkrát boli 
celoplošne upravené, vo väčšine prípadov 
aj podstatne rozšírené, otváracie hodiny 
štátnych archívov a ich pobočiek na celom 
Slovensku. Badateľne archívov sú otvorené 
v dňoch pondelok- štvrtok v čase 8. - 15.30 
hod. Pre bádateľov, ktorí nemajú trvalý 
pobyt v sídle archívu, existuje možnosť 
v obmedzenej miere využiť jeho služby aj 
v piatok. Myslia sa tým hlavne činnosti ad
ministratívneho charakteru, ako napríklad 
podávanie žiadostí (aj žiadosti o výpisy 
z matrík a genealogické rešerše). Možnosť 
prípadného štúdia matrík v piatok odporú
čame vopred telefonicky konzultovať. 

Od februára 2003 boli zjednotené sadz

by, za ktoré archívy vyhotovujú genealogic
ké rešerše pre občanov SR a ČR s cenovou 
hladinou platnou pre občanov iných štátov. 
Základná hodinová sadzba za jednoduchú 
genealogickú rešerš zostala zachovaná na 
úrovni 450 Sk/hod. + administratívne poplat
ky. Dôvodov pre to bolo viacero. Medzi iným 
aj zneužívanie systému dvojitých cien, 
ale tiež to, že ceny platné pre žiadateľov zo 
Slovenska nepokrývali archívom ani náklady 
spojené s vedením tohto druhu ich agendy. 

Zmenil sa aj systém spoplatňovania prí
stupu k matrikám. Kolková známka v hod
note 50 Sk sa v súčasnosti podľa usmerne
nia vyberá pri každom dni štúdia jednotli
vého zväzku matriky. 

Z plánovaných krokov bude mať pre ge
nealogické bádanie pravdepodobne najväčší 
význam pripravované scelenie matrík tých 
farských úradov, ktorých matriky sú v sú
časnosti rozdelené medzi viaceré archívy. 

Vo viacerých štátnych archívoch sa po
kračuje v spracúvaní druhopisov cirkevných 
matrík. Pokračuje aj ich mikrofilmovanie. 

R. Ragač, ŠA Bratislava 
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K R O N I K A 

SLOVENSKÝ A ČESKÝ EXIL - ČESKÝ A SLO
VENSKÝ EXIL 20. STOROČIA je názov roz
siahleho výstavného projektu, nad ktorým 
prevzali záštitu prezidenti SR a ČR. Po úvod
nom sprístupnení v Brne ho tvorcovia 
v dňoch 24. apríla - 27. júna 2003 predsta
vili v priestoroch Slovenského národného 
múzea - Etnografického múzea v Martine. 
Výstava, približujúca cesty a osudy českých 
a slovenských, najmä politických emigran
tov, by svoje putovanie (po Prahe a Paríži) 
mala zavŕšiť v „hlavnom meste" Európskej 
únie - v Bruseli. Autorom slovenskej časti 
a spolutvorcom podrobného katalógu je 
historik a publicista Peter Cabadaj, známy 
aj ako autor diela o slovenskom literárnom 
exile. (gh) 

UŽ PO ÔSMY RAZ SA STRETLI MAJERČÍKOVCI 
a Šlosárovci z Golianova, potomkovia a prí
buzní Františka Majerčíka a Veroniky Šlosá-
rovej. Podujatie sa uskutočnilo 31. mája 
2003 v Kultúrnom dome v Golianove (po
dobne ako všetky predchádzajúce stretnu
tia) za účasti vyše 140 osôb. Genealógia ro
du, ktorú spracoval Mário Majerčík (ma-
rio@centrum.sk), je k nahliadnutiu na 
internetover stránke mario3.webpark.sk 
(SME, 2. 6. 2003 / gh) 

VÝSTAVA „ŽIVOT A DIELO BRATOV PRIDAV-
KOVCOV", ktorú v dňoch 23. 6. - 8. 9. 2003 
sprístupnili v Slovenskom národnom lite
rárnom múzeu SNK v Martine, predstavila 5 
zaujímavých a vďaka cenzúre minulých de
saťročí do zabudnutia odsúvaných potom
kov železničiara Jozefa Prídavka zo Stanko-
vian a Zuzany Okálovej z Gombáša. Uplat
nili a preslávili sa doma i v exile - ako 
literáti, redaktori a v neposlednom rade 

tiež politici. Peter (1902 - 1966) bol napr. 
spoluzakladateľom slovenského vysielania 
BBC v Londýne, Anton (1904 - 1945) Divad
la Jonáša Záhorského v Prešove, Marián 
(1905 - 1955) spolutvorcom vojnových 
a povojnových učebníc slovenského jazyka, 
Jozef (1909 - 1975) o. i. prekladateľom Ro-
binsona Crusoa a Ján (1918 - 1983) redak
torom Života, Slovenky i ďalších populár
nych periodík. Autorom výstavy bol ich sy
novec, rovnako mnohostranný Jozef Miko, 
vysokoškolský pedagóg z Prešova. (gh) 

PHDR. PETER KARTOUS, CSC, dlhoročný ria
diteľ Odboru archívov a registratúr MV SR, 
predseda Heraldickej komisie MV SR, hlav
ný redaktor Slovenskej archivistiky a v ne
poslednom rade aj člen našej spoločnosti, 
sa 16. augusta 2003 dožil významného ži
votného jubilea. Držiteľ Križkovej medaily 
za zásluhy o rozvoj slovenského archívnic
tva a vysokého francúzskeho štátneho vy
znamenania Rytierskeho radu umenia a lite
ratúry spolupracoval na vydaní Erbov a vla
jok miest v Slovenskej republike a 3 zväzkov 
Heraldického registra Slovenskej republiky. 
Na štvrtom v súčasnosti pracuje. Patrí tiež 
k aktívnym podporovateľom občianskej he
raldiky. K šesťdesiatinám mu srdečne bla
hoželáme, (jr) 

ČAPLOVIČOVCI V SLOVENSKEJ KULTÚRE, od
borný seminár venovaný významnému 
oravskému rodu a jeho predstaviteľom, sa 
22. septembra 2003 uskutoční v Oravskom 
múzeu P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. 
Seminár je súčasťou voľného cyklu genealo-
gicko-biografických podujatí, ktoré už viac 
rokov organizuje Národný biografický 
ústav SNK v Martine. (zď/gh) 
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P R O J E K T Y 

GENEALÓGIA V ŠKOLSKÝCH LAVICIACH 

V minuloročnom dvojčísle Genealogicko-heraldického hlasu (na s. 74) sme čitate
ľov upozornili na projekt Poznaj vlastnú milulosť alebo pátranie po predkoch, ktorý 
v októbri 2001 inicioval PhDr. Ľubomír Pajtinka z Metodického centra na Tomášiko-
vej ul. v Bratislave s podporou viacerých odborných garantov a inštitúcií vrátane na
šej spoločnosti. Pozoruhodný projekt, ktorý v uplynulom období oslovil desiatky uči
teľov a tisíce žiakov stredých a základných škôl (ako aj ich rodičov a ďalších príbuz
ných), vstúpi od septembra 2003 do tretieho ročníka. Nasledujúce príspevky 
informujú o tom, čo priniesol ročník práve minulý. 

„Pátranie po predkoch" po dvoch 
rokoch 

Koncom júna 2002 sa uzavrel druhý 
ročník projektu Poznaj vlastnú minulosť ale
bo pátranie po predkoch. Ide o poznávaciu 
i výchovnú akciu, ktorá nemá v dejinách 
slovenského školstva obdobu. V jej rámci 
študenti stredných a žiaci základných škôl 
zachytávajú nedávnu i staršiu minulosť 
svojej rodiny. 

V tomto ročníku sa do riešenia projektu 
zapojilo vyše 200 škôl a v jeho rámci vznik
lo asi 2000 nových prác. Ich autori priblížili 
zvyky a tradície, významné a pozoruhodné 
osobnosti, zaujímavé a napínavé príbehy, 
nasledovaniahodné skutky, typické zamest
nania, záujmy a záľuby vo svojich rodinách, 
ich nacionálne a sociálne zloženie ako aj kul
túrnu, duchovnú i politickú orientáciu a pod. 

Aj tento ročník ukázal, že riešiteľov naj
viac zaujali genealogické súvislosti rodin
ného života, venovala sa im viac ako polo
vica prác. Niektorí dokázali rekonštruovať 
svoj rodokmeň až do 16. storočia. Značná 
časť autorov sa neuspokojila len s tradič
ným textovým spracovaním témy. Uplatniac 
mladícku tvorivosť a nápaditosť vyzdobili 
svoje diela výtvarne (najmä rodostromy), 
nechali hovoriť obrazový materiál, najmä 

rodinné fotografie a pohľadnice. Nemálo 
prác bolo čiastočne alebo úplne spracova
ných vo forme audionahrávok, videonahrá
vok, ako aj na CD-nosičoch. 

Porota na čele s iniciátorom Pátrania po 
predkoch Dr. Ľubomírom Pajtinkom nemala 
ľahkú úlohu, veď poznávacie texty nie sú 
ani testy, ani športové preteky, ich kvalita 
sa neraz nedá jednoznačne určiť. Hoci z vy
še 200 prác, ktoré školy z celého Slovenska 
zaslali do záverečného hodnotenia ako naj
lepšie, vybrala tri, víťazmi sú všetci žiaci, 
študenti, učitelia, rodičia, starí rodičia, kto
rí sa do tohto ročníka Pátrania zapojili. Pr
vé miesto porota prisúdila Lívii Janyíkovej 
z Gymnázia v Želiezovciach, 2. miesto Mar
tine Rýdzej zo Základnej školy Centrum 
v Dubnici nad Váhom a 3. miesto Kataríne 
Pécsiovej zo Základnej školy v Marcelovej. 
Symbolické odmeny však obdržia aj autori 
ďalších ocenených prác, rovnako ich peda
gógovia. 

Dva ročníky akcie ukázali viacero zaují
mavých momentov. Celkove to so záujmom 
o minulosť nemusí byť u mladej generácie 
také zlé, ak ich ovplyvňujú pozitívne orien
tované autority dospelých. Aj v tomto prí
pade sa ukázala jedinečná rola pedagóga. 
Tam, kde pôsobia takí, ktorí svoju prácu ne-
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5 rodopisom možno začať už v školských laviciach... Ilustračné foto: www.gphmi.sk 

vnímajú len ako nutnú pracovnú povinnosť 
a nemerajú ju časom, ale si dokážu napriek 
momentálne takmer ponižujúcemu spolo
čenskému postaveniu a ignorovaniu ich je
dinečného poslania mocnými udržať zápal 
a ideály, teda tam priniesla iniciatíva krás
ne výsledky. Jej úspech, prirodzene, rovna
ko závisí najmä od starých rodičov. Spon
zori sa zatiaľ podporovať projekt nehrnú, 
náklady si hradia sami autori. Predsa sa 
však už našlo viacero výrobných firiem, vy
davateľstiev, agentúr, periodík, škôl, ktoré 
ho podporili. 

Inak aj v tomto ročníku sa hľadala pri
meraná podoba projektu. Jeho garanti by 
mu radi dali veľkorysejší a pevnejší organi
začný rámec, získali mu väčšiu publicitu, 
docielili slávnostnejšie záverečné vyhodno
tenie, uverejnili najlepšie a nazaujímavej-
šie práce. Škoda, že originalitu tejto akcie 

zatiaľ nielenže nedocenilo, ale fakticky si 
ani nepovšimlo ani jedno „duchovné" minis
terstvo (školstva, kultúry). Pritom táto jedi
nečnosť je zrejmá na prvý pohľad. 

Počas dvoch rokov ponúkol projekt nie
koľko tisíc mladým ľuďom nezvyčajné do
brodružstvo. Vznikol zhruba rovnaký počet 
prác, ktoré obsahujú vzácne informácie 
o živote rodín, niektoré však majú aj celo-
kultúrny význam. Položili sa základy no
vých rodinných archívov, kroník, rodostro-
mov, ktorých dosah ocenia až budúce gene
rácie. Akcia odvádza mladú generáciu od 
masovej pseudokultúry, posilňuje prirodze
nú rodinnú a medzigeneracnu komunikáciu 
a putá spolupatričnosti. 

Projekt ďalej pomáha v masovom me
radle a tvorivými formami rozvíjať šľachet
né stránky a vlastnosti mladých ľudí, kulti
vovať ich ducha. Poznávanie svojej rodiny 
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(najbližšieho a najintímnejšieho sveta) je 
najvhodnejšou cestou k ich hlbšiemu seba
poznaniu a pozitívnemu životnému pocitu. 
Domnievame sa, že na takomto základe sa 
dajú úspešne rozvíjať u mladých ľudí zdra
vé podoby ich identity - ľudskej, občian
skej, národnej, štátnej, regionálnej. 

Nečakane priaznivý ohlas na Pátranie 
po predkoch zaväzuje, aby sa v ňom pokra
čovalo. K vyhláseniu tretieho ročníka dôjde 
na začiatku školského roka 2003/2004. 
Všetkým, ktorí by sa chceli so svojimi ná
padmi, postrehmi či skúsenosťami podeliť 
a prispieť tak k skvalitneniu tohto projektu, 
budú jeho garanti za ich zaslanie vďační. 

PhDr. Dušan Skvarna, PhD., 
jeden z odborných garantov projektu, 

Filozofická fakulta UK Bratislava 

Ako sa dejepis a rodopis môžu stať 
najobľúbenejšími predmetmi (nielen) na 
škole 

Keď som 1.1. 2001 nastúpil na Základ
nú školu Centrum I v Dubnici nad Váhom, 
mal som v pláne do roku 2003 zriadiť v ško
le expozíciu z dejín Dubnice nad Váhom. 
Dubnica nemá múzeum a v tomto roku si 
pripomína 810. výročie prvej písomnej 
zmienky, takže história mesta je bohatá. 
Keď som rozmýšľal nad obsahom expozície 
(mala by byť blízka žiakom), oslovil ma 
pred dvoma rokmi projekt Dr. Ľ. Pajtinku 
a Dr. D. Škvarnu, ktorý umožňuje mladým 
bádateľom zapojiť sa do historickej práce. 

Po porade s kolegyňami-učiteľkami de
jepisu (obzvlášť sa zapojila pani učiteľka 
Mgr. Anna Mončeková) sme s týmto projek
tom na hodinách dejepisu zoznámili žia
kov. Za úlohu mali osloviť svojich rodičov 
a starých rodičov, aby im porozprávali 
o príbuzných, a na základe získaných po
znatkov si mali nakresliť rodostrom. 

Niektorých žiakov (či lepšie povedané 
ich rodičov a starých rodičov) vec zaujala 
natoľko, že prinášali do školy aj fotografic
ký či iný dokumentačný materiál, ktorý na
šli v rodinných zbierkach. 

Dosť dokumentov sa viazalo aj k deji
nám Dubnice nad Váhom, a tak expozícia 
z dejín mesta bude tvorená hlavne z týchto 
zbierok. Jedna časť bude venovaná aj vý
znamným osobnostiam, ktoré majú korene 
v Dubnici nad Váhom, ako napr. Štefan Dub-
nicai (1675 - 1725), Artúr Lieskovský (1852 
až 1920), ale aj tie, ktoré pôsobili v meste, 
napr. Ján Baltazár Magin (1681 - 1735), An
drej Mesároš (1776 - 1804), František Xaver 
Hábel (1760 - 1846), Michal Rešetka (1794 
až 1854) a ďalší. Naším cieľom je zistiť, či 
potomkovia, prípadne príbuzní týchto 
a ďalších významných osobností žijú 
v Dubnici nad Váhom. Vo výskume budeme 
spolu so žiakmi pokračovať. 

V tomto roku naše „historické haraše-
nie" prinieslo výsledky aj v podobe dvoch 
prác, ktoré sme poslali do celoslovenského 
finále. 

Ešte iba žiačka piateho ročníka Martina 
Rýdza spracovala genealógiu svojej rodiny. 
Hlavnú pozornosť venovala dedkovi z rodu 
Rýdzich z Partizánskeho, ktorí „pocítil" päť
desiate roky a na rehabilitáciu si musel po
čkať 40 rokov. Martinka veľmi zaujímavo 
nakreslila rodostrom rodiny v 20. storočí. 
Dátumy narodenia seba, svojich blízkych, 
prarodičov zakomponovala aj s poukáza
ním na to, čo sa vtedy v národných či sve
tových dejinách udialo. 

Ôsmak Vladko Rusnák tiež najviac pozor
nosti venoval svojmu starému otcovi, ktorý 
je - podľa jeho hodnotenia - najvýznamnej
ším predstaviteľom ich rodiny. Vo svojej prá
ci načrtol aj stručné dejiny miest a obcí, 
v ktorých jeho predkovia a príbuzní žili. 
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V budúcnosti môžu obaja autori v práci 
pokračovať, pretože jej ťažisko je iba v 20. 
storočí. Podľa ich vyjadrenia, ale aj podľa 
vyjadrení ich rodičov a starých rodičov, ur
čite v nej pokračovať budú. Jednoducho do 
práce sa zapojili celé rodiny. 

Záverom chcem za učiteľov dejepisu po
ďakovať Dr. Ľ. Pajtinkovi a Dr. D. Škvarnovi 
nielen za nápad, ale aj za realizáciu projek
tu. Pomohol nám „pritiahnuť" dosť žiakov 
k histórii a pre niektorých sa naraz dejepis 
stal najobľúbenejším predmetom. 

Mgr. Ferdinand Brunovský, 
riaditeľ ZŠ Centrum I, 

Dubnica nad Váhom 

„Poznaj vlastnú minulosť" - zo skúse
ností pedagógov Pedagogickej a sociál
nej akadémie v Turčianskych Tepliciach 

V školskom roku 2002/2003 projekt Po
znaj vlastnú minulosť alebo pátranie po 
predkoch oslovil aj 35 študentiek z Pedago
gickej a sociálnej akadémie v Turčianskych 
Tepliciach. Zapojili sme sa do neho po pr
výkrát. 

Keďže poskytnuté materiály prinášali 
iba rámcové pokyny, siahli sme po návo
doch a pomôckach, ktoré sme poznali 
z vlastnej genealogickej praxe a z genealo
gickej literatúry (z českých genealogických 
príručiek a z materiálov vydaných SGHS). 
Tie - najmä formuláre Dotazník o vašom ro
de (publikovaný v GHH 2/95), Rodinný list, 
Vývod (ktoré SGHS kedysi distribuovala vo 
forme voľných listov), ako aj návod na roz
hovor s príbuznými Ako zachovať osobné de
jiny (uverejnený tiež v GHH 2/95) - študent
kám veľmi pomohli pri získavaní potreb
ných informácií v rodinách. Organizátorom 
projektu odporúčame upozorniť na ne a po
skytnúť ich aj ostatným pedagógom a štu
dentom začínajúcim v ňom. Domnievame 
sa, že tvorba vývodu, rozrodu, rodokmeňa 
priamej línie i po meči by mali byť súčasťou 
každej práce a malo by sa im venovať viac 
priestoru. Riešitelia sa týmto spôsobom nie
len zoznámia so základnými genealogický
mi schémami a termínmi, ale ľahko tiež zís
kajú prehľad o príbuzenstve a podklady po
trebné na vypracovanie vlastnej práce. 

•^yá0BbčJ*&ÉÍSB£m ̂ " I M -

jeden z graficky spracovaných 
rodokmeňov, ktorý vznikol 

v rámci „Pátrania po predkoch". 
Zdroj: PSA TT 2003. 
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Pri spracúvaní zozbieraných informácií 
sme od študentiek vyžadovali zachovávanie 
nasledovnej štruktúry práce: 

J. Titulný list 
2. Obsah 
3. Úvod 
4. Vlastná práca (jadro) - kapitoly 
5. Záver 
6. Zoznam použitej literatúry 
7. Prílohy (fotografie, ilustračné nákresy, 

mapy, tabuľky, dokumentačný materiál) 

Vodítkom pri tvorbe hlavnej časti bola 
táto osnova: 

1. Úvod (informácie o podnete, dôvode 
napísania práce) 

2. Poznaj vlastnú minulosť (vlastná práca) 
2.1 Kto som, kto sú moji najbližší 
2.2 Kde žijem 
2.3 Príbehy zo života rodiny 
2.4 Ako zachovať osobné dejiny - ukážky 

rozhovorov s príbuznými, rodinná kro
nika ... (ďalšie kapitoly podľa osnovy 
projektu) 

3. Pátranie po predkoch (schéma a zozna
my s údajmi o príbuzenstve autora prá
ce; v záujme ochrany osobných údajov 
sme nevyžadovali podrobné údaje 
o osobách, ktoré si to neželali) 

3.1 Vývod (vyplnený formulár) 
3.2 Rozrod (schéma) 
3.3 Rodokmeň (priama línia i po meči -

schémy) 
4. Záver (zhodnotenie bádania) 

Jazykovú a štylistickú úroveň prác po
sudzovali učitelia slovenčiny. 

V čom - aspoň stručne - vidíme hlavný 
prínos projektu? Najmä riešitelia ním do
stali príležitosť osvojiť si základné postupy 
bádania a tvorby odborných (rodinno-histo-
rických) prác a v neposlednom rade vytvo
riť pre seba a svojich blízkych faktograficky 
cenné, jazykovo i štylisticky dobre spraco
vané diela. Tie môžu rodine poslúžiť nielen 
ako istý druh pamiatok, ale aj ako východi
ská pre ďalšie výskumy. 

Všetkých 35 prác sme vyhodnotili a naj
lepšiu, prácu Veroniky Václavovej z Námes
tova s názvom Rodokmeň rodu Václav, 
sme zaslali do Metodického centra na To-
mášikovej ul. v Bratislave na záverečné po
súdenie. Z ostatných sme urobili výstavu na 
chodbe školy pre motiváciu ostatných zá
ujemcov o rodopisný výskum - žiakov, pe
dagógov i rodičov. Zoznam spracovaných 
tém (rodov) s kontaktom na zodpovedných 
pedagógov sme odovzdali SGHS. 

Do budúcnosti navrhujeme projekt do
riešiť tak, aby spomínané údaje (so súhla
som žiakov i rodičov) mohli byť zverejnené 
napr. na internetovej stránke SGHS (na pod-
stránke Priezviská). Prispelo by to k morál
nemu i ďalšiemu bádateľskému zhodnote
niu prác stoviek žiakov, ktoré sa do projek
tu zapojili. V nasledujúcom školskom roku 
v práci hodláme pokračovať. 

Mgr. Ľubomíra Tumová, 
učiteľka dejepisu, 

Pedagogická a sociálna akadémia 
Turčianske Teplice 

Ďalšie návrhy a komentáre k projektu môžete posielať na adresu: PhDr. Ľubomír 
Pajtinka, Metodické centrum, Tomášikova 4, 821 03 Bratislava. Pokyny pre potenciál
nych účastníkov nájdete na internetovej stránke http://www.genealogy-heraldry.sk/ 
slo/poznaj.html. 
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Z A K T U Á L N E J P O N U K Y 
Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti 

NOVINKY 

Ladislav Vrtel 
HERALDICKÁ TERMINOLÓGIA I 
Zásady slovného popisu erbov v slovenčine. Priekopnícka 
príručka s množstvom slovenských termínov, ich 
francúzskych, anglických a nemeckých ekvivalentov. 
2003, 196 s., brož. 
Cena: 198,- Sk, členovia 158,- Sk 

Júlia Hautová - Ladislav Vrtel (zost.) 
OBČIANSKA HERALDIKA 
Súhrn odborných názorov na tradície, súčasnú koncepciu 
tvorby a možnosti registrácie občianskych (nešľachtických) 
erbov na Slovensku. 
2002, 140 s., brož. 
Cena: 198,- Sk, členovia 158,- Sk 

Zdenko Ďuriška (zost.) 
PAULINYOVCI V SLOVENSKEJ KULTÚRE 
Minulosť rodu, ktorého členovia zaujali popredné miesto 
v moderných dejinách Slovenska. Monografia z dielne reno
movaných slovenských autorov. 
2002, 192 s.,brož. 
Cena: 158,- Sk, členovia 118,- Sk 

Alena Kredatusová 
PROBSTNEROVCI Z NOVEJ ĽUBOVNE A JAKUBIAN 
Osudy členov vplyvného spišského podnikateľského rodu. 
Práca ocenená rektorom Filozofickej fakulty Univerzity 
Komenského i v súťaži Najlepšie genealogické práce 2001. 
2002, 92 s., brož. 
Cena: 78,- Sk, členovia 58,- Sk 

OBJEDNÁVKY 
SGHS, Valéria Červíkova 
Nám. J. C. Hronského 1 
036 01 Martin 
www.genealogy-heraldry.sk/slo/objedna.html 
cervikova.v@snk.sk 
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Z A K T U Á L N E J P O N U K Y -
Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti 

STÁLE POPULÁRNE TITULY 

SLOVENSKO V SYMBOLIKE MIEST 
Mapa s erbami a vlajkami všetkých slovenských miest v grafickej úprave Ladislava 
Čisárika ml., spolutvorcu našich štátnych symbolov, vydaná v spolupráci s Heraldic 
kou komisiou Ministerstva vnútra SR. 
Formát A2. Cena: 80,- Sk 

SLOVENSKO V SYMBOLIKE MIEST 
SLOVAKIA IN MUNICIPAL SYMBOLS • SLOWAKE) IN DER SYMBOLÍK DER STADTE * LA SLOVAOUÍE DANS SYMBOL1QUE DES VILLES 

OBJEDNÁVKY 
SGHS, Valéria Červíkova 
Nám. J. C. Hronského 1 
036 01 Martin 
www.genealogy-heraldry.sk/slo/objedna.html 
cervikova.v@snk.sk 
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FROM THE CONTENTS 

František Oslanský: To the development of the Esztergom archdiocese nobility 3 
By the end of the 13,h century estates of the Esztergom archdiocese spread in the south 

and south-west of today's Slovakia. Head of the Hungarian Catholic Church in that time, 
Archbishop Vladimír (Lodomerius), like the king, kept his own court, justice and adminis-
tration, had servants, serfs and extensive povvers at his disposal. On the estates of the 
archdiocese he settled people of various social and legal background who - for the ap-
propriated lands - were obliged to do military service to the archdiocesan clergy. These 
noblemen under the archbishop's jurisdiction had not the samé rights as those under the 
sovereign's (they could not také part in the country administration, they had some tax al-
lowances, a certain form of autonomy, in battles they did not bear their own insignia but 
those of the archbishop or other archdiocese dignitaries). In the course of time part of the
se people grew poor, another part was transformed into lower, full-fledged nobility. The 
author gives examples of several families from Patince, Komárno district (who along with 
their estates passed from the sovereign's jurisdiction under the Archbishop of Esztergom 
jurisdiction) to illustrate contemporary power, estate and social changes in the south of 
Slovakia. 

Zdenka Vráblová: The evangelical nobility in Komárno - its origin 
and operation at the turn of the 18,h and 19'h centuries 9 

Since long ago was Komárno, a port on the Danube River at the Slovak-Hungarian bor-
der, a plače where met both economic and cultural interests of various ethnic, cultural and 
religious communities. Since the 1520's already were among them Evangelicals, at first of 
Germán, later also Hungarian and Slovák origin. The community spread at the turn of the 
18,h and 19,h centuries when more than 150 evangelical families lived in the región (to
day's evangelical church in Komárno dates back to this time). Most influential of the fa
milies devoted to timber and grain trade and shipping various goods. The author recon-
structs their origin and family relations. The descendants of many families kept living in 
Komárno as late as the 1930's. 

Michaela Kerešová: The Sirmiensis family and their almanac 20 
The Sirmiensis family of Károm (today's Serbia) became owners of Súľov Castle and es

tate (north-western Slovakia) at the beginning of the 1550's. Among most famous members 
of the family were Sebastian (cca 1511 - 1557), counsellor and Royal Chamber secretary in 
Bratislava, first owner of the estate, and his son Theodosius (d. 1627), vice administrátor 
of Trenčín county, later justice of the Royal Court, propagátor of Luther reformation in Po
važie región (he got an evangelical church built in Súľov in 1616). From the time of his 
operation comes a Germán almanac published in Wittenberg for the year 1597 that served 
as a chronicle to several members of the family. It has been preserved at the evangelical 
parish in Súľov. The author uses its dáta for complementing and giving precision to genea-
logical knowledge of the Sirmiensis family. 
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Radoslav Ragač: The funeral shield of Ján Majténi (MajthényJ) from 1678 30 
Since the Middle Ages funeral shields háve become inseparable part of noble funerals. 

After a nobleman's death they were hung on his house, later they were carried along with 
funeral flags in the funeral procession and after the funeral they were left hung-up in 
church. The author pays attention to the rise of the lost funeral shield of Ján Majténi 
(? - 1679), higher royal official from Bratislava, that was supposed to be hung-up in some 
of Bratislava churches. He points out his creator, up to now unknown sculptor and engra-
ver Vavrinec Pirna from Bratislava, but also Ladislav Esterházi's shield from 1652 (preser-
ved in Trnava university church) that served as a model at the creation of Majténi's shield. 

Frederik Federmayer: Wedding announcements and death notices 
from the Pálfi correspondence (16'h and 17,h centuries) 34 

The letters informing of weddings and funerals are an important source of genealogi-
cal research on prominent families before the rise of parish registers in Slovakia (before 
1700). The author publishes brief contents of šuch letters coming from the Pálfi corre
spondence from the end of the 16,h to the half of the 17,h century (Slovák National Archi-
ves collections in Bratislava). Index of persons is included. 

The issue brings information on the 2nd year of Slovák nationwide project Leťs know 
our history or In our ancestors' footsteps which joined hundreds of basic school pupils and 
secondary school students throughout Slovakia. The project resulted in writing their own 
historical and genealogical works. The project was initiated by Dr. Ľubomír Pajtinka from 
the School Education Centre in Bratislava in cooperation with a group of leading Slovák 
historians. The Slovák Genealogical-Heraldic Society takes part in it, too. 

The issue also introduces regional historian and genealogist Doc. Emil Šípka (b. 1932) 
and his experience of systematic researching Liptovská Osada families (northern Slovakia). 

Translated by Mária Okálová 

ADRESY AUTOROV 
PhDr. Frederik Federmayer, Lachova 12, 851 03 Bratislava 
Mgr. Michaela Kerešová, 013 52 Súľov č. 45, keresova@hotmail.com 
PhDr. František Oslanský, CSc, Historický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava 
PhDr. Radoslav Ragač, MV SR - Štátny archív, Križkova 7, 811 04 Bratislava 
Doc. RNDr. Emil Šípka, CSc, 034 73 Liptovská Osada č. 89 
Mgr. Zdenka Vráblová, Ph.D., 946 52 Imeľ č. 5 
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SLOVÁK GENEALOGICAL-HERALDIC 
SOCIETY 
Member of the International Confederation 
of Genealogical 
and Heraldic Societies 
www.genealogy-heraldry.sk. 

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 investigatíon ínto 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 
EUR 7,- p.a. (Austria, Hungary, Poland, 
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: 
VUB 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: y 
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 internetove 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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