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Š T Ú D I E - ČLÁNKY 

POKOJ MŔTVYCH 
O miestach posledného odpočinku Anjouovcov 

Jaroslav Perniš 

Vyberme sa po miestach, v ktorých našli svoj posledný odpočinok členovia dy
nastie Anjouovcov a pokúsme sa na základe dochovaných kronikárskych a listinných 
správ poskladať mozaiku tradícií a zvykov, ktoré ich sprevádzali na ceste na onen 
svet. Hrobky Anjouovcov sú - alebo vo väčšine prípadov boli - rozptýlené po celej 
Európe. Mnohé z nich sú pre súčasníkov stratené, neznáme a zahalené tajomstvom. 
Niektoré nahlodal zub času, iné zničili prírodné katastrofy či ľudská zloba. Len nie
koľkým sa podarilo prečkať stáročia a dnešným generáciám pripomenúť éru tých, kto
rých telesné schránky do nich uložili. 

Telom v Neapoli, srdcom v rodnom Francúzsku 
Keď v januári 1285 na svojom hrade vo Foggii zomieral Karol I. z Anjou, zaklada

teľ dynastie, žiadne z jeho detí pri ňom nebolo. Okrem dvoch už dávno práchniveli 
vo svojich hroboch. Jeho syn a nástupca Karol II. Chromý bol internovaný v Katalán
sku, zatiaľ čo najmladšia dcéra Izabela, manželka Ladislava IV. Kumánskeho, preží
vala v ďalekom Uhorsku osud zavrhnutej manželky. 

Keď Karol I. 7. januára skonal, nemal ešte päťdesiatosem rokov. Podľa dobového 
úzu jeho telo nabalzamovali a vybrali z neho vnútornosti a srdce. Kráľovskú mŕtvo
lu potom previezli do Neapola, kde spočinula v blízkosti hlavného oltára Katedrály 
San Gennaro. Vnútornosti s pietou uložili vo Foggii. Dozvedáme sa o tom z listu Ka
rola II. Chromého, v ktorom nariadil, aby dvom kňazom z kostola, „v ktorom sú po
chované vnútornosti z tela osvieteného jeruzalemského a sicílskeho kráľa, pána Karo
la slávnej pamäti", vyplácali ročne osem unci zlata za každodenné odslúženie omše 
za spásu jeho duše.1 

Ale srdce zosnulého panovníka poslali do jeho rodného Francúzska a zverili do 
opatery dominikánskeho kostola na Ulici Saint-Jacques v Paríži. Jeho pravnučka Kle-
mentína Uhorská ho roku 1326 nechala umiestniť do podstavca mramorovej sochy, 
na ktorom bol vyrytý nápis: 

LI COEUR DU GRAND ROY CHARLES QUI CONQU1T SICÍLIE2 

(Srdce veľkého kráľa Karola, ktorý dobyl Sicíliu). 

1 MINIERI RICCIO, C: Genealógia di Carlo l d'Angiô, prima generazione. Napoli 1857, s. 98. 
2 CAMERA, M.: Annali delle Due Sicílie dalľorigine e fondazione delia monarchia fino a tutto il 
regno delľaugusto sovrano Carlo III. Borbone (ďalej Annali) I. Napoli 1859, s. 352 - 353. 
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Pozostatky ďalších Anjouovcov v neapolskej katedrále 
San Gennaro 
0 desať rokov neskôr pochovali v neapolskej katedrále aj jeho vnuka, salernské-

ho princa, držiteľa čestnej hodnosti pána Hory svätého Anjela a titulárneho uhorské
ho kráľa Karola Martela spolu s manželkou Klementinou Habsburskou. 

Telesné pozostatky zakladateľa uhorskej rodovej vetvy Anjouovcov boli uložené 
do jednoduchej olovenej rakvy s nápisom CAROLUS MARTELLUS. Jeho mladší brat, 
neapolský kráľ Róbert Múdry, nechal neskôr pre nich vybudovať mramorové hrobky. 
Vyplýva to z jeho listiny datovanej v Neapole 3. mája 1333, ktorou nariadil, aby na 
mieste, „kde sú uložené kosti pána Karola Prvého, osvieteného jeruzalemského a sicíl
skeho kráľa svätej pamäti, nášho starého otca, a pochované telá nášho brata, jasného 
kráľa Karola [Martela] a našej sestry [Klementiny], uhorskej kráľovnej", vybudovali 
nové hrobky, ktoré by zodpovedali ich kráľovskému majestátu.3 O ich vzhľade bohu
žiaľ nič nevieme, pretože boli v dôsledku silného zemetrasenia roku 1456 vážne po
škodené. Existovali ešte roku 1560. 

3 MINIERI RICCIO, C: Genealógia di Carlo U d'Angiô re di Napoli. In: Archivio storico per le 
province napoletane 8, 1883, s. 6 - 7. 
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Na mieste, kde sa nachádzali, chcel neapolský arcibiskup a kardinál Alfonso Ge-
sualdo vybudovať vlastnú hrobku, a preto sa rozhodol prestavať chór neapolskej ka
tedrály. Z týchto dôvodov ich okolo roku 1596 zborili. Ale miestodržiteľ španielske
ho kráľa sa rozhodol o tri roky neskôr vybudovať pre nich novú hrobku, ktorá sa za
chovala dodnes. Pod sochami sediacich panovníkov, nad ktorými sú umiestnené ich 
erby, sa nachádza mramorová doska s nápisom: 

CAROLO I. ANDEGAVENS1 TEMPLI HUIUS EXTRUCTOR1 CAROLO MARTELLO HUNGA-
RIAE REGI ET CLEMENTIAE EIUS UXOR1 RUDOLPHI 1. CAESARIS F. NE REGIS NEAPOLITA-
NI EIUSQ. NEPOTIS ET AUSTRIAC1 SANGUINIS REG1NAE DEBITO SINE HONORE IACE-
RENT OSSA HENRICUS GUSMANUS OL1VARENS1UM COMES PH1L1PPI III. AUSTRIACI RE-
GIAS IN HOC REGNO VICES GERENS PIETATIS ERGO POSUIT ANNO DOM. MDIC.4 

(Staviteľovi tohto chrámu Karolovi I. z Anjou, uhorskému kráľovi Karolovi Marle-
lovi a jeho manželke Klementíne, dcére cisára Rudolfa I. Aby kosti neapolského krá
ľa, jeho vnuka a kráľovnej z rakúskej krvi neležali bez zaslúženej úcty, vybudoval 
roku Pána 1599 Henrich Guzmán, gróf z Olivarézu, kráľovský miestodržiteľ Filipa III. 
Rakúskeho v tomto kráľovstve.) 

Posvätná pôda neapolskej katedrály prijala päťdesiat rokov po smrti Karola Mar-
tela aj mŕtve telo jedného z jeho vnukov, kalábrijského vojvodu Ondreja, štvrtého sy
na uhorského kráľa Karola Róberta a nešťastného prvého manžela neapolskej kráľov
nej Jany I. O jeho pohrebe sa zachovalo viacej kronikárskych správ. 

Z Aversy, kde 18. septembra 1345 násilne ukončili jeho život, ho previezli do Ne
apola. K transportu jeho ostatkov došlo hneď na druhý deň po vražde. Samotný po
hreb sa konal 20. septembra.5 Miestom jeho posledného odpočinku sa stala kaplnka 
vybudovaná Karolom II. Chromým, ktorú Róbert Múdry zasvätil svojmu staršiemu 
bratovi Ľudovítovi, biskupovi v Toulouse. Nachádzala sa vľavo od hlavného oltára. 

O priebehu pohrebných obradov sa zachovali protichodné správy. Esteovská kro
nika konštatuje, že bezprostredne po vražde nasadla kráľovná Jana I., ktorú nazýva 
pobehlicou (regina meretrix), so svojimi ľuďmi na kone a vrátila sa do Neapola, kde 
Ondreja nechala hneď v noci pochovať.6 Notár Dominik z Graviny zasa tvrdí, že krá
ľovná sa tohto aktu vôbec nezúčastnila, pričom telo nešťastného princa ležalo v ka
plnke dva dni bez toho, aby mu vzdali posledné pocty prislúchajúce princovi z krá-

4 MINIERI RICCIO, C: Genealógia di Carlo I, c. d., s. 88, s odvolaním na staršie práce, 
napríklad D'ENGENIO, C: Napoli sacra. Napoli 1624, s. 17; LORETO, L.: Guida perla sóla 
chiesa metropolitana cattedrale di Napoli. Napoli 1849, s. 20. Text epitafu na tejto hrobke 
uviedol napríklad CAMERA, M.: Annali II, s. 43. 
5 Chronicon Siculurh incerti authoris ab anno 340 ad annum 1396 in forma diarii, ex inedito 
codice Ottoboniano Vaticano. Ed. G. de Blasiis. Napoli 1887, s. 7. 
6 Chronicon Estense. In: Rerum Italicarum scriptores (ďalej RIS) XV. Ed. L. A. Muratorius. 
Mediolani 1729, s. 422: „Regina meretrix tunc cum suis ascenderunt equos et redierunt 
Neapolim et de nocte fecit eum sepeliri." 
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Táto náhrobná doska 
v katedrále San Gennaro 
pripomína násilnú smrť 

Ondreja Uhorského, prvého 
manželka neapolskej 

kráľovnej Jany I. 

ľovského rodu. ; Podľa niektorých bol Ondrej pochovaný len vďaka Orsovi Minutolo-
vi, kanonikovi neapolskej katedrály, ako o tom vypovedá nápis na hrobke z bieleho 
mramoru, ktorú pre neho nechal vybudovať Francesco Capece: 

ANDREAE CAROL1 UBERT1 PANNONIAE REGIS F. NEAPOL1TANOR. REG1 IOANNAE 
UXORIS DOLO ET LAQUEO NECATO URSI MINUTUL! PIETATE H1C RECONDITO NE RE
GIS CORPUS INSEPULTUM SEPULTUMVE FACINUS POSTERIS REMANERET FRANCISCUS 
BERARDl F. CAPYCIUS SEPULCHRUM TITULUM NOMENQ. P. MORTUO ANNOR. XIX 
MCCCXLV XV KL. OCTOB.8 

(Aby telo kráľa nezostalo nepochované, či zločin nezostal pochovaný pred po
tomkami, Francesco Capece, Berardov syn, zhotovil hrobku a náhrobný nápis pre 
Ondreja, syna uhorského kráľa Karola Róberta, kráľa Neapolčanov, zavraždeného 
podvodom a ľsťou manželkou Janou a tu Orsom Minutolom s pietou uloženého, kto
rý zomrel v devätnástich rokoch 18. septembra 1345.) 

7 Notarii Dominici de Gravina Cronicon de rébus in Apulia gestis, ed. A. Sorbelli. In: Rerum 
Italicarum scriptores, nuova edizione (ďalej RIS2) XII, 3. Cittá di Castello 1903, s. 15. 
8 CAMERA, M.: Elucubrazioni storico-diplomatiche su Giovanna la regina di Napoli e Carlo III 
di Durazzo. Salerno 1889, s. 43. 
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Existujú aj správy, ktoré tvrdia, že Ondrej bol pochovaný dôstojne a s najväčšími 
poctami.9 Giovanni da Bazzano vo svojej kronike dokonca napísal, že telesné pozo
statky kalábrijského vojvodu do Neapolu priviezol veľký pohrebný sprievod s obrov
skou pompou. Podľa jeho správy sa v tej dobe v neapolskom prístave vylodil pápež
ský legát poverený korunováciou Jany I. a jej manžela. Hneď po svojom príchode 
údajne odišiel do katedrály, kde mŕtveho Ondreja korunoval za kráľa. Po vykonaní 
tohto obradu, odmietajúc akékoľvek pohostenie, sa okamžite vydal na spiatočnú ces
tu.10 Dňa 9. mája 1346 kráľovná Jana I. nariadila, aby kňaz Sergio Gayto z Amalfi ce
lebroval „v kaplnke neapolskej katedrály nazývanej kaplnkou svätého Ľudovíta, v kto
rej odpočíva v Pánovi telo vznešeného jeruzalemského a sicílskeho kráľa Ondreja sláv
nej pamäti, ctihodného nášho pána manžela", každý deň bohoslužby za spásu jeho 
duše. Kaplnka mala výmenou za to dostávať ročne šesť uncií zlata.11 

Z Neapola do Provensálska - posmrtné „putovanie" pramatky 
Beatrice 
Ak chceme uzavrieť zoznam tých, ktorí boli pochovaní v tejto katedrále, nesmieme 

zabudnúť na pramatku Anjouovcov, Beatrice Provensálsku. Jej telesné pozostatky tu spo
čívali len necelých desať rokov. Prvá manželka Karola 1. žila na Apeninskom polostrove 
veľmi krátko. Oveľa viac inklinovala k Provensálsku, kde chcela byť aj pochovaná. 

Z listu jej manžela datovaného 2. novembra 1273, ktorý adresoval kapitule v Aix-
en-Provence a jej prepoštovi, sa dozvedáme o jeho zámere nechať previesť kosti zo
snulej manželky z Neapola do jej rodnej vlasti, kde mali byť uložené v tamojšom Kos
tole Saint-Jean de Jérusalem pri hrobke jej otca Raimunda Berengara V. Za týmto úče
lom nariadil zväčšiť a zveľadiť kaplnku, v ktorej sa nachádzal sarkofág jeho svokra 
a vybudovať hrobku pre Beatrice.12 

O necelé štyri roky neskôr, 30. apríla 1277, Karol I. z Anjou poveril neapolského 
arcibiskupa, aby sa spolu s ďalšími duchovnými zúčastnil otvorenia hrobky kráľov
nej v neapolskej katedrále, ich vyzdvihnutia a prevezenia do Provensálska, pričom 
neustále zdôrazňoval, že tak činí, aby splnil jej poslednú vôľu.13 Na druhý deň vydal 
ďalšie nariadenie, týkajúce sa transportu exhumovaných ostatkov do neapolského 
prístavu, kde mali byť naložené na palubu jednej z galér. Ešte začiatkom apríla in
formoval provensálského senešala o tomto pláne, pričom mu prikázal, aby všetci pre
láti, baróni a rytieri tohto grófstva očakávali ich príchod a zúčastnili sa slávnostné
ho uloženia kostí kráľovnej do novovybudovanej hrobky. 

Z 10. mája pochádzajú zasa konkrétne inštrukcie salernského princa Karola (bu
dúceho Karola II. Chromého) pre rytiera Gaultiera de Sumeroso, ktorého poveril prí-

9 Chronicon Siculum, c. d., s. 7: „rex Andreas fuit... honorifice sepelitus". 
10 Chronicon Mutinense. In: R1S2 XV, 4, s. 144: „ipsium Andreám mortuum coronavit regent". 
" Magyar diplomacziai emlékek az Anjou-korból (Acta extera Andegavensia) II. Szerk. G. 
Wenzel. Budapest 1875, s. 161, č. 157. 
12 MINIERI RICCIO, C: Genealógia di Carlo I, c. d., s. 161, č. 30. 
13 Tamže, s. 162 - 163, č. 31. 
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pravou dvoch galér určených „na dopravenie tela osvietenej sicílskej kráľovnej blahej 
pamäti, manželky pána kráľa nášho otca a našej matky cez more z Neapola až do Mar-
seille". Členmi sprievodu, ktorý mal odprevadiť Beatrice na jej posmrtnej ceste, mali 
byť Berteraimo, biskup z Melfi, Guglielmo Porcelletto, Giacomo de Molisio, Raniero di 
Alzurra, brat Leone z rádu menších bratov, templár Giovanni, dominikán Giovanni da 
Laterano, Pietro de Motá z rádu johanitov, rytier Raimondo Malsano a Giovanni di 
Santo Fiore, kanonik z Valencie. Galéry z neapolského prístavu vyplávali 24. mája.14 

V staršej historiografii sa traduje názor, že Beatrice nebola pochovaná v Katedrá
le San Gennaro v Neapole, ale miestom jej posledného odpočinku sa stal Kláštor San
ta Maria Mater Domini v Roche-Pimont neďaleko hradu Nocera de'Pagani. Prvý raz sa 
s týmto názorom stretávame v diele Dell'Historia delia cittä e regno di Napoli, ktoré 
vyšlo roku 1675. Jeho autor G. A. Summonte sa nechal oklamať mramorovou doskou 
uloženou v tomto kláštore, na ktorej bol vyrytý nápis nasledovného znenia: 

HIC REQU1ESCIT DOMINA REGINA BEATRIX UXOR DOMINI CAROLI DE FRANCIA RE-
GIS SICILIAE. SUB ANNO DOMINI MCCLXVII. 

(Tu odpočíva pani kráľovná Beatrix, manželka pána Karola Francúzskeho, sicíl
skeho kráľa. Roku Pána 1267) 

V tomto kláštore bol údajne pochovaný aj najmladší syn kráľovnej Róbert. G. A. 
Summonte okrem toho cituje jednu privilegiálnu listinu Karola I. z Anjou, datovanú 
na hrade Nocera 15. decembra 1268 vystavenú pre tento kláštor, v ktorej sa tieto sku
točnosti tiež uvádzajú. Ale uvedený nápis a listina sú falzami z neskoršieho obdo
bia.15 

Ďalšie anjouovské hroby vo Francúzsku 
Ani druhá manželka prvého Anjouovca - Margaréta Burgundská - nie je pochova

ná v Neapole. Po jeho smrti sa vrátila do rodného Burgundska. Usadila sa v meste 
Tonnerre, v ktorom založila špitál. Až do svojej smrti sa venovala zbožnej a charita
tívnej činnosti zameranej najmä na pomoc chudobným. Keď 5. septembra 1308 zom
rela, pochovali ju v chóre kostola tohto špitálu. Na sarkofágu s ležiacou bronzovou 
sochou fundátorky bol umiestnený epitaf nasledujúceho znenia: 

HIC JACET ILLUSTRISS1MA DOMINA VITAE MORUMQUE FLORIBUS DECORATA DOMI
NA MARGARÉTA OUONDAM REGINA JERUSALEM ET SICILIAE F1LIA INCLYT1 DOMINI 
ODONIS COMITIS NIVERIENSIS FILIJ NOBILISSIMI DUCIS BURGUNDIAE FUNDATRIX ISTI-
US HOSPITALIS DE PROPRIIS BONIS DOTRIX HUMILITATIS SPECULUM CHARITATIS RE-

14 Tamže, s. 163 - 164, č. 32. 
15 Tvrdenia Summonteho prevzali viacerí autori, napríklad CAMERA, M.: Annali I, s. 278. 
Podrobný rozbor listiny a nápisu, ktorým poprel ich pravosť, uskutočnil MINIERI RICCIO, C: 
Genealógia di Carlo I, c. d., s. 89 - 92. 
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FUGIUM PURITAT1S VEST1GIUM QUAE OBIIT AN. DOM. MCCCVI1I DIE V. SEPTEMBR1S. 
ORET1S PRO ANIMAEIUS.16 

(Tu leží najosvietenejšia pani, v živote i smrti ozdobená kvetmi pani Margaréta, 
niekdajšia jeruzalemská a sicílska kráľovná, dcéra jasného pána Eudesa, grófa z Ne-
vers, syna najšľachetnejšieho burgundského vojvodu, z vlastných prostriedkov za
kladateľka tohto špitálu, dobrodinka, zrkadlo pokory, útočište milosrdenstva, zna
menie čistoty, ktorá zomrela piaty deň septembra roku Pána 1308. Modlite sa za jej 
dušu.) 

Na území dnešného Francúzska sa nachádzajú hroby aj ďalších príslušníkov an-
jouovskej dynastie. Kostol dominikánskeho kláštora na Ulici Saint-Jacques v Paríži 
prijal do svojich útrob okrem srdca Karola I. z Anjou aj telesné pozostatky dvoch je
ho vnučiek. Začiatkom januára 1300 tu pochovali prvorodenú dcéru jeho syna a ná
stupcu Karola 11. Chromého Margarétu, grófku z Anjou a Maine, prvú manželku gró
fa Karola 1. z Valois. 

O niekoľko rokov neskôr vedľa nej uložili telo konštantínopolskej cisárovnej Ka
taríny z Courtenay, ktorá bola po matke Beatrici vnučkou zakladateľa rodu a ktorá na
hradila Margarétu po boku jej manžela. Jej rovnomenná dcéra mala neskôr stáť pri 
zrode tarentskej rodovej línie, vydajúc sa za Margarétinho mladšieho brata Filipa.lľ 

Nesmieme zabudnúť na Klementínu Uhorskú, najmladšiu sestru uhorského kráľa 
Karola Róberta, vdovu po francúzskom a navarrskom kráľovi Ľudovítovi X. Dňa 5. ok
tóbra 1328 dala v parížskom Templi (en nostre chambre du Temple) nadiktovať svoju 
poslednú vôľu. Vyslovila v nej želanie, aby ju pochovali v Kláštore Notre-Dame de Na-
zareth v Aix-en-Provence. Ale ak by ju smrť zastihla inde ako v tomto meste, mali jej 
telo uložiť v zmieňovanom kostole dominikánov, srdce však v Provensálsku.18 Zom
rela o osem dní neskôr v Paríži. Až do roku 1808, kedy bol kostol na Ulici Saint-Ja
cques zničený, nápis na jej sarkofágu okoloidúcim oznamoval: 

CY GIST DE BONNE MEMOIRE MADAME CLEMENCE DE HONGRIE JADIS ROYNE DE 
FRANCE ET DE NAVARRE FÁME DU ROY LOYS F1LS DU ROY PH1LIPPE LE BEL ET FUT F1L-
LE DE HAUT PRINCE LE ROY DE HONGRIE LAQUELLE TREPASSA AU TEMPLE A PARIS 
XIII JOUR EN OCTOBRE ĽAN DE GRACE MCCCXXVIII. PRIEZ DIEU POUR LAME.19 

(Tu leží pani Klementína Uhorská blahej pamäti, kedysi francúzska a navarská 
kráľovná, manželka kráľa Ľudovíta, syna kráľa Filipa Pekného, [ktorá] bola dcérou 

16 CAMERA, M.: Annaii11, s. 167 - 168. 
17 PETIT, J.: Charles de Valois (1270- 1325). Paris 1900, s. 236, 243. 
18 VALBONNAYS, J. P.: Histoire du Dauphiné et des princes qui ont porté le nom Dauphin //. 
Genéve 1721, s. 235. 
19 HUFFELMANN, A. M.: Clemenza von Ungarn, Konigin von Frankreich. Berlín und Leipzig 
1911, s. 78. 
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Ľudovít z Anjou (1275 - 1298), 
syn Karola U. Chromého, biskup 
v Toulouse (na obrázku vpravo). 
Jeho telesné pozostatky uložili 
vo františkánskom kostole 
v Marseille. 

vznešeného princa uhorského kráľa a ktorá zomrela v parížskom Templi trinásty deň 
októbra milostivého roku 1328. Proste Boha za jej dušu.) 

So svojim obľúbeným Provensálskom spojil posmrtný osud aj druhý Anjouovec na 
neapolskom tróne, Karol II. Chromý. Počas pobytu v Marseille, kde v tamojšom fran
tiškánskom kostole bol pochovaný jeho druhorodený syn Ľudovít, biskup v Toulou
se,20 nechal 16. marca 1308 vyhotoviť svoj testament. Chcel, aby jeho pozostatky 
spočinuli v kostole Kláštora Notre-Dame de Nazareth v Aix-en-Provence. Ak by sa ale 
jeho životná púť zavŕšila v Neapole, mali ho dočasne pochovať v tamojšom Kostole 
San Domenico Maggiore, ktorý založil na počesť svätej Márie Magdalény.21 

20 Rozhodnutie byť pochovaný vo františkánskom kostole v Marseille bolo súčasťou 
testamentu, ktorý dal Ľudovít z Anjou spísať 19. augusta 1297 v Brignolles v deň svojej 
smrti. Jeho text publikoval napríklad VIELLE, C: Saint Louis d'Anjou, évéque de Toulouse, sa 
vie - son temps - son culte. Vanves 1930, s. 481 - 482, č. 22. 
21 Testament Karola II. Chromého publikoval napríklad MINIERI RICCIO, C: Genealógia di 
Carlo 1, c. d., s. 189 - 199, č. 47. 
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V nasledujúcom roku zomrel. Naposledy vydýchol na svitaní 5. mája 1309 vo svo
jej rezidencii Poggioreale neďaleko Neapola.22 

Nabalzamované telo zosnulého monarchu uložili v Kostole San Domenico Mag-
giore, ktorému mali vyplácať dvadsať unci zlata ročne za odslúženie omše na chválu 
Boha a spásu jeho duše. Vyplýva to z listiny jeho vnuka, kalábrijského vojvodu Ka
rola.23 

Rešpektujúc otcovu poslednú vôľu nariadil neapolský kráľ Róbert Múdry v júni 
1310 exhumovať jeho ostatky a previesť ich do neapolského prístavu. Tam ich uloži
li na palubu jednej z troch galér pripravených vyplávať do Provensalska. Na čele 
smútočného sprievodu boli dvaja biskupi - Pietro z Aversy a Niccolô z Bitonta. V prí
tomnosti mnohých veľmožov a cirkevných hodnostárov ich s pietou uložili do po
svätnej zeme Kláštora Notre-Dame de Nazareth v blízkosti hlavného oltára.24 

Ale jeho srdce z rozhodnutia Róberta Múdreho zostalo v Kostole San Domenico 
Maggiore. Uložili ho do striebornej urny s nápisom: 

CONDITOR1UM HOC EST CORD1S CAROLI II ILLUSTRISS1M1 FUNDATORIS CONVEN-
TUS. ANNO DOMINI MCCCIX.25 

(Toto je hrobka srdca najjasnejšieho Karola II., zakladateľa kláštora. Roku Pána 
1309.) 

Anjouovci v kostoloch San Domenico a San Giorgio Maggiore 
v Neapole 
Tento kostol si za miesto posledného odpočinku zvolilo viacej členov anjouov-

skej dynastie. Medzi nimi boli aj dvaja zo synov Karola II. Chromého. Koncom roku 
1331 tu uložili mŕtvolu tarentského a achájskeho princa Filipa, honosiaceho sa vzne
šeným titulom konštantínopolského cisára, achajského princa a despotu v Romanii, 
ktorý založil tarentskú rodovú líniu Anjouovcov. V celkovom poradí štvrtý syn Karo
la II. Chromého a Márie Uhorskej, obzvlášť milovaný a preferovaný otcom, predurče
ný k uskutočneniu anjouovského sna o veľkej orientálnej ríši, mal na svojom sarko
fágu tento nápis: 

HIC P1US ET FIDUS HIC MART1S IN AGMINE SYDUS PHILL1PPUS PLENUS VIRTUTIBUS 
ATQUE SERENUS QUI CAROLI NATUS FRANCA DE GENTE SECUNDI REGIS FOECUNDI RE
GINA MATRE CREATUS UNGARIE SIVÉ VIR NATE SEMINE DIVE REGIS FRANCORUM CHATE-
RINA PROSTRENUORUM QUA CONSTANTINOPOLIS EXTITIT IMPERÁTOR ATQUE TARENTI-
NI PRINCEPS DOMINATUS AMATOR JURA TAMEN PATRIS STRENUUS AC ICTIBUS ACRIS 

22 CUTOLO, A.: // regno di Sicília negli ultimi anni di víta di Carlo II d'Angiô. Miláno 1924, 
s. 60-61; LÉONARD, E. G.: Les Angevins de Naples. Paris 1954, s. 207. 
23 MINIERI RICCIO, C: Genealógia di Carlo I, c. d., s. 186 - 187, č. 45. 
24 Tamže, s. 187- 188, č. 46. 
25 CAMERA, M: Annali II, s. 183. 
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ACHAYE PRINCEPS CUI ROMANIA DEINCEPS TANQUAM DESPOTO TITULO FUIT ADDITA 
NOTO: INCLYTUS ET GRATUS TUMULO JACET HIC TRABEATUS EIUS QUI MAGNO SOLIO 
MIGRAVIT IN ANNO CHRISTI MILLENO TRICENO TER QUOQUEDENO BINO; DECEMBER 
ERAT, EIUDEM SEXTA VICENA FACTA DIES INERAT INDICTIO QUINTAQUE DENA.26 

(Tento zbožný a oddaný Filip plný mužných cností a tiež jasná hviezda v šíku 
Martovom, ktorý pochádzal od plodného kráľa Karola Druhého z francúzskeho rodu, 
zrodený matkou, kráľovnou z Uhorska, či manžel Kataríny vzišlej z úrodného poko
lenia premocných francúzskych kráľov, s ktorou sa stal konštantínopolským cisá
rom, a tiež tarentský princ, vládca, ale predsa ctiteľ práv prísneho otca, silný a moc
ný achajský princ, ktorému potom s významným titulom despotu bola daná Roma
nia: slávny a milovaný tu leží v hrobe, odetý vo svojej trabee, ktorý zomrel s veľkou 
kráľovskou mocou v roku Krista 1332; bol december, jeho 26. deň, indikcia vstúpila 
do 15. roku.) 

Z Filipovej rodiny tu dočasné útočište našli telesné pozostatky jeho druhej man
želky Kataríny z Valois, ktorej vďačil za honosný cisársky diadém, a ich druhého sy
na Ľudovíta, druhého manžela neapolskej kráľovnej Jany I. Neskôr ich previezli do 
opátstva Montevergine neďaleko Avellina. Mnísi z tohto opátstva zachovali v tejto sú
vislosti nekrológ tohto znenia: „Ľudovít Francúzsky, najkresťanskejší neapolský kráľ, 
náš spolubrat, ktorého telo spolu [s telom] jeho matky Kataríny, leží v tomto kláštore 
od roku 1362 pod oltárom Svätej Márie, matky Božej."27 

O dva roky neskôr, 17. septembra 1364, sa v Neapole rozžehnal s týmto svetom 
Ľudovítov starší brat Róbert, konštantínopolský cisár a tarentský princ, ktorého telo 
uložili do zeme Kostola San Giorgio Maggiore v Neapole. Ale muselo prejsť viac ako 
sto rokov, aby neapolský patricij Andrea d'Agnese na znak piety a úcty dal pre neho 
vybudovať hrobku s nasledovným nápisom: 

ILLUSTRI ROBERTO ANDEGAVENSI BYZANTINORUM IMPERÁTORI TARENTINORUM-
QUE PRINCÍP! CAROLI UTRIUSQUE SICILIAE REGIS EX PHILIPPO FILIO NEPOTI AB ANNO 
MCCCLXIIII OBSCURO JACENTI USQUE DUM ANNO MCCCLXXI ANDREAE AGNENSIS HU-
IUS TEMPLI PRAESIDIS PIETATE ET DILIGENTIA LOCUS DATUS EST.28 

(Osvietenému Róbertovi z Anjou, byzantskému cisárovi a tiež tarentskému prin
covi, vnukovi Karola, kráľa oboch Sicílií od syna Filipa, ležiacemu v temnote od roku 
1364, až kým mu roku 1471 je od Andreu d'Agnese, ochrancu tohto chrámu, s od
danosťou a tiež starostlivosťou dané miesto.) 

26 Tamže, s. 369. 
27 CAMERA, M.: Elucubrazioni, c. d., s. 241. 
28 Tamže, s. 252. 
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Vráťme sa ešte do neapolského Kostola San Domenico Maggiore. Necelé štyri roky 
po smrti t a r e n t s k é h o princa Filipa tu pochovali aj j eho najmladšieho brata Jána, za
kladateľa dráčskej vetvy Anjouovcov. Epitaf na jeho hrobke oznamoval : 

DUX DURACENSIS REGÁLI DE STIRPE JOANNES ATQ. COMES DIGNUS GRAV1NE MENTE 
BEN1GNUS AC ALBANORUM DOM1NUS CORRECTOR ET HORUM ANGELI MONT1S SANCTI 
DOM1NATOR HONOR1S PRINCEPS D1SCRETUS MIRA PIETATE REPLETUS FRANCIA CU1 PA-
TREM CONFERT UNGARIA MATREM SANCTA DE GENTE GENERATUS UTROQUE PARENTE. 
HIC JACET ILLUSTRIS VITE CLAUSIS SIBI LUSTRIS ANNO MILLENO QUO CHRISTUS CORDE 
SERENO ET TRICENTENO PERFULSIT TER QUOQUE DENO QVINTO MIGRAVIT CELESTIA 
QUI PROPERAVIT. TERTIA PRESTABAT INDICTIO, QUE NUMERABAT. ORAMUS CHRISTE CO-
ELI DUX INCLYTUS ISTE VIVAT IN ETERNUM PATREM SPECULANDO SUPERNUM.29 

(Ján, dráčsky vojvoda z kráľovského rodu a tiež dôstojný gróf z Craviny láskavej 
mysle, pán Albáncov a ich správca, držiteľ hodnosti pána Hory svätého Anjela, uro
dzený princ bohato opatrený obdivuhodnou zbožnosťou, ktorému Francúzsko otca 
a Uhorsko matku dalo, po oboch rodičoch pochádzajúci z posvätného rodu. Tu leží 
osvietený po zavŕšení svojho čistého života. Odišiel do neba, ako si prial, v roku ti
síc tristo tridsiatom piatom odvtedy, ako Kristus s jasným srdcom zažiaril. Indikcia, 
ktorá sa počítala, sa nachádzala v treťom roku. Prosme Krista na nebesiach, nech 
tento vznešený vojvoda žije naveky pohľadom na nebeského otca.) 

Pri hrobke Márie Uhorskej v kostole Santa Maria 
di Donnaregina vecchia 
Pristavme sa teraz pri hrobke Márie Uhorskej, vdovy po Karolovi II. Chromom, 

ktorú môžeme bez preháňania považovať za skutočnú pramatku rodu a vďaka ktorej 
Anjouovci mohli vstúpiť aj na pôdu kráľovstva svätého Štefana. 

Bola dielom sienskeho sochára Tina da Camaino. Nachádza sa v neapolskom Kos
tole Santa Maria di Donnaregina vecchia a predstavuje typ, ktorému zostali verné aj 
hrobky ostatných členov dynastie vybudované neskôr. Opiera sa o múr kostola a je 
prikrytá baldachýnom. Obklopujú ju štyri štíhle pilastre zdobené pásmi mozaiky. 
Sám monument je tvorený sarkofágom podopieraným sochami anjelov. Na jeho pred
nej a bočných stranách sú vytesané postavy jej detí. Na veku je umiestnená socha 
kráľovnej ležiacej na pohrebnom lôžku. Nad všetkým tróni Madona s dieťaťom.30 Ná
hrobný nápis nám poskytuje nasledovné informácie: 

HIC REQUIESCIT SANCTAE MEMORIAE EXCELLENTISSIMA DOMINA DOMINA MARIA 
DEI GRATIA HIERUSALEM SICILIAE UNGARIAEQUE REGINA MAGNIFICI PRINCIPIS QUON-

29 CAMERA, M: Annali II, s. 408. 
30 Ku kostolu, v ktorom je pochovaná Mária Uhorská, pozri napríklad BERTAUX, E.: Santa 
Maria di Donna Regina e lArte senese a Napoli nel sec. XIV. Napoli 1899. 
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DAM STEPHANI DE1 GRAT1A REGIS UNGAR1AE AC REL1CTA CLARAE MEMORIAE 1NCLYT1 
PR1NCIPIS DOM1NI CAROLI SECUND1 ET MATER SEREN1SSIMI PRINC1PIS ET DOMIN1 DO
MÍN! ROBERTI EADEM GRAT1A DEI D1CTORUM REGNORUM H1ERUSALEM SICIL1AE RE-
GUM 1LLUSTRIUM QUAE OBIIT ANNO DOM1N1 MCCCXX11I INDICT. VI DIE XXV MENS. 
MARTIJ. CUIUS ANIMA REQUIESCAT IN PACE. AMEN.31 

(Tu odpočíva najznamenitejšia pani, pani Mária svätej pamäti, z božej milosti je
ruzalemská, sicílska a uhorská kráľovná, [dcéra] vznešeného princa Štefana, z božej 
milosti niekdajšieho uhorského kráľa, a tiež vdova po slávnom princovi Karolovi 
Druhom jasnej pamäti a matka najjasnejšieho princa a pána, pána Róberta, z tej is
tej božej milosti osvieteného kráľa rečeného jeruzalemského a sicílskeho kráľovstva, 
ktorá zomrela 25. deň mesiaca marca roku Pána 1323, v šiestom roku indikcie. Nech 
jej duša odpočíva v pokoji. Amen.) 

Anjouovské hroby v kostole San Lorenzo Maggiore v Neapole 
V Neapole bol ešte jeden kostol, ktorý sa stal miestom posledného odpočinku 

viacerých príslušníkov rodu Anjouovcov. Dal ho postaviť Karol I. Išlo o františkán
sky Kostol San Lorenzo Maggiore, ktorého chór, ochodza i kaplnky boli vybudované 
v najčistejšom gotickom štýle. Spočívali v ňom napríklad kosti Ľudovíta, mladšieho 
syna neapolského kráľa Róberta Múdreho, Raimunda Bérengara, grófa z Piemontu, 
mladšieho brata zmieňovaného panovníka, ale aj jeho nevesty Kataríny Habsbur
skej, prvej manželky kalábrijského vojvodu Karola. Na jej hrobke môžeme čítať tie
to slová: 

HIC IACET CATHERINA FILIA REGIS ALBERTI ET NEPOTIS REGIS RODULPHI ROMA-
NOR. REGIS AC SOROR FEDERICI IN REGEM ROMANORUM ELECTI DUCUM AUSTRIAE 
CONSORS SPECTABILIS CAROLI PRIMOGENITI SERENISSIMI PRINCIPIS ET DOMINI NOS-
TRI DOMINI ROBERTI DEI GRATIA JERUSALEM ET SICILIAE REGIS ILLUSTRIS DUCIS CA-
LABRIAE AC EIUSDEM DOMINI NOSTRI REGIS VICARIJ GENERALIS INSIGNI VITÁ ET MO-
RIBUS EXEMPLARIS OUAE OBIIT NEAP. ANNO DOMINI NOSTRI JESU CHRISTI MCCCXXIII 
DIE XV MENSIS JANUARIJ VI INDICT. REGNORUM PREDICTI DOMINI NOSTRI REGIS AN. 
XIV. CUIUS ANIMA REQUIESCAT IN PACE. AMEN.32 

(Tu leží Katarína, dcéra kráľa Albrechta a vnučka rímskeho kráľa Rudolfa, a tiež 
sestra rakúskeho vojvodu Fridricha zvoleného za rímskeho kráľa, manželka urodze
ného Karola, prvorodeného syna najvznešenejšieho princa a nášho pána, pána Ró
berta z božej milosti osvieteného jeruzalemského a sicílskeho kráľa, kalábrijského voj
vodu a tohto nášho pána kráľa generálneho vikára, znamenitého života a príkladných 
mravov, ktorá zomrela v Neapole roku Pána nášho Ježiša Krista 1323, 15. deň mesia-

31 CAMERA, M.: Annali II, s. 288. 
32 Tamže, s. 287. 
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Hrobka Kataríny Habsburskej, prvej manželky kalábrijského 
vojvodu Karola, v neapolskom kostole San Lorenzo Maggiore. 

ca januára, v šiestom roku indikcie, v štrnástom roku vládnutia rečeného nášho pána 
kráľa. Nech jej duša odpočíva v pokoji. Amen.) 

V tomto kostole našiel miesto svojho posledného odpočinku aj dráčsky vojvoda 
Karol, ten, ktorého na rozkaz uhorského kráľa Ľudovíta Veľkého popravili v Averse, 
pretože ho považovali za vinného z násilnej smrti jeho brata Ondreja. Náhrobný ná
pis len lakonicky poznamenáva: 

H1C JACET CORPUS SERENISSIMI PRINCIPIS ET DOMINI DOM1NI CAROL1 DUCIS DU-
RATIJ QUI OBIIT ANNO DOMINI MCCCXXXXVIII DIE XXIII MENSE JANUÁRU PRIMAE IN-
DICTIONIS. CUIUS ANIMA REQUIESCAT IN PACE. AMEN. 

(Tu leží telo najjasnejšieho princa a pána, pána Karola, dráčskeho vojvodu, kto
rý zomrel roku Pána 1348, 23. deň mesiaca januára, v prvom roku indikcie. Nech je
ho duša odpočíva v pokoji. Amen.) 

K tomuto epitafu bola pridaná ešte jedna veta: 

JACET HIC TUMULATUS DUX DURATIJ VIRTUTIBUS ORNATUS.33 

(Leží tu pochovaný dráčsky vojvoda ozdobený cnosťami.) 

V Santa Chiara a ešte raz v San Lorenzo Maggiore v Neapole 
Skutočným kráľovským panteónom neapolských Anjouovcov sa stal Kostol Santa 

Chiara v Neapole vybudovaný Róbertom Múdrym, ktorý sa mal stať opátstvom Saint-
Denis jeho dynastie. V tejto nekropole okrem samého zakladateľa spočívajú kosti via
cerých členov rodu. 

33 CAMERA, M.: Elucubrazioni, c. d., s. 96. 
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Prvým, koho tu pochovali, bol Róbertov prvorodený syn, kalábrijský vojvoda Karol. 
O jeho skone poskytol informáciu napríklad florentský kronikár Giovanni Villani: „V de
viaty deň mesiaca novembra toho istého roku [1328] opustil syn kráľa Róberta Karol, 
vojvoda z Kalábrie a florentský vladár v meste Neapol tento svet... A bol z toho v Neapole 
a v celom kráľovstve veľký smútok a pochovali ho dňa 14. novembra v kláštore Santa 
Chiara v Neapole s veľkými poctami ako kráľa."M Nápis na jeho hrobke hlása: 

H1C IACET PR1NCEPS ILLUSTRIS DOMINUS KAROLUS PRIMOGENITUS SERENISSIM1 
DOM1NI NOSTRI ROBERTI DEI GRAT1A H1ERUSALEM ET SICIL1AE REG1S 1NCLYT1 DUX CA-
LABR1AE ET PRAEFAT1 DOMINI NOSTRI REG1S V1CAR1US GENERAL1S QUI JUSTIT1AE PRE-
C1PUUS ZELATOR ET CULTOR AC REIPUBLICAE STRENUUS DEFENSOR OBUŤ AUTEM NE-
AP. CATHOLICAE RECEPTIS SANCTAE ECCLES1AE OMNIBUS SACRAMENTIS AN. DOM. 
MCCCXXVII1 IND1CT. Xll ANNO ETAT1S SUAE XXX REGNANTE FELICITER PRAEFATO DO
MINO NOSTRO REGE REGNORUM EIUS AN. XXVIII.35 

(Tu leží osvietený princ, pán Karol, prvorodený syn nášho najjasnejšieho pána, 
z božej milosti slávneho jeruzalemského a sicílskeho kráľa Róberta, kalábrijský vojvo
da a generálny vikár spomenutého nášho pána kráľa, znamenitý prívrženec a ctiteľ 
spravodlivosti a tiež udatný obranca štátu, ktorý zaopatrený všetkými sviatosťami od 
svätej katolíckej cirkvi zomrel v Neapole roku Pána 1328, v 12. roku indikcie, v 30. ro
ku svojho veku, v 28. roku vlády šťastne panujúceho spomenutého nášho pána kráľa.) 

O tri roky neskôr do kostola Santa Chiara opäť smeroval kráľovský smútočný 
sprievod. Tentoraz sem priniesli telesné pozostatky Márie z Valois, vdovy po kaláb-
rijskom vojvodovi Karolovi. Z testamentu spísaného v Bari 23. októbra 1331 v deň jej 
smrti sa v tejto súvislosti dozvedáme, že „urodzená a vznešená princezná, pani ka-
lábrijská vojvodkyňa Mária, vdova po niekdajšom slávnom princovi Karolovi, prvoro
denom synovi osvieteného nášho pána Róberta, jeruzalemského a sicílskeho kráľa..., si 
vybrala hrob v kostole Santa Chiara v Neapole vedľa hrobky... svojho pána manžela; 
ale ak by zomrela tu v meste Bari alebo inde mimo mesta Neapol, nech je jej telo pre
nesené ihneď do Neapola; rovnako tiež, ak by telo alebo kosti... pána vojvodu prenies
li inde, nech telo alebo kosti tejto testátorky tiež prenesú a znovu uložia do iného hro
bu vedľa tela... niekdajšieho pána vojvodu."16 

Zo štyroch detí, ktoré Mária z Valois svojmu manželovi porodila, všetky, okrem 
syna Karola Martela, ktorý „zomrel ôsmy deň po svojom narodení a bol pochovaný 

34 Kronika Giovanniho Villaniho. In: Florentské kroniky doby Dantovy. Praha 1969, s. 406 - 407. 
35 CAMERA, M.: Annali II, s. 340. Podrobný opis sarkofágu kalábrijského vojvodu Karola 
uviedol napríklad FRASCHETTI, S.: / sarcofagi dei reáli Angioini in Santa Chiara di Napoli. In: 
ĽArte, 1, 1898, s. 392 -402. 
36 Testament Márie z Valois publikoval napr. LÉONARD, E. G.: Histoire de jeanne Ire Reine de 
Naples, comtesse de Provence (1342 - 1382) II. Paris - Monaco 1932, s. 391 - 395, č. 1. 
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Máriu z Valois, druhú manželku vojvodu Karola, pochovali 
v neapolskom kostole Santa Chiara. 

v [kostole] Santa Croce"17 vo Florencii, našli miesto svojho posledného odpočinku 
práve v Chráme Santa Chiara. Prvou z nich bola najstaršia dcéra, ktorá žila iba veľmi 
krátko: 

MAR1AE KAROLI INCLITI PRINCIP1S DOMINI ROBERT1 H1ERUSALEM ET S1CILIAE RE-
G1S PRIMOGENITI DUCIS QUONDAM CALABRIAE PRAECLARISS1ME F1L1AE HIC CORPUS 
TUMULATUM QUIESCIT.38 

(Tu slávne odpočíva pochované telo Márie, dcéry slávneho princa Karola, nie
kdajšieho kalábrijského vojvodu, prvorodeného syna pána Róberta, jeruzalemského 
a sicílskeho kráľa.) 

Roku 1366 tu uložili telesné pozostatky jej najmladšej sestry, ktorá bola tiež no
siteľkou mena Mária, kedysi snúbenice mladého uhorského kráľa Ľudovíta Veľkého. 
Keďže sa narodila niekoľko mesiacov po otcovej smrti, nazývali ju niekedy Maria 
Posthuma. Prvý raz sa vydala za dráčskeho vojvodu Karola, ktorého spomínaný uhor
ský kráľ nechal popraviť v Averse, druhý raz sa jej životným partnerom stal ďalší 
z jej bratrancov - konštantínopolský cisár a tarentský princ Filip. Nápis umiestnený 
na jej sarkofágu je veľmi prozaický a stručný: 

HIC 1ACET CORPUS ILLUSTRIS DOMINAE MARIAE DE FRANCIA IMPERATR1CIS CON-
STANTINOPOL1TANAE AC DUCISSAE DURACII QUAE OBIIT ANNO DOMINI MCCCLXVI DIE 
XX MENSIS MAII.39 

(Tu leží telo osvietenej panej Márie Francúzskej, konštantínopolskej cisárovnej 
a tiež dráčskej vojvodkyne, ktorá zomrela 20. deň mesiaca mája roku Pána 1366.) 

37 Kronika Giovanniho Villaniho, c. d., s. 386. 
38 FRASCHETTI, S.: I sarcofagi, c. d., s. 427. 
39 Tamže, s. 433. 
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Posvätná pôda tohto kostola prijala do svojich útrob aj tri z piatich detí, ktoré po
rodila prvému manželovi, dráčskemu vojvodovi Karolovi. Jediný syn, žijúci len nie
koľko hodín, tu mal svoju detskú tumbu s epitafom: 

H1C 1ACET CORPUS DOMINI LODOVICI PRIMOGENITI DOMINI CAROLl DUCIS DURA
TII ET DOMINAE MARIAE FILIAE DOMINI CAROLl DUCIS CALABRIAE DUCISSAE DURATII 
QUI OBIIT DIE XIIII IANUARI XII IND. ANNO DOMINI MCCCXLIIII.40 

(Tu leží telo pána Ľudovíta, prvorodeného syna pána Karola, dráčskeho vojvodu, 
a panej Márie, dráčskej vojvodkyne, dcéry pána Karola, kalábrijského vojvodu, kto
rý zomrel 14. deň januára, v 12. roku indukcie, roku Pána 1344.) 

Z dcér princeznej Márie sú v tomto kostole pochované dve - Agneša a Klementí-
na, ktoré majú aj spoločnú hrobku s nasledovným epitafom: 

HIC IACENT CORPORA ILLUSTRISSIMARUM DOMINARUM DOMINAE AGNETIS DE 
FRANCIA IMPERATRICIS CONSTANTINOPOLITANAE AC ILLUSTRIS DOMINAE CLEMEN-
TIAE DE FRANCIA FILIAE QUONDAM PRINCIPI DOMINI CAROLl DE FRANCIA DUCIS DU-
RACII.41 

(Tu ležia telá najosvietenejších pani, panej Agneše Francúzskej, konštantínopol-
skej cisárovnej, a osvietenej panej Klementíny Francúzskej, dcéry pána princa Ka
rola Francúzskeho, niekdajšieho dráčskeho vojvodu.) 

Najstaršia Máriina dcéra, dráčska vojvodkyňa Jana, má svoj hrob v Kostole San 
Lorenzo Maggiore, podobne ako jej otec. Je v nej pochovaná spolu so svojím druhým 
manželom Róbertom z Artois, ako to prezrádza náhrobný nápis: 

HIC IACENT CORPORA ILLUSTRIUM DOMINORUM DOMINI ROBERTI DE ARTOIS ET DO
MINAE JOANNAE DUCISSA DURATIJ CONJUGEM OBIERUNT ANNO DOMINI MCCCLXXXVII 
DIE XX IULIJ X INDICTION1S QUORUM ANIMAE REQUIESCANT IN PACE. AMEN.42 

(Tu ležia telá osvietených pánov, pána Róberta z Artois a panej Jany, dráčskej 
vojvodkyne, [jeho] manželky, ktorí zomreli roku Pána 1387, 20. júla, desiatej indik-
cie a ktorých duše nech odpočívajú v pokoji. Amen.) 

V Kostole Santa Chiara svoje posledné útočište údajne našla aj neapolská kráľov
ná Jana I., ktorá zomrela násilnou smrťou 27. júla 1382 na hrade Nocera. Jej telesné 

40 Tamže, s. 427. 
41 Tamže, s. 435. 
42 CAMERA, M.: Elucubrazioni, c. d., s. 310. 
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pozostatky previezli do Neapola a umiestnili do sakristie tohto chrámu. V posledný 
júlový deň ich vystavili uprostred chóru, kde podľa niektorých zostali celých sedem 
dní. Množstvo voskových sviec, žiadni kňazi, žiadne žalmy a bohoslužby. Len ob
rovský nenásytný dav naplnený hrôzou, hľadiaci na mŕtvolné bledú tvár panovníčky, 
ktorá Neapolu vládla takmer štyridsať rokov. Potom bolo jej telo opäť dané do sa
kristie. Kde ho nakoniec pochovali, sa presne nevie. Podľa autorov z 15. storočia ho 
uložili v tomto chráme bez akejkoľvek pompy na neznámom mieste, nepostaviac na 
jej počesť žiadny monument. Traduje sa, že existovala mramorová doska s nápisom, 
ktorý ju pripomínal: 

1NCLYTA PARTENOPES JACET H1C REGINA JOANNA PRÍMA, PRIUS FELIX MOX MISE-
RANDA NIMIS, QUAM CAROLO GENITAM MULTAVIT CAROLUS ALTER QUA MORTE ILLA 
VIRUM SUSTULIT ANTE SUUM.43 

(Tu leží známa neapolská kráľovná Jana Prvá, sprvu šťastného, potom nesmierne 
žalostného osudu, ktorú Karol splodil a iný Karol ju strestal, lebo predtým zniesla 
svojho muža zo sveta.) 

Mauzóleum Róberta Múdreho 
Pomyselnú prehliadku chrámu Santa Chiara zakončíme pri mauzóleu jeho zakla

dateľa Róberta Múdreho. Zomrel 20. januára 1343 na hrade Castel Nuovo v Neapole 
niekoľko dní po tom, ako nechal napísať svoj testament. Na druhý deň jeho nabalza
mované telo pohrebný sprievod odprevadil do Kostola Santa Chiara, kde sa rozhodol 
byť pochovaný. Tu bolo vystavené až do 3. februára.44 

Autormi jeho hrobky sú florentskí sochári, bratia Giovanni a Paccio Bertiniovci. 
Ide o jedinečnú a gigantickú stavbu, ktorú spolu s kostolom zreštaurovali do pôvod
nej podoby po 2. svetovej vojne, keď bola vážne poškodená bombardovaním. Hlavné 
línie celého monumentu sú gotické - bočné piliere so sochami pod baldachýnom ne
sú lomený oblúk ukončený ostrým štítom. 

Sarkofág, do ktorého uložili telesné pozostatky Róberta Múdreho odeté do oby
čajného františkánskeho habitu, je podopretý piliermi s alegorickými postavami 
žien, ktoré znázorňujú sedem cností - nádej, lásku, spravodlivosť, odvahu, skrom
nosť, rozvahu a vernosť. Je zdobený sochami členov kráľovskej rodiny a ich erbami. 
Uprostred je umiestnená postava sediaceho panovníka s nápisom REX ROBERTUS 
(kráľ Róbert) s ľaliovou korunou na hlave a so žezlom a jablkom v rukách. 

Po jeho pravici sa nachádza REGINA VIOLANTA (kráľovná Violanta) reprezentujú
ca jeho prvú manželku Jolandu Aragónsku držiacu tie isté insígnie moci, ktorá bola 

43 Informácie o osudoch telesných pozostatkov kráľovnej Jany I. poskytuje napríklad štúdia 
LÉONARD, E. C: La captivité et la mort de Jeanne l'" de Naples. In: Mélanges ďarchéologie et 
ďhistoire, 41, 1924, s. 65 - 67. 
44 CAMERA, M.: Annali U, s. 501 - 503. CAGGESE, R.: Roberto ďAngió e i suoi tempi II. Firenze 
1930, s. 424 - 427; LÉONARD, E. G.: Les Angevins, c. d., s. 337. 
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Neapolský kráľ Róbert Múdry (1278 - 1343), jeden z najvýznamnejších Anjouovcov, nechal 
v chráme Santa Chiara vybudovať veľkolepé rodové mauzóleum. 

matkou jeho dvoch synov. Naľavo od Róberta je REGINA SANCIA (kráľovná Sancia), je
ho druhá manželka Sancia Aragónska, ktorá po jeho smrti vstúpila do Kláštora Santa 
Croce v Neapole, kde zomrela a kde bola aj pochovaná. 

Po jej boku je DOM1NUS KAROLUS DUX CALABRIE (pán Karol, kalábrijský vojvoda), 
kráľov prvorodený syn, ktorý má na hlave baret a v rukách drží žezlo a meč ako sym
bol spravodlivosti. Vedľa neho je DOMINA MARIA UXOR EIUS (pani Mária, jeho man
želka), francúzska princezná z rodu Valoisovcov, matka jeho detí. 

Po pravici Jolandy Aragónskej je REGINA JOHANNA (kráľovná Jana), jeho vnučka 
a následníčka na neapolskom tróne. Práve na jej rozkaz florentskí bratia vybudovali 
túto hrobku. Na hlave má ľaliovú korunu, na prsiach medailón s ľaliami a v rukách dr
ží insígnie kráľovskej moci - žezlo a jablko. Vedľa nej je postava Ľudovíta, druhoro
deného syna kráľa Róberta Múdreho, ktorý zomrel v detskom veku. Ním končí zo
znam členov neapolskej vetvy Anjouovcov na čelnej fasáde sarkofágu. Ďalší sú 
umiestnení na jeho bočných stenách. Objavujú sa tam dve detské postavičky - princ 
Ľudovít Dráčsky, jediný syn jeho najmladšej vnučky Márie a Karol Martel, jediný syn 
kalábrijského vojvodu Karola a Márie z Valois. 

Na veku sarkofágu je položená ležiaca socha zosnulého panovníka s ľaliovou ko
runou na hlave zvierajúceho na prsiach krucifix. Je bosý a oblečený v jednoduchom 
františkánskom rúchu. Súčasťou tejto časti monumentu sú dvaja anjeli držiaci dra
périu a alegorické postavy siedmych umení, ktoré hľadia na mŕtveho monarchu a pla
čú. Svedčia už o renesančnom duchu. 

Na ďalšom poschodí sa objavuje socha sediaceho kráľa s ostrými rysmi a hrozivo 
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pôsobiaceho vo svojom kráľovskom majestáte. Po jeho bokoch sú umiestnené obra
zy jeho dvoch obľúbených svätcov - francúzskeho kráľa Ľudovíta IX. a Ľudovíta, bis
kupa v Toulouse, jeho staršieho brata. Pod nohami Róberta Múdreho je umiestnená 
mramorová doska s nápisom od Francesca Petrarcu: CERNITE ROBERTUM REGEM VIR-
TUTE REFERTUM (Hľaďte na kráľa Róberta naplneného cnosťou.) 

Nad všetkým tróni Madona s dieťaťom, po bokoch ktorej sú umiestnené sochy 
svätej Kláry, patrónky tohto kostola a svätého Františka z Assisi.45 

Francesco Petrarca napísal pre Róberta Múdreho aj latinský epitaf, ktorý v pre
klade do slovenčiny znie: „Tu spočívajú sväté kosti veľkodušného Róberta, ušľachtilá 
duša do neba odletela, sláva kráľa teraz zahynula, strhla so sebou jedinečný šperk 
nášho storočia. Bol kvetom rytierstva a vzorom v dávnych časoch žijúcej povahy, vy
nikajúci v boji, ale priateľ mieru. Uchopiac zbrane si ty, Jeruzalem, mohol pod jeho ve
lením striasť z krku barbarské jarmo a ty, porobená Trinacria [starý názov pre Sicíliu], 
si mohla vyhnať prekliatych tyranov. Bol kráľom jednej i druhej krajiny, ale neúpros
ná smrť im obom uzavrela cestu slobody; právom nariekate odsúdené na kruté otroc
tvo: ani pôvab slova, ani o nič menšia chvála ducha toho, ktorého vyzdvihla oslava 
chrabrosti, neumlčali najväčšiu poľnicu svätého zákona. Kto iný zostane tak veľmi za
svätený do prírody a bylín majúcich moc, pozorovateľom trblietavého neba? Nad jeho 
skonom svorne nariekalo sedem opustených umení a deväť múz, bol anjelský ľúbez-
nosťou povahy a činmi, láskavosť, majúca chrám v tomto srdci, so zomierajúcim zom
rela. Každá osirelá cnosť s ním leží v tomto hrobe. Bol milý Bohu, uctievaný svetom 
a prevyšoval každého človeka. Pero, ktoré sa bráni so zlostným nárekom, nie je schop
né vzdať chválu hodnú takého znamenitého kráľa, ale po všetkých jeho krajinách, 
hodlajúc nič nezamlčať, ospevuje a po stáročia navždy bude ospevovať jeho dobrú po
vesť."46 

Hroby uhorských Anjouovcov 
Presuňme sa teraz z Talianska do kráľovstva svätého Štefana. Uhorskí Anjouovci 

na rozdiel od svojich neapolských príbuzných nevybudovali vlastnú nekropolu. Vy
užívali najmä miesta posledného odpočinku svojich predchodcov z dynastie Arpá-
dovcov, z ktorých najznámejším bol Kostol Panny Márie v Stoličnom Belehrade (Szé-
kesfehérvári v Maďarsku). Do tohto mariánskeho chrámu, ktorý bol zároveň aj mies
tom ich korunovácií, uložili od jeho vzniku telesné pozostatky mnohých uhorských 
kráľov a príslušníkov ich rodín. 

Prvým, kto tu našiel miesto svojho posledného odpočinku, bol jeho zakladateľ, 
uhorský kráľ Štefan I. Svätý. Ale nechajme rozprávať legendistu: „Onen muž bol vo 
všetkých svojich skutkoch verný a úplne oddaný Bohu a sľubom a ustavičnými pro
sbami sa spolu so svojím kráľovstvom odovzdal pod stálu ochranu Panny Bohorodičky 

45 FRASCHETTI, S.: / sarcofagi, c. d., s. 412 - 426; DELĽAJA, G.: Cernite Robertum regem 
virtute refertum. Napoli 1986. 
4 6 CAMERA, M.: Annali U, s. 503; WADDING, L.: Annales Minorum VII. Quaracchi - Firenze 
1932, s. 352 - 353; DELĽAJA, G.: Cernite Robertum, c. d., s. 54 - 55. 
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Máriu Bytomskú (+ 1317), prvú manželku 
Karola Róberta z Anjou, pochovali v kostole 

Panny Márie v Székesfehérvári (miniatúra 
z Obrázkovej kroniky). 

Márie; jej úcta a sláva je medzi Uhrami taká veľká, že vo svojom jazyku aj sviatok Na
nebovzatia tejto bez pridania jej vlastného mena volajú dňom Veľkej Panny [kráľov
nej]. A aby získal jej ochranu v ešte väčšej miere, v samom kráľovskom sídelnom mes
te, ktoré sa volá Biela [Alba] na počesť a chválu vždy Panny začal stavať veľkú a obdi
vuhodnú baziliku, zázračné dielo, so stenami utešene okrášlenými a s dlážkou 
vykladanou mramorom. Pravdivosť mojich slov môžu dosvedčiť tí, ktorí videli nesčí-
selné prikrývky, náčinia a ostatné ozdoby, popri oltároch mnohé obrazy z čistého zla
ta s najdrahšími drahokamami, svätostánok vztýčený podivuhodným spôsobom nad 
stolom Pána [oltárnou menzou] a zakrstie plné krištáľových, ónyxových, zlatých 
a strieborných nádob."" 

Ako v skutočnosti vyzerala táto kráľovská nekropola, nevieme. Spolu s mnohými 
ďalšími kostolmi a kláštormi, v ktorých až do polovice 16. storočia ukladali ostatky 
uhorských panovníkov, neprečkala dobytie kráľovstva Turkami. Po obsadení Stolič
ného Belehradu Turci slávne pohrebisko uhorských kráľov a mocných magnátov krá
ľovstva nemilosrdne zničili - otvorili a rozbili hrobky možno aj z presvedčenia, kto
ré vyplývalo z ich viery, že nie je možné zobrazovať mŕtvych ľudí. Rozbité časti ná
hrobkov použili pri spevňovaní mestských hradieb. Spustošenie týchto posvätných 
priestorov spôsobilo, že sa do dnešných dní nezachovalo nič, čo by mohlo vypove
dať o hroboch uhorských Anjouovcov. Žiadny sarkofág, žiadny monument, žiadny 
epitaf vytesaný do kameňa... Ale z kronikárskych správ vieme, že múry baziliky strá
žili miesta posledného odpočinku mnohých tých, ktorí patrili k rodine princov s ľa-
liovými kvetmi. 

Prvou z nich bola Mária Bytomská, manželka Karola Róberta. O jej konci kronikár 
napísal: „Roku Pána 1317 pani Mária, prvá manželka pána kráľa z poľského rodu, dcé-

MARSINA, R.: Legendy stredovekého Slovenska. Budmerice 1997, s. 54. 
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ra vojvodu Kazimíra, ukončila v Temešvári šťastne beh svojho života na tretí deň po 
sviatku svätej Lucie panny a mučenice a uložili ju do lona zeme v Stoličnom Belehra
de v Kostole Blahoslavenej Panny."™ 

O dva roky neskôr Karol Róbert pristúpil k rekonštrukcii tohto chrámu. Začal ho po
krývať olovenou krytinou, pretože bol často zničený požiarom a skrášlil ho nádhernou 
klenbou a navyše aj spevnil silnými stĺpmi. Jeho posvätná pôda ešte za jeho života po
jala do svojich útrob detské telá dvoch z jeho piatich legitímnych synov. V roku, v kto
rom sa narodil (1321), tu pochovali prvorodeného Karola*"* a o osem rokov neskôr „ulo
žili do lona zeme v Stoličnom Belehrade"50 aj druhorodeného Ladislava. 

O poslednej ceste vznešeného panovníka 
Na telesné pozostatky ďalšieho Anjouovca si tento mariánsky chrám musel počkať 

ďalších trinásť rokov. Tentoraz ním bol sám Karol Róbert, ktorý „odišiel k pánovi 
v najbližší utorok po sviatku Blahoslavenej Margaréty panny [16. júla] roku Pána 
1342, keď svitalo, na svojom hrade, nepochybne v mieste svojho visegrádskeho obyd
lia."51 Podľa kronikára smrť kráľa vyvolala veľký plač, bedákanie a nárek predstavite
ľov šľachty a duchovenstva, ale najmä „pani Alžbety, najjasnejšej kráľovnej, jeho naj
drahšej manželky a jeho synov, pána Ľudovíta, teraz kráľa, a tiež vojvodu Štefana". 

Pohreb panovníka sa riadil podľa prísneho ceremoniálu - kráľ musel zostať krá
ľom so všetkou pompou aj po smrti. Z rozhodnutia kráľovnej vdovy sa na Visegráde 
zhromaždil početný zástup arcibiskupov, biskupov, kazateľov, rehoľných bratov 
a klerikov, ale aj barónov a hodnostárov krajiny. Telo zosnulého panovníka, ktoré 
s najväčšou pravdepodobnosťou nabalzamovali, zniesli na druhý deň po jeho smrti 
z hradu do farského kostola v mestečku Visegrád, kde sa konali cirkevné obrady 
a slúžili sa omše za spásu jeho duše. Sprevádzal ho slávnostný sprievod, ktorého 
členmi boli najmä príslušníci kráľovskej rodiny a významní predstavitelia šľachty 
a duchovenstva. Potom ho naložili na čln, ktorý ho previezol cez Dunaj do Budína. 

Poddaní mohli naposledy vidieť svojho pána v kráľovskom majestáte. Kronikár 
v tejto súvislosti hovorí o zlatej korune, zlatých ostrohách, obuvi bohato zdobenej 
drahými kameňmi a perlami a najmä o nádhernej šarlátovej tunike, do ktorej bolo 
oblečené. 

V Budíne loď s telesnými pozostatkami monarchu očakával zástup prelátov, ba
rónov a obyvateľov mesta v smútočných šatách. Pozostatky Karola Róberta tu zosta
li vystavené celý deň. Slúžili sa omše, spievali žalmy a celú noc zneli modlitby za 
spásu jeho duše. Na tretí deň, medzitým, ako sa blížili ku koncu posvätné obrady 
a bohoslužby, pred vstupnou bránou kostola, v ktorej ležalo telo mŕtveho panovní
ka, zastali traja rytieri odetí v jeho farbách a nesúci jeho zbrane. Dvaja z nich mali 

48 Chronicon Budense. In: Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis 
Arpadianae gestarum (ďalej SRH) I. Ed. E. Szentpétery. Budapestini 1937, s. 489. 
49 Chronicon Pictum Vindobonense. In: SRH I, s. 490. 
50 Chronicon Budense. In: SRH I, s. 492. 
51 Chronicon Pictum Vindobonense. In: SRH I, s. 502 - 503. 
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Uhorský kráľ Karol Róbert z Anjou 
(1288 - 1342) bol tiež pochovaný 

v Stoličnom Belehrade. Jeho - podobne 
ako ďalšie anjouovské hroby - však 

vyplienili Turci. 

oblečené turnajové brnenie Karola Róberta, tretí bol odetý v najprepychovejšej zbro
jí - v tej, v ktorej kráľ viedol svoje vojsko do boja. Všetci traja rytieri sedeli na jeho 
jazdeckých koňoch úplne zahalených prikrývkami, ktorých postroj bol bohato zdo
bený falerami. Všetky kovové časti konských postrojov - uzdy, strmene, zubadla -
boli z pozláteného striebra. Odev a prikrývky, ktorými boli tieto kone zahalené, žia
rili purpurom zdobeným perlami a drahokamami. 

Títo rytieri potom sprevádzali telo Karola Róberta až do Stoličného Belehradu, pri
čom podľa kronikára pohľad na nich vraj ľudí mimoriadne rozžiaľoval. Telo mŕtveho 
panovníka viezli v pohrebnom koči zdobenom zlatom a drahokamami. Uložili ho do 
otvorenej rakvy, aby mohol každý prítomný naposledy pozrieť do tváre Karola Róber
ta. Cestou do korunovačného mesta sa pohrebný sprievod zastavoval v rôznych dedi
nách a usadlostiach, kde ľudia vzdávali svojmu panovníkovi posledné pocty. 

Obyvatelia Stoličného Belehradu očakávali sprievod pred mestskými bránami, aby 
ho odprevadili do kláštora pri Bazilike Blahoslavenej Panny Márie. Celú noc sa opäť 
slúžili omše, zatiaľ čo sviece osvetľovali sinavú kráľovu tvár. Kráľovi rytieri a jeho ko
ne - podobne ako v Budíne - stáli opäť pred bránami kláštora. Tam 19. júla ostrihom
ský arcibiskup Canadín celebroval pohrebný ceremoniál. Ostatky kráľa oblečené v krá
ľovskom rúchu uložili do hrobu vedľa hlavného oltára, v blízkosti miest, kde „šťastne 
v Pánovi odpočívajú najsvätejšie telá kráľa Štefana a jeho syna, vojvodu Imricha"." 

Kláštor, v ktorom našiel Karol Róbert miesto svojho posledného odpočinku, do
stal ešte v deň jeho pohrebu rôzne dary. Medzi nimi boli aj kráľove kone, ktoré ho 
sprevádzali na jeho poslednej ceste. Okrem toho dostal aj zlatom a drahými kameň
mi zdobený pohrebný voz a mnoho ďalších darov a príjmov. Aj pri poslednej rozlúč
ke s Karolom Róbertom sa ešte použil - aj keď v trocha pozmenenej forme - starý 
predkresťanský zvyk obetovania koňa. Bol však prispôsobený rytierskej kultúre. Ko-

52 JOHANNES DE THUROCZ: Chronica Hungarorum. Ed. E. Galánthai et J. Kristó. Budapest 
1985, s. 154- 159. 
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ňa nezabili a nepochovali spolu s jeho pánom, ale urobili z neho dôležitú súčasť po
hrebného sprievodu. Viedli ho pred rakvou a po skončení obradov ho zvyčajne daro
vali kostolu alebo kláštoru, kde zomretého pochovali. Mnísi kláštora, ktorý získal tú
to obetu, sa výmenou za to modlili za spásu duše jeho majiteľa." 

V súvislosti s hrobkou Karola Róberta je namieste otázka jej výbavy. Môžeme 
predpokladať, že bola veľmi bohatá a zodpovedala vznešenosti toho, koho do nej ulo
žili. Prečo inak by o niekoľko rokov neskôr došlo k jej znesväteniu? Postaral sa o to 
stoličnobelehradský kustód Ján, ktorý ju jednoducho vykradol. Ľudovít Veľký bol 
v tomto prípade veľmi prísny - okrem toho, že ho pozbavil úradu, skonfiškoval mu 
celý majetok. Daroval ho svojej matke Alžbete Poľskej a tá ho postúpila klariskám 
z jej obľúbeného Kláštora Blahoslavenej Panny Márie v Starom Budíne. Vzhľadom na 
to, že stoličnobelehradský kustód bol zároveň aj strážcov kráľovskej koruny, naria
dil ich Ľudovít Veľký previesť spolu s ostatnými korunovačnými klenotmi do svojho 
sídla, čím ich vyňal spod starostlivosti tamojšej kapituly.54 

Pozostatky ďalších Anjouovcov v Stoličnom Belehrade 
Medzi tými, ktorí našli miesto posledného odpočinku v Stoličnom Belehrade, bo

li aj Margaréta Luxemburská, prvá manželka Ľudovíta Veľkého, nástupcu Karola Ró
berta na uhorskom tróne, ale aj dvaja z jeho vnukov - Karol Martel, pohrobok jeho 
syna, kalábrijského vojvodu Ondreja, ktorého matkou bola neapolská kráľovná Jana 
I., a princezná Katarína, dezignovaná poľská kráľovná, prvorodená dcéra Ľudovíta 
Veľkého a jeho druhej manželky Alžbety Kotromaničovej.55 

Posledným, koho sem pochovali, bol sám Ľudovít Veľký. Miestom jeho posledné
ho odpočinku mal byť pôvodne Ostrihom. Počas druhej neapolskej výpravy, keď utr
pel vážne zranenia pri obliehaní mesta Aversa, pripravujúc sa na smrť, nariadil, aby 
ho pochovali v blízkosti uhorského kráľa Bela IV v tamojšom Kostole Blahoslavenej 
Panny Márie.S6 Ale žil ešte tridsaťdva rokov. Zomrel až 10. septembra 1382 v Trnave. 

Magister Ján zo Šarišských Sokoloviec, autor jeho životopisu, k jeho pohrebu, 
ktorý sa konal 16. septembra,57 napísal: „Pochovali ho v Stoličnom Belehrade, v ka
plnke, ktorú on sám dal postaviť vedľa Kostola Panny Márie patriaceho združenej ka
pitule. Neskôr ju sedemnásteho toho istého mesiaca roku Pána 1382 jeho manželka 
kráľovná Alžbeta obdarovala".™ 

53 DVORÁKOVÁ, D.: Rytier a jeho kráľ. Budmerice 2003, s. 312. 
54 DABROWSKI, J.: Ostatnie lata Ludwika Wielkiego 1370- 1382. Kraków 1918, s. 314. 
55 ENGEL, P.: Temetkezések a kôzépkori székesfehérvári bazilikában. In: Századok, 118, 1987, 
s. 623-624. 
56 Chronicon Dubnicense. In: Histohae Hungaricae fontes domestici (ďalej HHFD) 111. Ed. M. Flo-
rianus. Budapestini 1884, s. 159. 
" Memoriale Pauli de Paulo patricii Iadrensis ab anno Christi MCCCLXXI. usque ad an. Chr. 
MCDV11I. In: Scriptores rerum Hungaricarum veteres ac genuini (ďalej SRHVG) III. Ed. I. G. 
Schwandtner. Vindobonae 1748, s. 724. 
S8 Kronika magistra Jána o Ľudovítovi Veľkom. In: SOPKO, J.: Kroniky stredovekého Slovenska. 
Budmerice 1995, s. 99. 
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V tejto Kaplnke svätej Kataríny stál jeho sarkofág zhotovený z červeného mra
moru. Nepriamo o tom hovorí kronikár Ján z Turca v súvislosti s korunováciou nea
polského kráľa Karola Malého za uhorského kráľa 31. decembra 1385: „Karol do kos
tola nevstúpil ako starí králi v mierovom rúchu s ligotajúcim sa zlatom, lež vošiel ob
klopený zlovestnou ozbrojenou strážou. Prítomné boli aj kráľovné [Alžbeta a Mária], 
ktoré pozvali na toto obludné predstavenie. Tie sprvu obídu sväté oltáre a potom voj
dú do kaplnky s hrobkou kráľa Ľudovíta. Keď zočia postavu blaženého kráľa z mra
moru, trhá im to srdce, dlho objímajú studený kameň, bozkávajú smutnú sochu; prí
valy sĺz zaplavia červený kameň"}9 

Anjouovci vo veľkovaradínskej katedrále 
Ďalším pohrebným miestom členov rodiny uhorských Anjouovcov bola Katedrála 

vo Veľkom Varadíne (Oradea v Rumunsku). V roku 1319 tu pochovali Beatrice Luxem
burskú, predčasne zosnulú druhú manželku Karola Róberta,60 a o sedemdesiat šesť 
rokov neskôr aj prvú ženu na uhorskom tróne, kráľovnú Máriu, druhorodenú dcéru 
a nástupkyňu Ľudovíta Veľkého. 

Dozvedáme sa o tom priamo z listiny jej manžela Žigmunda Luxemburského zo 
17. februára 1401, v ktorej opisuje zásluhy ostrihomského arcibiskupa a jeho bratov. 
Uvádza sa v nej nasledovné: „A medzitým sa stalo, že zomrela slávna panovníčka, pa
ni Mária, kráľovná blahej pamäti, nebohá naša veľmi premilá manželka, a vo Varadí
ne bola s najvyššími poctami odovzdaná zemi, pričom pán arcibiskup Ján, ktorý bol 
v tom období počas našej neprítomnosti poverený správou krajiny, tam bol a viedol 
a vykonal všetky povinnosti, ktoré zodpovedajú kráľovskému pohrebu."61 

Túto katedrálu si za miesto posledného odpočinku zvolil nakoniec aj sám Žig
mund Luxemburský, ktorý už vo svojom testamente z roku 1406 vyslovil želanie byť 
pochovaný v blízkosti hrobu uhorského kráľa Ladislava I. Svätého. Jeho poslednú vô
ľu splnili. Zo Znojma, kde v decembri 1437 zomrel, ho za hojného oplakávania jeho 
ľudia odviezli do Uhorska a vo varadínskom chráme pochovali s rovnakou úctou ako 
jeho predchodcov. 

V roku 1755, pri hĺbení studne v pevnosti, ktorá stála na mieste zboreného kos
tola, bol jeho hrob a telesné pozostatky náhodne odhalené. Tak sa zistilo, že kráľo
vo telo zahaľoval zlatom lemovaný brokát. Ruka držala ríšske jablko. Hruď zdobil od
znak dračieho rádu, ktorý založil (ten sa ale do dnešných dní nezachoval), lebku po
zlátená strieborná koruna, tvorená obrúčkou, na ktorej bolo priletovaných šesť 
útvarov v podobe ľaliových kvetov. Táto pohrebná koruna nebola pôvodne určená pre 
Žigmunda. Išlo o votívny klenot, ktorý v roku 1352 venoval Ľudovít Veľký ostatkom 
svätého Ladislava. Ten potom, počas pohrebu, nechal rakúsky vojvoda Albrecht 
Habsburský položiť na hlavu zosnulého panovníka, svojho svokra. 

59 JOHANNES DE THUROCZ, c. d., s. 200. 
60 Chronicon Pictum Vindobonense. In: SRH I, s. 490. 
61 Ducum ac regum Hungariae genealógia triplex. In: HHFD IV, s. 109. Citáciu z uvedenej 
listiny Žigmunda Luxemburského sme prebrali z knihy DVORÁKOVÁ, D.: c. d., s. 55. 

< 26 



Aj keď pohrebná výbava Žigmunda Luxemburského je dosť dobre známa, vzhľad 
hrobu a jeho umiestnenie v katedrále zničenej Turkami neboli popísané.62 

Hroby v Budíne a Zadare 
Musíme sa zmieniť ešte o hroboch dvoch uhorských kráľovien - Alžbety Staršej 

a Alžbety Mladšej. Prvá z nich, pôvodom piastovská princezná, bola vdovou po Karo
lovi Róbertovi a druhá, dcéra bosnianskeho bána, bola jej nevestou. Prvá si miesto 
svojho posledného odpočinku vybrala sama vo svojom testamente spísanom 6. aprí
la 1380. Stala sa ním Kaplnka Kristovho tela v Kláštore Blahoslavenej Panny Márie 
v Starom Budíne, ktorý sama založila a celý život bohato obdarovávala.63 Druhá zo 
spomínaných kráľovien zomrela v zajatí násilnou smrťou. O osudoch jej telesných 
pozostatkov sa zachovala len stručná kronikárska správa, z ktorej sa dozvedáme, že 
ich previezli do Zadaru (v Chorvátsku) a uložili v Kláštore svätého Grisogona.64 

Pod Visegrádom - na pohrebe prekliateho kráľa 
Uhorská pôda prijala aj telo Karola Malého, predstaviteľa dráčskej rodovej vetvy 

Anjouovcov. V kráľovstve svätého Štefana vládol len niekoľko dní a našiel tu svoju 
smrť. Ale nepochovali ho do vysvätenej zeme. 

Uloženie jeho telesných pozostatkov nesprevádzali obrady typické pre kresťan
ský pohreb. Príčinou bola cirkevná kliatba, ktorú na neho uvalil 2. februára 1385 pá
pež, pretože nezaplatil ročnú lénnu daň. Keď zomrel na následky atentátu zorgani
zovaného vdovou po Ľudovítovi Veľkom, pochovali ho v istom dome v blízkosti be-
nediktínskeho Kláštora Svätého Ondreja pod Visegrádom. Truhlu s jeho mŕtvym 
telom vystavili, ako to bolo zvykom pri tých, nad ktorými bol vyhlásený interdikt, 
v blízkosti cintorína. 

Kronikár Ján z Turca na margo jeho konca napísal nasledovné slová: „Nuž aký 
osoh Ti priniesli poklady, kraľovanie, pozbavenie vznešených kráľovien žeziel, keď ho
ci si ovládal toľké mestá, všemohúci osud Ti odoprel aj slávnostný pohrebný sprievod, 
ktorý sa poskytuje všetkým smrteľníkom? Nemálo rokov si ležal nepochovaný ako hni
júca mŕtvola v kláštore svätého Ondreja postavenom pod spomínaným hradom Vy-

62 MEYER, R.: Uberiegungen zum Begräbnis Kaiser Sigismunds in Wardein im Jahre 1437. 
In: KOLMER, L. (ed.): Der Tod des Mächtigen. Kult und Kultúr des Todes spätmittelalteriicher 
Herrscher. Paderborn - Munchen - Wien - Zurich 1997, s. 321 - 332; BRAVERMANOVÁ, 
M. - LUTOVSKÝ, M.: Hroby, hrobky a pohŕebišté českých knížat a králú. Praha 2001, s. 188. 
65 Codex díplomaticus Hungariae ecciesiasticus ac civilis IX, 5. Opera G. Fejér. Budae 1833, 
s. 400 - 406, č. 214. Miestom posledného odpočinku uhorskej kráľovnej Alžbety Poľskej sa 
zaoberali viacerí autori. Pozri napríklad ŠNIEŽYŇSKA-STOLOT, E.: Odkrycie klasztoru klarysek 
i grobu królowej Elžbiety Lokietkówny na Wegrzech. In: Biuletyn Histórii Sztuki, 41, 1979, 
č. 1, s. 21 - 25; BERTALAN, H.: Das Klarissinnenkloster von Óbuda aus dem 14. Jahrhundert. 
In: Acta Archeologicae Academiae Scientiarium Hungaricae 34, 1982, s. 151 - 176. 
Zmieňovaný kláštor v Starom Budíne sa do dnešných dní nezachoval. Podobne ako mnoho 
ďalších posvätných miest v Uhorsku podľahol v 16. storočí tureckému plieneniu. 
64 Memoriale Pauli de Paulo patricii ladrensis ab anno Christi MCCCLXXI. usque ad an. Chr. 
MCDVIIl. In: SRHVG III., s. 726. 
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Poľská kráľovná Hedviga (1373 - 1399), posledný výhonok uhorskej vetvy Anjouovcov, našla 
miesto svojho večného odpočinku v Krakove. 

šehrad. Poskytoval si hrozný obraz ľudskej biedy a pre budúcich kráľov si sa stal veľ
kou výstrahou a odstrašujúcim príkladom. Tento kráľ totiž vystúpil proti rímskej cirk
vi a odoprel jej platiť ročne za Sicílske kráľovstvo povinný lénny poplatok. Preto ho pá
pež krátko pred dňom záhuby spútal okovami cirkevnej kliatby. A to bolo príčinou to
ho, prečo sa posvätná zem bránila prijať telesné pozostatky tohto kráľa".65 Na žiadosť 
Karolovho syna, neapolského kráľa Ladislava, nariadil pápež Bonifác IX. svojou bulou 
z 3. februára 1391 ostrihomskému arcibiskupovi jeho kosti kresťansky pochovať.66 

V Poľsku 
Naše rozprávanie zakončíme v Poľsku. Tam, najďalej od Francúzska, kolísky An

jouovcov, našla svoj hrob posledná príslušníčka uhorskej vetvy Anjouovcov, poľská 
kráľovná Hedviga, najmladšia dcéra Ľudovíta Veľkého. Dňa 22. júna 1399 priviedla na 
svet dcéru, ktorej pri krste v krakovskej katedrále dali dve mená - Alžbeta Bonifácia. 
Ale dievčatko žilo veľmi krátko a zomrelo už po niekoľkých dňoch 13. júla. Hedviga, 
ktorej zdravotný stav sa pôrodom zhoršil a pred ktorou smrť jej dcéry tajili, skona
la 17. júla. Mala iba dvadsaťpäť rokov. Pochovali ju o dva dni neskôr v krakovskej ka
tedrále.67 

65 JOHANNES DE THUROCZ: c. d., s. 203 - 204. 
66 PÓR, A.: Kis Károly és Erzsébet utolsó évei. In: Századok, 30, 1896, s. 142 - 143. 
67IOANNIS DLUGOSS1 Annales seu Cronicae incliti regni Poloniae X. Varsoviae 1981, s. 301. 

« 2 8 



TAGÁNIOVCI Z OSLIAN1 

Rod archivára, heraldika a genealóga Karola Tagániho 

Peter Keresteš 

Významný maďarský archivár a historik prelomu 19. a 20. storočia Karol Tagáni, 
rodák z Nitry, je mnohým archivárom a historikom z jeho početných odborných prác 
a článkov známy. Ako verný pracovník Krajinského archívu v Budapešti, kde pôsobil 
až do odchodu na zaslúžený odpočinok, a jeden zo zakladajúcich členov Uhorskej 
heraldickej a genealogickej spoločnosti, aktívny člen Uhorskej historickej spoloč
nosti a predseda Maďarskej etnografickej spoločnosti sa vo svojej vedeckej práci ve
noval intenzívne aj genealógii, sfragistike a heraldike. Mnohé z jeho odborných člán
kov a štúdií, dotýkajúcich sa aj slovenských dejín, nestrácajú na aktuálnosti ani 
dnes. 

Menej známe ako sama osobnosť tohto významného historika sú však osudy jeho 
predkov, Tagániovcov z Oslian. Z tohto pôvodom poddansko-remeselníckeho rodu po
chádzali aj iné významné osobnosti - humanistický básnik a evanjelický farár a učiteľ 
Adam Tagáni, vynikajúci vychovávateľ, kazateľ a rektor rehoľných domov Vojtech Ta
gáni, chtelnický farár a gymnaziálny profesor Alojz Tagáni a najvýznamnejší člen ro
du Fraňo Tagáni, podporovateľ a milovník slovenskej literatúry, národný buditeľ. 

Vetva oslanských Tagániovcov dosiahla koncom 19. storočia aj povýšenie do šľach
tického stavu.2 

Pôvod Tagániovcov 
Počiatky rozvetveného rodu Tagániovcov možno, zatiaľ však len bez genealogic

kých súvislostí, sledovať od polovice 16. storočia. Zdá sa, že ich pôvodnou kolískou 
boli Bystričany na Hornej Nitre, dedina ležiaca vo výbežku Tekovskej stolice, ktorý 
stiahal až do tejto oblasti. Bystričany boli od stredoveku súčasťou majténiovského 
panstva Sivý Kameň, avšak v priebehu 16. storočia tu získali majetkové diely aj 
predkovia rodu Ziči. V roku 1553 sa medzi tamojšími poddanými spomína sedliak Ján 
Thagan, ktorého môžeme považovať za najstaršie doloženého predka Tagániovcov 
z Oslian.3 

1 Autor ďakuje p. Ing. Alici Kunovej zo Svätého jura, vnučke Štefana Tagániho (1890 - 1969) 
z Oslian, ktorá iniciovala napísanie tejto štúdie a autorovi poskytla aj niektoré cenné mate
riály k dejinám rodu. Pre potreby štúdie sme zjednotili priezvisko rodu v podobe Tagáni. 
Poslední žijúci potomkovia slovenských Tagániovcov z Oslian, ako aj členovia dvoch maďar
ských vetiev, používajú priezvisko v podobe Tagányi. 
2 Pretože rod Tagániovcov sa v Oslanoch už v prvej polovici 18. storočia značne rozvetvil, 
v tejto krátkej štúdii si všimneme iba najvýznačnejšiu vetvu rodu, z ktorej pochádzali aj 
všetky uvedené osobnosti. 
3 Údaj pochádza z rukopisných poznámok ku genealógii rodu, ktorou sa ako prvý začal za
oberať už sám Karol Tagáni koncom 19. storočia. Poznámky boli ešte v prvej polovici 20. 
storočia uložené v Maďarskom národnom múzeu v Budapešti. Odtiaľ ich prevzal do svojej 
štúdie o Tagániovoch aj maďarský amatérsky genealóg Kálmán Baán (BAÁN, K.: A Tagányi 
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Rod sa pôvodne nazýval Tagáň a aj v neskorších prameňoch sa stretávame naj
častejšie s podobou priezviska vo forme Thagan, Tagan, Tagctni, a Tagany, ktorá bo
la najčastejšia v 18. storočí. Podoba priezviska vo forme Tagányi, s výnimkou zlati-
nizovanej formy Taganius, ktorú používal už prvý vzdelanec z rodu Adam Tagáni, sa 
začala medzi členmi tohto rozvetveného príbuzenstva používať od konca 18. storo
čia. Vyskytli sa úvahy, ktoré toto priezvisko odvodzovali od osobného mena turko-
mongolského pôvodu.4 Okolnosti jeho vzniku a význam však naďalej ostávajú záha
dou. 

Druhý známy člen rodu, Benedikt Thagan, ktorý sa pripomína v Bystričanoch v ro
ku 1589 ako poddaný zemepána Zičiho, bol pravdepodobne Jánov syn.5 

Koncom 16. storočia sa s členmi rodu stretávame aj v susedných Oslanoch, kde 
sa objavuje Martin Tagáni a jeho manželka Žofia Malinovská, rodičia humanistického 
básnika Adama Tagániho. Keďže Adam, narodený okolo roku 1580, používal prívlas
tok Oslanensis, ktorý mal vyjadrovať jeho pôvod a zaiste i rodisko, jeho rodičia tu ži
li najneskôr v poslednej tretine 16. storočia. Aký bol ich vzťah k Tagániovcom z Bys-
tričian, pre nedostatok prameňov nevieme, avšak na základe susedstva oboch loka
lít, časového sledu i zriedkavého priezviska predpokladáme, že pochádzali z toho 
istého rodu a zaiste boli aj blízki príbuzní. 

Tagániovci v Oslanoch a prví vzdelanci z rodu 
Slovenské mestečko Oslany ležiace v hornonitrianskom výbežku Tekovskej stoli

ce patrilo s Prievidzou a Bojnicami k najvýznamnejším sídlam Hornej Nitry. V čase 
príchodu prvých Tagániovcov využívalo mestské výsady už vyše jedného storočia.6 

V priebehu 16. a 17. storočia patrilo viacerým zemepánom, pretože jeho pôvodní 
(stredovekí) majitelia - Oslianskovci - už v polovici 16. storočia vymreli. Mestečko sa 
postupne stávalo významným remeselníckym centrom Horného Ponitria. V počte re
meselníkov mu patrilo dokonca prvenstvo v rámci Tekovskej stolice, čo vyústilo do 
vzniku niekoľkých cechov. Rozvíjalo sa tu najmä tradičné súkenníctvo, obuvníctvo, 

család. Magyar Családtorténeti Szemle, roč. 7, marec 1941). Jeho závery o genealógii rodu 
v 16. a 17. storočí, čerpané z poznámok Karola Tagániho, sú však nepresné a bolo ich nutné 
revidovať a poopraviť. 
4 Tak pôvod mena vysvetľoval už vyššie spomínaný Kálmán Baán vo svojej štúdii o Tagániov-
coch. Údaj o pôvode rodu pravdepodobne prevzal z citovaných rukopisných poznámok Karo
la Tagániho. 
5 Benedikt Thagan žil ešte v roku 1597, keď sa pripomína ako 45-ročný svedok v istom súd
nom spore. Údaj z rukopisných poznámok K. Tagániho prevzal K. Baán v citovanej štúdii. 
6 Trhové a jarmočné právo udelil Oslanom uhorský panovník Vladisláv II. v roku 1503. Ten 
istý panovník udelil v rovnakom roku mestečku aj erb s vyobrazením patróna tunajšieho 
kostola - sv. Štefana-kráľa. Výsady neskôr potvrdil Oslanom aj Maximilián I. v roku 1565. 
O týchto privilégiách sa dozvedáme len z konfirmácie Leopolda I. z 13. februára 1697. ŠA 
Nitra (ďalej len ŠAN), f. Archív bojnickej vetvy rodu Pálffy, fasc. Urbárske písomnosti Oslian, 
šk. č. 288, tiež ŠAN, pobočka Bojnice, f. Mestečko Oslany, listina č. 4. K dejinám Oslian po
drobnejšie v monografii Oslany 1254 - 2004. Zost. kolektív autorov. Oslany 2004, tiež DO-
NOVALOVA, Z.: Oslianske súdne knihy z rokov 1843 - 1845 a 1849 - 1850. Diplomatický roz
bor. Diplomová práca obhájená na Filozofickej fakulte UK v Bratislave 2004. 
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čižmárstvo, sitárstvo a garbiarstvo. Koncom 17. storočia sa Oslany dostali do vlast
níctva bojnickej vetvy grófov Pálfiovcov, s čím súviselo postupné obmedzovanie je
ho samosprávy a neskôr aj vleklé urbárske spory.7 

Koncom 16. storočia sa medzi najzámožnejšie remeselnícke rodiny v Oslanoch 
zaradili aj preukázateľne najstarší predkovia Tagániovcov - spomínaný Martin Tagá-
ni s manželkou Žofiou. Ich spoločenské postavenie v mestečku bolo natoľko pevné, 
že jedného zo svojich synov Adama (narodeného v roku 1580 v Oslanoch) si dovoli
li poslať na štúdia (Šaľa, Levoča a Bardejov). V roku 1616 sa Adam Tagáni stal rekto
rom bardejovskej mestskej školy, kde pôsobil dva roky. Počas tohto pôsobenia -
s prívlastkom Taganius Oslanensis- vydal v latinčine humanistickú náboženskú ver
šovanú skladbu, do ktorej začlenil aj dedikačné verše bardejovským študentom.8 Po 
krátkych zastávkach v Bátovciach a Sárospataku zakotvil ako evanjelický farár a rek
tor v Sabinove. Tu ho však v roku 1634 zavraždili. 

Príbuzných Adama Tagániho po mene nepoznáme. Je však zrejmé, že mal niekoľ
kých súrodencov. Potomkami jedného z nich boli bratia Pavol, Martin a Michal st. Ta-
gániovci, zapísaní v roku 1663 v tureckom daňovom súpise.9 Michal st. podľa všet
kého prežil aj pre Oslancov pamätnú Veľkonočnú nedeľu 8. apríla 1683, v ktorú Tur
ci hneď zrána odvliekli z mestečka vyše dvesto ľudí do zajatia (nešťastníkom 
nepomohlo ani to, že sa pokúsili nájsť útočište vo svojom farskom kostole).10 Malo 
ísť o odvetu za neplatenie daní. 

Na začiatku 18. storočia sa meštiansko-remeselnícky rod oslianskych Tagániov
cov rozvetvil natoľko, že sledovanie jeho bližších genealogických súvislostí v tomto 
období je takmer nemožné." Pokračovateľom rodu na konci 17. storočia boli podľa 
všetkého iba dvaja Tagániovci: už zmienený Michal st. a jeho príbuzný Ondrej, akis
te jeho bratranec.12 Michal st. - zakladateľ najvýznamnejšej vetvy Tagániovcov - pa
tril medzi najváženejších obyvateľov Oslian a podobne ako jeho predkovia, venoval 
sa aj on súkenníctvu, ktoré sa v jeho rode dedilo z otca na syna. Už ako cechmajster 
oslianskych súkenníkov inicioval potvrdenie ich cechových artikul panovníkom Leo
poldom I. (19. 11. 1686).13 O jeho súkromnom živote vieme však veľmi málo. Okrem 
syna Zachariáša, ktorý sa vyučil súkenníckemu remeslu, poznáme po mene ešte jeho 
druhého syna Vojtecha, ktorý sa narodil 2. februára 1681 v Oslanoch. 

7 SAN, f. Archív bojnickej vetvy rodu Pálffy, fasc. Urbárske písomnosti Oslian, šk. č. 288. 
8 Slovenský biografický slovník 7. Martin 1994, s. 15. 
9 BLASKOVICS, J.: Az újvári ejálet tórok adóôsszeírásai. Pozsony 1993, s. 179. 
10 HORVÁTH, P.: Turecké vpády na hornú Nitru v 16. a 17. storočí. Horná Nitra, 4, 1968, s. 14, 22. 
11 Genealogické vzťahy členov rodu na prelome 17. a 18. storočia uverejnené K. Baánom v ci
tovanej štúdii sú nepresné - i napriek tomu, že pri zostavení genealogickej tabuľky vychád
zal z matrík Oslian zachovaných od roku 1688 (dnes v SAN, Zbierka cirkevných matrík (ďalej 
len ZCM), inv. č. 825 - 829, inv. č. 1815 - 1817). Overenie týchto údajov sťažuje najmä sku
točnosť, že matriky sobášených a zomrelých z rokov 1688 - 1760, ktoré mal ešte Baán k dis
pozícii, sú nezvestné. 
12 SAN, Archív grófskej vetvy rodu Huňady z Urmína-Mojmíroviec, šk. č. 39, fasc. KK, nro. 333. 
13 SAN, pobočka Bojnice. Zbierka cechových štatútov, fasc. Oslany, Artikuly oslianskych sú
kenníkov z r. 1686. 
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Vojtech bol ďalším členom z rodu, ktorý sa vďaka zámožnosti a spoločenskému 
postaveniu svojich rodičov dostal na štúdia. Po absolvovaní piaristických gymnázií 
v Nitre, Vacove a Prievidzi začal vyučovať humanitné predmety na piaristickom gym
náziu v Nitre; potom pôsobil ako rektor rehoľných domov piaristov v Nagy Károlyi, 
Debrecíne a Kečkeméte. Vyučoval teológiu a filozofiu, bol považovaný za vynikajú
ceho kazateľa. Jeho kázeň Úr-teste-napi prédikáczió vydaná v roku 1724 v Košiciach 
bola prvou prácou v maďarčine, ktorú napísal člen piaristickej rehole.14 

Vetvy oslanských Tagániovcov 
Vojtechov otec, dlhoročný súkennícky cechmajster a mešťan Michal Tagáni st., 

priamy predok najvýznamnejšej vetvy Tagániovcov, zomrel v Oslanoch v roku 1708. 
Jeho manželka Barbora ho prežila o jedno desaťročie. V Oslanoch spolu s príbuzným 
Ondrejom zanechali synov a bratrancov Jána, Ondreja, Michala ml. a Zachariáša Ta
gániovcov, všetko súkenníkov, ktorými sa tento starý osliansky rod značne rozvetvil. 

Michalov syn Zachariáš sa podobne ako jeho otec vyučil za súkenníka a zaiste aj 
vďaka majetku po svojom otcovi patril medzi najzámožnejších obyvateľov Oslian. 
Bol členom súkenníckeho cechu, ktorý mal na rieke Nitre spoločnú valchu. Okrem nej 
bolo v Oslanoch ešte osem súkromných válch, z ktorých jedna patrila aj jeho prí
buznému Ondrejovi Tagánimu.15 Zachariáš zanechal v prvej polovici 18. storočia 
v Oslanoch synov Martina a Mikuláša. Kým Martinova vetva čoskoro vymrela, Mikuláš 
a jeho syn Ján mali nasledovníkov, ku ktorým (neskôr) patrili aj národný buditeľ Fra-
ňo Tagáni a jeho synovec, archivár a historik Karol Tagáni. 

Inú rozvetvenú vetvu Tagániovcov založil súkenník Michal Tagáni ml., ktorý bol 
s najväčšou pravdepodobnosťou synom Ondreja Tagániho st. (1691 - 1762).16 Aj on -
podobne ako všetky remeselnícke línie Tagániovcov - sa zaoberal súkenníckym re
meslom. Michalovými štyrmi synmi Pavlom, Jurajom, Štefanom a Jozefom sa rod roz
rastal a vetvil ďalej. Daňový súpis z roku 1763 zaznamenal v Oslanoch už rodiny On
dreja st., Jána, Michala, Ondreja ml. a Ondreja Tagániovcov. Všetci do jedného zostali 
verní súkenníckemu remeslu.17 

Syn vyššie zmieneného Jozefa (ktorý zomrel v roku 1831 v Oslanoch) Ján sa po 
gymnaziálnych štúdiách stal lesníkom v mestečku Denta v Temešskej župe. Jeho sy
na Jána, narodeného 31. januára 1845 v Dente ako poddôstojníka uhorskej armády 
panovník povýšil dňa 3. mája 1887 do šľachtického stavu (spolu s manželkou Máriou, 
rod. Zsotérovou) a udelil mu právo používať erb - v modrom štíte na zelenom troj-

14 Zomrel 1. marca 1760 v Brezne. A Pallas Nagy Lexikona 15. Budapest 1897, s. 883; Sloven
ský biografický slovník 7. Martin 1994, s. 15. 
15 SAN, ŽT I, Daňové súpisy Tekovskej stolice 1726/1727, 1736/1737/1738. 
16 Sledovanie bližších príbuzenských vzťahov rozvetvených Tagániovcov na začiatku 18. sto
ročia je kvôli častému výskytu osobných mien Ondrej, Michal a Ján medzi členmi tohto rodu, 
ale aj pre torzovitosť matrík prakticky nemožné. Michal tak mohol byť nielen synom Ondreja 
(syn Michal sa mu narodil v roku 1721), ale aj Mikuláša (syn Michal sa mu narodil v roku 
1723) alebo Jána Tagániho (syn Michal sa mu narodil v roku 1718). 
17 SAN, ŽT I, Daňový súpis Tekovskej stolice z r. 1767. 
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Erb udelený Jánovi Tagánimu (1845 - ?) v roku 1887 S " / 

vrší ležiace obrnené rameno držiace šabľu s napichnutou hlavou Turka. Klenotom er
bu boli tri obilné klasy. Prikrývadlá boli modro-zlaté a červeno-strieborné.18 

Vo vojenskej dráhe pokračoval aj Jánov jediný syn Zoltán, ktorá sa stal dôstojní
kom. Potomkovia tejto línie žijú v Maďarsku zrejme aj v súčasnosti. 

Napriek skutočnosti, že Tagániovci sa v Oslanoch v priebehu 18. storočia značne 
rozvetvili, vďaka súkenníctvu a obchodu so súknom si tu udržali významné spolo
čenské postavenie; mnohí z nich patrili medzi najváženejších a najzámožnejších 
obyvateľov. Preto niet divu, že sa s nimi stretávame aj v samospráve Oslian. V záve
re 18. storočia v nej zvlášť aktívne pôsobil najmä Štefan Tagáni (1765 - 1830), starý 
otec národovca Fraňa Tagániho, ktorý bol od deväťdesiatych rokov 18. storočia prí-
sažným a neskôr i členom širšej mestskej rady. V samospráve mestečka pôsobil vte
dy aj jeho - nami už spomínaný - príbuzný Michal Tagáni ml. (v osemdesiatych a de
väťdesiatych rokoch bol prísažným). Ďalší člen príbuzenstva, Ondrej, pôsobil v tom 
čase ako orátor-rečník (zástupca mestskej komunity). V samospráve Oslian sa neskôr 
aktivizoval aj Štefanov prvorodený syn Imrich Tagáni; v štyridsiatych rokoch 19. sto
ročia pôsobil ako osliansky notár, neskôr ako pomocný úradník na sedrii.19 

Podpis Štefana Tagániho 
(1765-1830) cy^t-(4-^-í^s^^/' 

Spoločensko-hospodárskemu postaveniu Tagániovcov dodávalo prestíž aj vzdelá
vanie, ktorým nadväzovali na tradície založené už ich predchodcami. Od druhej 
polovice 18. storočia sa s členmi niekoľkých vetiev rodu stretávame na prievidzskom 
gymnáziu, kam posielali svojich synov za vyšším stredným vzdelaním aj ďalšie po-

18ILLÉSSY, J. - PETTKÓ, B.: Királyi kónyvek. Budapest 1998 (reprint pôvodného vydania z ro
ku 1895), s. 213; tiež KEMPELEN, B.: Magyar nemesi almanach. Budapest 1900, s. 130. 
19 ŠAN, f. Archív bojnickej vetvy rodu Pálffy, fasc. Urbárske písomnosti Oslian, šk. č. 288. 
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predné meštiansko-remeselnícke rodiny z Oslian (Láslovskí,_Dobišovci, Melovci, Ni-
čovci alias Néčeyovci, Kmeťovci a Liptovskovci). V rokoch 1773 - 1776 tu študoval 
nielen starý otec neskoršieho slovenského národovca Fraňa Tagániho Štefan, ale 
v tých istých rokoch aj jeho rovesník, Michalov syn Juraj Tagáni.20 V prvom a druhom 
decéniu 19. storočia absolvovali prievidzské gymnázium aj obuvnícky majster Štefan 
Tagáni, jeho bratranec Jozef Tagáni a v rokoch 1821 - 1824 aj otec historika Karola 
Tagányiho Imrich Tagáni. Imrich, ktorý v rokoch 1819 - 1820 študoval aj na gymná
ziu v Trnave, bol v Prievidzi o triedu mladším spolužiakom svojho rodáka, neskôr ni
trianskeho kanonika a spoluzakladateľa Spolku sv. Vojtecha Valentína Néčeia.21 

Fraňo Tagáni - milovník a mecén slovenskej literatúry 
Z potomkov oslianskeho mešťana a súkenníka Štefana Tagániho, ktorý sa už od 

konca 18. storočia aktivizoval v správe mestečka, vynikol najmä jeho najmladší syn 
František. Svetlo sveta uzrel 31. októbra 1816 v Oslanoch a za krstných rodičov mu 
prizvali tamojšieho mešťana Michala Hýroša a Zuzanu Kraslovičovú.22 Kto vtedy ve
del, že práve z Františka sa neskôr stane spolu so svojím rodákom a súčasníkom Va
lentínom Néčeiom (vzdialeným príbuzným neskoršieho arcibiskupa Eduarda Néče
ia)23 jeden z významných slovenských národných a kultúrnych buditeľov 19. storo
čia? V kruhoch slovenských vzdelancov ho familiárne volali Fraňo alebo Franko, no 
žiaľ, vďaka jeho skromnosti sa naňho po smrti rýchlo zabudlo. Aj preto je Fraňo Ta
gáni jeden z najmenej známych a nedocenených kultúrnych dejateľov tohto pre Slo
vákov zložitého a náročného obdobia.24 

Fraňo Tagáni (1816 - 1894), zabudnutý národovec 
20 ŠAN, f. Piaristi v Prievidzi, inv. č. 1264, 1266. Catalogus studiosorum qui Prividiae ab anno 
1753 scholas frequentarunt. Liber studiosorum qui ab anno 1775 scholas frequentarunt Pri
vidiae. 
21 Tamže, inv. č. 1269. Liber studiosorum qui ab anno 1820 scholas frequentaverunt 
Prividiae. 
22 ŠAN, ZCM, Oslany, 1794 - 1874, inv. č. 828, s. 60. 
23 Valentín Néčei, od r. 1868 nitriansky kanonik a jeden zo zakladateľov Spolku sv. Vojtecha 
v r. 1870, sa narodil v Oslanoch 11. februára 1809 Ondrejovi Ničovi a Kataríne Čerenkovej. 
K jeho životu pozri pozn. 25. 
24 Neušlo sa mu miesto ani v Slovenskom biografickom slovníku. 
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Predkovia Fraňa a Karola Taganiovcov 

Michal Tagáni 
1635-1708 

súkenník, cechmajster 
Barbora N. 

Oslany 
i 

Zachariáš 
cca 1675-1740 

súkenník 
Dorota Laurentiniová 

Vojtech 
1680-1760 

piarista, kazateľ, rektor 
rehoľných domov 

Martin 
1702-1738 

súkenník 
Anna Hudíková 

1717-1777 

Adam 
+ 

Jakub 
+ 

Mikuláš 
1705-1761 

súkenník 
Mária Hortányová 

1706-1767 

Jozef 
*1730 

Zachariáš 
*1732 

Ján Michal 
1728-1770 *1730 

súkenník 
Rozina Mojžišova 

1741- 1796 
(2. manž. Štefan Nič) 

Jozef 
*1746 

Ondrej 
•1732 

súkenník 
Júlia Belicajová 

Ján Jakub Imrich Michal Juraj 
+ + + 

Pavel 
+ 

i 

i 

2) Zuzana 
1812 - ? 

Matej Just 

i 

Alojz 
1845-? 
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i 
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i 
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Júlia lžová Izabella Bartosiewicz 

i i 

i 

Fraňo 
1816-1894 

kňaz, kanonik, 
národný buditeľ 

i i 

Karol Ferdinand 
1858-1924 1850-? 

historik 
Rozália Vadnay 

Eduard Ondrej Imrich Arpád Ladislav Gizela Štefan 
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Svoje životné osudy zviazal predovšetkým s dvomi slovenskými lokalitami - Ni
trou, kde ukončil gymnázium a štúdium teológie v roku 1840 vysvätením za kňaza 
a kde napokon aj zomrel, a s vtedy najľudnatejšou dedinou na Kysuciach - Turzov
kou. Tu od roku 1849 po takmer desiatich rokoch kaplánovania pôsobil tento „milov
ník a mecén slovenskej literatúry" tridsaťštyri rokov na poli cirkevného a národného 
života - ako obľúbený katolícky farár a neskôr aj dekan čadčianskeho a turzovského 
dištriktu.25 V Turzovke založil Čítací spolok pre šírenie osvety, ktorý si okrem iného 
predsavzal aj organizovanie divadelných predstavení. Tu sa zoznámil aj s maliarom 
Jozefom Božetechom Klemensom, ktorému na istý čas poskytol na svojej fare prí
strešie a zadal mu aj namaľovanie obrazov pre turzovský kostol a kalváriu. Z tur
zovského pôsobenia sa zachovali aj jeho kázne, ktoré neskôr v Kazateľni (1894, 
1896, 1900) vydal Alexej Frátrik.26 V roku 1883 sa Fraňo Tagáni z Turzovky vrátil 
opäť do Nitry, kde mu udelili hodnosť nitrianskeho kanonika a o štyri roky aj titulár-
neho opáta Kláštora sv. Ondreja pri Vyšehrade. V Nitre potom pôsobil až do svojej 
smrti. 

Fraňo Tagáni už od mladosti podporoval slovenské národné snahy a podujatia. Od 
roku 1844 bol členom Tatrína a iniciatívnym šíriteľom spolkov miernosti, od roku 
1863 členom Matice slovenskej a neskôr Spolku sv. Vojtecha.27 Jeho meno nebolo ne
známe ani Ľudovítovi Štúrovi. Na Kysuciach udržiaval priateľské styky najmä s Já
nom Lotnerom, katolíckym farárom a vlastencom v neďalekej Čadci. 

Najväčšie zásluhy oslianskeho rodáka Fraňa Tagániho však možno hľadať nielen 
v neúnavnej podpore slovenskej spisby a tlače, ale aj v jeho iniciatíve pri založení 
slovenského katolíckeho gymnázia v Kláštore nad Znievom. Keď v roku 1874 hrozilo 
zatvorenie tohto gymnázia - ku ktorému napokon po rozhodnutí Ministerstva vnútra 
koncom roka 1874 žiaľ aj došlo - rada gymnázia, ktorej bol stálym členom, ho pove
rila, aby na seba prevzal všetky práva patronátu a rozhodoval o jeho majetku podľa 
svojho svedomia a v duchu tvorcov základiny gymnázia.28 Do týchto čias spadá aj Ta
gániho dôverné priateľstvo s profesorom znievskeho gymnázia Cyrilom Gabrielom 
Zaymusom, autorom slovenských učebníc a zostavovateľom zbierky slovenských du
chovných piesní. Bol to práve Fraňo Tagáni, ktorý sa v roku 1879 osobne zasadil o jej 
vydanie pod názvom Veniec katolíckych cirkevných piesní. Zbierka mala u sloven-

25 Ako kaplán pôsobil v Orechovom pri Trenčíne, potom v Dlhom Poli a Papradne. Jeho 
základné životopisné údaje uviedol ako prvý už VAGNER, J.: Adatok a Nyitra székes kaptalán 
tórténetéhez. Nyitra 1896, s. 370 - 371. Tiež BREZÁNY, Š. A.: Dejatelia Kysúc v kultúre, umení 
a vede. Martin 1971, s. 176 - 177. Slovenskej verejnosti ho opäť pripomenul HORVÁTH, P.: 
Dvaja slovenskí kanonici v Nitre v 19. storočí. Valentín Néčei a Fraňo Tagáni. Verbum, 5, 
1994, č. 3, s. 160 - 162. Nekrológ uverejnili noviny Nyitramegyei Szemle, roč. 2, 1894, č. 6, 
s. 6. Porovnaj aj MUDROŇ, R: Vlastný životopis. Slovenské pohľady, roč. 35, 1915, č. 6, 
s. 321. 
26 BREZÁNY, S. A.: c. d., s. 176 - 177; Turzovka 1598- 1998. Zost. I. Gajdičiar, M. Gacík 
a L. Paštrnák. Turzovka 1998, s. 457 - 458. 
27 HORVÁTH, P.: c. d., s. 162. 
28 Tamže, s. 162. 
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ských katolíckych organistov taký veľký úspech, že v rokoch 1885, 1902 a 1914 vy
šla v ďalších nákladoch.29 Prvé dve vydania hradil Tagáni z vlastného vrecka. 

Tento veľký osliansky rodák udržiaval priateľské styky aj s mnohými ďalšími slo
venskými národovcami tých čias, medzi inými napríklad s farárom v Liptovskom Mi-
chale Štefanom Nikolajom Hýrošom alebo jedným z prvých slovenských historikov 
Františkom V. Sasinkom.30 

Zomrel dňa 1. februára 1894 v Nitre v požehnanom veku 78 rokov.31 „Ľud kysuc
kého kraja miloval v ňom neohraničenou láskou svojho neúnavného zástancu".*2 

Historik, heraldik a genealóg Karol Tagáni 
Pre nás prirodzene najvýznamnejším členom rozvetveného rodu Tagániovcov bol 

Karol Tagáni, synovec národného a kultúrneho pracovníka Fraňa Tagániho, ktorý vy
rástol v jedného z významných maďarských historikov prelomu 19. a 20. storočia. 
Žiaľ, jeho osobnosti a dielu sa nevenovala v slovenskej historiografii primeraná po
zornosť. Karol Tagáni sa narodil dňa 18. marca 1858 už v Nitre,33 kde sa jeho otec Im
rich, v štyridsiatych rokoch oslanský notár, zamestnal (3 roky pred narodením svoj
ho syna) ako pomocný úradník na súde a archivár. Tento prvorodený syn a súčasne 
najmladšie dieťa svojich rodičov dostal do vienka tri mená - Karol František Jozef, 
v dospelosti používal však iba prvé. Za krstných rodičov mu vybrali Karola Kežmár-
kyho, farára vo Vlčanoch, obchodníka Štefana Versegiho a Teréziu Takáčovú. 

Nie je bez zaujímavosti, že v tom čase dal tento kraj Uhorsku aj ďalšieho vý
znamného maďarského historika, Karolovho súčasníka Viliama Fraknóia (1843 až 
1924), rodáka z dolnonitrianskych Mojmíroviec, s ktorým sa aj osobne poznal.34 

Karol mal aj viacerých súrodencov. Z nich Alojz sa stal v roku 1880 farárom 
v Chtelnici a pôsobil ako profesor náboženstva a nemeckého jazyka na gymnáziu 
v Trnave a neskôr ako trnavský prepošt,35 Imrich bol úradníkom v Székesféhervári, 
kde zanechal aj potomkov. Štefan žil a pôsobil ako finančný úradník v Brezne, kde 
v roku 1913 zomrel. Dospelého veku sa dožil aj ďalší z bratov - Ferdinand Tagáni, 
úradník. 

29 Všetky vydania vytlačil Kníhtlačiarensky účastinársky spolok v Turčianskom Svätom 
Martine. 
30 HORVÁTH, P.: c. d., s. 162. Z roku 1875 sa zachoval 1 list adresovaný S. Hýrošovi (sign. 
M 34 B 34) a 5 listov F. V. Sasinkovi z rokov 1884 -1887 (sign. M 90 C 35). Archív literatúry 
a umenia Slovenskej národnej knižnice Martin, osobné fondy Š. Hýroša a F. V. Sasinka. 
31 Poslednou spomienkou na ThDr. Františka Tagániho bola konferencia „Osobnosť Františka 
Tagániho v slovenskom národnom obrodení", ktorú zorganizoval farský úrad v Turzovke 
v spolupráci so Spolkom priateľov Turzovky dňa 15. februára 2004 v Turzovke. PETRÁŠ, J., 
Katolícke noviny, 29. februára 2004, č. 9. 
32 Citácia z Peterovho rukopisného biografického slovníka česko-slovenských národných 
a kultúrnych dejateľov- http://ckk.ez/petera//dil.IH/pet.307.jpeg. 
33 ŠAN, ZCM, Nitra-Dolné mesto, 1824 - 1858, inv. č. 684, s. 718. 
34 K tejto osobnosti pozri bližšie TÓTH, L.: Fraknói Vilmos. Budapest 1924. 
í s NÉMETHY, L.: 5en'es parochiarum et parochorum archi-dioecesis Strigoniensis. Strigonii 
1898, s. 976. 
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Karol Tagáni (1858- 1824), archivár g historik 

Základné životopisné údaje o Karolovi Tagánim sú dostatočne známe. Pripomeň
me len, že po úspešnom skončení gymnázia v Nitre a budapeštianskej univerzity za
čal od roku 1879 pracovať ako archivár v Maďarskom krajinskom archíve (Magyar 
Országos Levéltár), v ktorom strávil ďalšie štyri desaťročia až do odchodu na zaslú
žený odpočinok v roku 1919.36 Po boku takých osobností, akými boli Július Pauler, 
Leopold Óváry, Dezider Csánki, Andrej Komáromy alebo Július Tasnádi Nagy, patril 
nitriansky rodák Tagáni medzi najväčšie zjavy rodiaceho sa moderného uhorského 
archívnictva. Právom ho môžeme označiť za jedného z priekopníkov tvorby moder
ných archívnych pomôcok v uhorských archívoch. Vydal (v roku 1886) nielen prvú 
tlačenú archívnu pomôcku vo vtedajšej uhorskej odbornej literatúre,37 ale aj troj
zväzkového sprievodcu po Maďarskom krajinskom archíve a inventáre Uhorskej 
a Sedmohradskej dvorskej kancelárie. Tieto diela patrili vtedy - vďaka použitej me
todike a prehľadnosti - k najlepším archívnym pomôckam aj v európskom meradle.38 

V krajinskom archíve založil tiež veľkú zbierku obecných pečatí a spolu s kolegom 
Deziderom Csánkim vypracoval veľkorysý plán vybudovania zbierky stredovekých 
listín týkajúcich sa územia Uhorska - východisko dnešnej Diplomatikai Gyújtemény 
v Maďarskom krajinskom archíve. 

Aj záber historického bádania Karola Tagániho bol neobyčajne široký.39 Jeho po
čiatočný záujem smeroval k cirkevným dejinám. Plánoval napísať syntetické dielo 
o dejinách reformácie v Uhorsku v 16. a 17. storočí a spočiatku sa intenzívnejšie ve
noval aj včasnostredovekým dejinám Uhorska.40 Postupne sa však preorientoval naj-

36 Základné biografické údaje publikovali napr. A Pallas Nagy Lexikona 15. Budapest 1897, 
s. 883; Slovenský biografický slovník 6. Martin 1994, s. 15 - 16; CSÁNKI, D.: Tagányi Károly. Le-
véltári Kôzlémények, č. 1 - 4, 1924, s. 205 - 208; HOLUB, J.: Tagányi Károly. Szazádok 1924. 
37 Jegyzéke az országos levéltárban a magyar és erdélyi udvari kanczelláriák felállításáig ta-
lálható herczegi, grófi, bárói, honossági és nemesi okleveleknek. Budapest 1886. 
38 Pozri A magyar levéltártorténet kronológiája 1000 - 2000. Szerk.: Dóka, K. - Miiller, V. -
Réfi Oszkó, M. Budapest 2000, s. 184, 188. 
39 Jeho základnú bibliografiu publikovali SZINNYEI, J.: Magyar Írok élele és munkái 13. Buda
pest 1913, s. 1223 - 1224; RIZNER, Ľ. V: Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slov
níka od najstarších čias do konca roku 1900. Martin 1934, s. 4 - 5, 292, 296. 
40 CSÁNKI, D.: c. d., s. 205 - 206. 
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mä na hospodárske dejiny, pomocné vedy historické, etnografiu a dejiny osídlenia. 
Už v roku 1880 publikoval svoju prvú väčšiu štúdiu v historickom časopise Szazá-
dok, v ktorej sa venoval pôvodu nemeckého osídlenia Nitrianskej župy, o dva roky 
neskôr tu publikoval štúdiu o stredovekej uhorskej inštitúcii Szolgagyór. Stredovekej 
problematike sa venoval čiastočne aj vo svojej štúdii o dejinách pôdneho spoločen
stva a susedskej občiny v Uhorsku, ktorá vzbudila pozornosť aj v zahraničí.41 V čase 
svojej prvopočiatočnej tvorby upútal najmä vydaním šesťzošitovej práce o uhorskej 
heraldike, v ktorej sa pokúsil podať všeobecný prehľad o jej vývoji.42 Spracoval tiež 
dielo o pôvode župnej samosprávy. Z prác v oblasti hospodárskych dejín patrilo 
medzi Tagániho najvýznamnejší počin vydanie trojzväzkového diplomatára k deji
nám uhorského lesníctva, ktorého obsah sa takmer viac ako tretinou dotýka aj úze
mia Slovenska.43 V roku 1894 založil v Budapešti Magyar Mezógazdaságtórténeti 
Szemle (Uhorský hospodárskohistorický obzor), odborný časopis, ktorý sa venoval 
hospodárskym dejinám Uhorska. 

Karol Tagáni napokon nezabudol vo svojej historickej práci ani na rodný kraj. 
K dejinám Nitrianskej župy prispel v osemdesiatych rokoch 19. storočia početnými 
popularizačnými článkami v regionálnych novinách.44 Venoval sa v nich najrôznejším 
témam - od cirkevných dejín, cez vývoj župnej správy, dejiny tureckej okupácie, ne
meckého osídlenia župy, historické kuriozity, diplomatiku až po etymológiu názvov 
niektorých nitrianskych sídel. Bol aj členom viacerých historických spoločností: čle-
nom-korešpodentom Uhorskej akadémie vied, členom Svätoštefanskej akadémie, 
Uhorskej historickej spoločnosti, Uhorskej heraldicko-genealogickej spoločnosti. Ro
ku 1920 sa stal predsedom Maďarskej etnografickej spoločnosti (po barónovi Sza-
layovi). 

Karol Tagáni zomrel 9. novembra 1924 v Budapešti. Bol ženatý (s Rozáliou Vad-
nayovou, pôvodom z Miškolca), nezanechal však žiadnych potomkov. 

Posledné generácie 
A čo poslední Tagányiovci z Oslian? Napriek ich veľkej rozvetvenosti, dnes už 

v Oslanoch nežije ani jeden člen tohto starého a ešte v 19. storočí značne rozvetve
ného rodu. Posledným predkom oslianskych Tagániovcov bol František Tagáni (1854 
- 1932), ktorý sa vyučil za obuvníka. Zanechal síce päť detí, ich potomkovia sa však 
rozišli do sveta. Amália a František zomreli v Maďarsku, potomkovia Márie žijú dnes 
vo Francúzku a Topoľčiankach. V Oslanoch zostali bývať len Františkovi synovia Pa
vol, ktorý tam zomrel v roku 1978, a jeho brat Štefan. Pavlova dcéra Mária sa po 

41 TAGÁNYI, K.: A foldkozosség torténete Magyarországon. Budapest 1894. Separát. V roku 
1894 vyšlo aj nemecky a v roku 1950 v Budapešti ešte v reprinte. 
n Magyarország czímertára. Budapest 1881. Vyšlo aj nemecky. 
43 Magyar erdészeti oklevéltár 1-3. Budapest 1896. 
44 Išlo najmä o Nyitramegyei Kózlóny, 3, 1883, č. 1 a 53; 4, 1884, č. 1; 6, 1886, č. 1 - 3, 7, 
17, 22, 27, 32, 33, 42, 44, 46; 7, 1887, č. 25 - 27, 32 - 34, 37, 40-52; 8, 1888, č. 5, 7, 11, 13, 
15-19, 22, 36 - 38, 40, 42, 46, 49, 54; 9, 1889, č. 1. 
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Základná genealógia posledných generácií Taganiovcov z Oslian 

Pavol 
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Rozália Šimková 
1752- 1822 

I 
Štefan 

1762- 1830 
Zuzana Kmeťova 

1764- 1831 

Michal Tagáni 
c. 1 7 2 3 - c . 1795 

súkenník 
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svadbe usadila v Seredi, kde žije doposiaľ (s rodinou). Druhá z dcér Anna-Jozefína ži
la v Maďarsku v rodine Františka Tagániho ml. Vydala sa za Istvána Tereha. Ich dve 
deti žijú dnes v USA a Maďarsku. 

Posledným v Oslanoch žijúcim členom rodu, ktorý zanechal mužských potomkov, 
bol Františkov syn Štefan Tagáni (1890 - 1969). S manželkou Annou Káčerovou, po
chádzajúcou z Prašíc, prežil prevažnú časť života v Oslanoch. Tu vlastnili až do ro
ku 1959 na námestí poschodový dom, kde prevádzkovali obchod s obuvníckymi po
trebami, kožou, železom a stavebným materiálom.45 Po jeho znárodnení odišiel Šte
fan do dôchodku, kým jeho manželka Anna pracovala v obchode ešte dálšie 
desaťročie. Predstavitelia súdobého režimu z nich urobili podnájomníkov vo vlast
nom dome. Ponechali im iba jednu izbu bez kuchyne a sociálneho zariadenia. Rodi
na túto situáciu ťažko znášala a tak sa rozhodla, že sa z Oslian vysťahuje. Za nový 
domov si vybrali Svätý Jur, aby tak boli bližšie k rodine dcéry Alice, ktorá sa s man
želom usadila v Bratislave. 

Štefan a Anna Tagániovci mali dve deti. Spomínaná dcéra Alica sa usadila v Bra
tislave, kde pracovala ako úspešná kníhkupkyňa. V roku 1949 sa vydala za vojaka 
Slovenskej armády Viktora Kvapila, neskôr stavebného inžiniera. Ich deti a vnuci ži
jú v Bratislave a okolí. Štefanov jediný syn Ján Tagáni, narodený v roku 1922 v Osla
noch, sa v roku 1949 oženil s Editou Irenou Rossbrei. Žili v Žiline a v Banskej Bystri
ci. V roku 1968 emigrovali do Rakúska a odtiaľ do kanadského Montrealu. Tu si ne
skôr otvorili vlastný obchod s potravinami. Ján sa po smrti svojej manželky 
striedavo zdržuje na Slovensku a v Kanade. Ich tri deti Dagmar, Katarína a Ján sa na
rodili ešte na Slovensku. 

Dagmar pracovala v oblasti fotografie. V roku 1983 tragicky zahynula. Obe jej 
dcéry z dvoch manželstiev žijú v Kanade a vo svojich menách nadálej používajú aj 
priezvisko Tagáni. Katarína sa v roku 1998 vydala za Paula Kenneta Airsa, ktorý po
chádzal z Anglicka, kde sa aj usadili. Pracovala v oblasti aeronautiky. S manželom má 
dve malé deti, Penelope a Wiliama, ktoré používajú zdvojené priezvisko Airs-Taganyi. 
Posledný z trojice súrodencov Ján Tagáni, narodený v roku 1952 v Žiline, sa oženil 
v Kanade s Kathleen Mayrand. Pracuje v oblasti ekonomiky a účtovníctva. Spolu so 
svojimi troma deťmi (Jennifer, Melyssa a Jan Štefan) žije v Montreali. Títo sú zatiaľ 
poslednými potomkami slovenských Tagániovcov. 

ŠAN, f. Krajský súd Nitra. Firemný register, spis Štefan Tagáni. 
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NIEČO O RIZNEROVSKÝCH KLIMÁČKOVCOCH 
Z príbuzenstva matky Ľudmily Riznerovej-Podjavorinskej 

Gustáv Rumánek 

V posledných rokoch lákalo ma spoznať niečo o staroturianskych Klimáčkovcoch, 
z ktorých pochádzala matka Ľudmily Riznerovej-Podjavorinskej. Skúmanie mi urých
lila jedna poznámka z ktoréhosi listu z knižne vydanej korešpodencie Ľudmily Riz
nerovej-Podjavorinskej, kde sa uvádza, citujem: „Bola to zvláštna rodina - Klimáče-
kovská: matkin starý otec, akási záhadná osobnosť, zeman, učený, boháč - a rodina 
(za druha) už sedliacka, ale snaživí, umní, bohatí ľudia. Koreň starého otca matkinho 
by viedol na šľachtický hrad, ale stopa zanikla..., maarbackálll Veľmi by sa mi o tom 
žiadalo písať." Na inom mieste ešte dodáva: „Matkin otec bol zámožný obchodník, hos
podár a majiteľpálenice - pochodil priamo zo sedliackej rodiny kopaničiarskej, zo Sta
rej Turej." 

Boli to zaujímavé informácie, chcel som i z pozície mojich skromných možností 
zistiť ich objektivitu. Veď priezvisko Klimáček je v Starej Turej a jej okolí hodne frek
ventované ešte i dnes, bude sa dať napokon i kohosi popýtať. Na začiatok som si opa
tril kópie z matriky ev. a. v. farského úradu v Starej Turej, začal som ich študovať 
a triediť. Po úsilí, ktoré som tomuto predsavzatiu venoval, predkladám Vám všetko, 
čo sa mi po čase z toho pátrania vylúplo. 

Zakrátko som našiel v kópiách potrebný záchytný bod. Bola to matka Ľudmily Riz
nerovej-Podjavorinskej, Mária Klimáčková (1843 - 1929). Bola druhorodená z desia
tich detí manželov Michala Klimáčka (1819 - ?) a Kataríny rod. Košťálovej (1821 až 
1891). 

Michal Klimáček bol prvorodený syn z deviatich detí. Ak bol zámožný obchodník, 
hospodár, hovorí sa, že i bryndziar a majiteľ pálenice, čo pochádzal zo sedliackej ko
paničiarskej staroturianskej rodiny, v tom prípade sú dve možnosti: K bohatstvu sa 
dopracoval sám a zveľaďoval ho, alebo, ako prvorodený syn ho mohol i zdediť. Ľud
mila Riznerová-Podjavorinská však udáva, že majetní boli i jeho rodičia, v našom prí
pade Martin Klimáček (1794-?) a Anna, rod. Michalcová (1797-?). Martin sa však na
rodil až ako treťorodený syn manželov Juraja Klimáčka a Kataríny rod. Rumánkovej. 
Dá sa predpokladať, že nededil, k bohatstvu sa asi musel za života dopracovať sám, 
Alebo že by vyženil veľké veno? ... Tu pripomínam váženým čitateľom, že sa už do
stávame na tenký ľad dohadov a domnienok. Vychádzam ale z predpokladu, že ma
jetok rodičov obvykle dedil najstarší syn. 

V priebehu spracúvania týchto riadkov dostala sa mi do rúk kópia Letopisu Mati
ce slovenskej z roku 1863. Obsahuje i menoslov členov Matice rozdelený na zakla
dateľov, riadnych členov a ročných riadnych členov. V prvých dvoch kategóriách 
medzi 26 Staroturanmi je uvedený tiež Michal Klimáček, mešťan, ktorý finančne pri
spel na Maticu slovenskú v poradí štvrtou najvyššou sumou. Jeho ekonomické záze-
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Spisovateľka Ľudmila 
Riznerová-Podjavorinská 
(vpravo) s matkou Máriou, 
rod. Klimáčkovou (1843 až 
1929) v záhrade rodinného 
domu v Novom Meste nad 
Váhom. Foto: ALU SNK, 
K 21 a/56. 

mie mu to vtedy asi umožňovalo. Nemám ďalšie dôkazné materiály, ale sa vysoko do
mnievam, že to mohol byť „náš" Michal Klimáček, ktorý mal vtedy necelých 44 rokov, 
teda v najzrelsom veku. Asi vtedy už takmer päťročný rodinný kontakt jeho dcéry 
Márie s Riznerovcami dopomohol natoľko vyformovať jeho národné cítenie, že sa od
hodlal k tomuto činu toho prelomového roku 1863. 

Podľa výpovedí pamätníkov akási pálenica (možno Klimáčkovská) jestvovala, ale 
pod týmto názvom by ju dnes asi málokto našiel. Bola situovaná v hornej časti Pa-
vúkech jarku, na Mizerakech boku, kde bol dostatok potrebnej vody pre chladenie 
destilátu. Inde na širokom okolí by také miesto ani nemohlo byť! A naviac bola neďa
leko osady U Klimáčkov, keď predpokladáme, že jej majiteľ tam i býval a ktorá je 
dnes súčasťou kopanice Papraď poblíž Starej Turej. Na túto pálenicu sa viaže drobná 
humorná príhoda, ktorú mi vyrozprával pán Branislav Podhradský z Paprade: 

Príčinlivý financ pri občasných kontrolách kopaničiarskej pálenice chodil a sno
ril po zatajených ovocných kvasoch. Využíval k tomu niekedy i pohlad z chabej 
striešky priľahlej šopy. Raz sa stalo, že táto nevydržala neobvyklú záťaž a pod ním 
sa preborila. Milý financ sa skydol rovno do dolu odloženej plnej kade. Mizeráčka, 
páleníkova žena, razom spozornela nielen na ten čudný rachot, ale i na nečakane 
rýchlo sa šíriaci zápach vyšplechnutého kvasu. Skôr, než sa preľakaný a prekvapený 
financ vyhrabal z neočakávaného kúpeľa, spľasne rukami a komentuje okolostoja
cim: „Nále, ludé, podte kuknút, čo sa to len za čudo vyláhlo v tem našém kvase! 

Týmito informáciami som si odpovedal, ako to vlastne bolo s otcom a starým ot
com matky Ľudmily Riznerovej-Podjavorinskej. Zemiansky pôvod, ako i nejaké stopy 
po záhadnosti, či iné zvláštnosti, uvádzané v citácii onoho listu, u týchto osôb som 
vo svojich podkladoch nenašiel. 

Dávnejšie listovanie v Slovenskom biografickom slovníku ma priviedlo o. i. k naš
ský znejúcim menám: Alexander Klimáček, jeho syn Fedor Klimáček a jeho dcéra Fe-
dora Klimáčková. 
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V súvislosti s predchádzajúcim hľadaním v Klimáčkovskej matrike padlo mi ná
hodne do oka meno Štefan Klimáček. Toto meno bolo uvedené ako i v matrike, tak 
i v spomínanom slovníku s poznámkou učiteľ a obchodník a s informáciou, že je ot
com Alexandra Klimáčka. Vyvstal mi tak ďalší, mne príjemný rébus na riešenie. Po
kračoval som. Cestičky hľadania i tento raz boli kľukaté. Výsledok Vám však predkla
dám už učesaný, vrátane domnienok, ktorých pravdepodobnosť sa v mnohých prípa
doch približuje k istote. 

Štefan Klimáček (6. 8. 1834 - 19. 4. 1900) bol brat už spomínaného Michala Kli
máčka, deda Ľudmily Riznerovej-Podjavorinskej. V rokoch 1852-54 bol prvým učite
ľom na novozriadenej ev. a. v. cirkevnej škole na Papradi. Asi si trúfal viac zarobiť. 
Preto začal obchodovať s bryndzou, podobne, ako jeho otec. Žení sa s Evou Horváto-
vou, tá mu však 15. 4. 1883 zomiera. Popri obchodovaní vo Viedni zoznamuje sa so 
svojim budúcim svokrom, bohatým gazdom a tiež kupcom z Mošoviec. Druhou man
želkou sa mu stala Karolína, rod. Simková. Na Starej Turej sa im narodil syn Alexan
der (17. 3. 1885 - 17. 12. 1918), potom odchádzajú do Mošoviec. Tam, podľa údajov 
matriky, ich nasledoval i jeho o jedenásť rokov mladší synovec Michal, brat matky 
Ľudmily Riznerovej-Podjavorinskej. 

Alexander Klimáček študuje v rokoch 1896 - 1904 na gymnáziu v Ružomberku. 
Ukončenie štúdia sa však jeho otec nedožil. Zomrel r. 1900. 

Zistené skutočnosti vyplnili doteraz hluché miesta Klimáčkovskej mozaiky. Štefan 
Klimáček sa stal dôkazovým ohnivkom prepojenia príbuzenstva Ľudmily Riznerovej-
Podjavorinskej s príbuzenstvom Alexandra Klimáčka. Tento napokon nedlho pôsobí 
tiež v Ružomberku. Koncom roka 1918 však náhle zomiera na španielsku chrípku. 

Pri tejto príležitosti sa mi zdá, že mesto Ružomberok bolo vtedy pre Starú Turú 
akoby osudové mesto, čo priťahovalo jej rodákov. Ako je širšej verejnosti známe, vý
robu bryndze na Slovensku zaviedli Staroturania a ďalší z nich úspešne pokračovali 
s jej obchodovaním. Bryndzou je prepletená celá staroturianska história 19. storočia. 
Možno tento osudový kontakt nastal, keď r. 1904 známy ružomberský podnikateľ Pe
ter Makovický ml. rozširuje svoje podnikanie o výrobu a obchodovanie s bryndzou 
a keď mu pri tom začali pomáhať sezónni odborníci-bryndziari zo Starej Turej. Mož
no niekde tu, v podstate originality tejto írečitej slovenskej pochúťky, možno hľadať 
ono dobové abstraktné pojivo týchto miest. 

No poďme ďalej! 

Hargašovci prišli na čachtické panstvo okolo r. 1600. Nie je však presne známe, 
kedy prišli na Starú Turú, ale v urbároch z roku 1772 a ďalších sú už uvedení. Na za
čiatku nášho príbehu boli manželia Michal Hargaš a Alžbeta Drlúška, zosobášení 
4.2.1803. Mali aspoň dvoch synov: Ondreja a Martina. Ondrej Hargaš (15. 11. 1840-?) 
uzavrel manželstvo s Annou Klimáčkovou (17. 7. 1847 - ?), mladšou sestrou matky 
Ľudmily Riznerovej-Podjavorinskej. 

Martin Hargaš (9. 1. 1838 - ?) s manželkou Alžbetou Vavrovičovou (15. 1. 1853 - ?) 
mali dve dcéry: Viktóriu (18.12.1875-21.2. 1926) a Máriu (10. 12.1879-23.10.1916). 
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Martin Hargaš, sedliak a kupec, oženil sa až vo veku 37 rokov. Bol národne uve
domelý (prispieval na dom Matice slovenskej), spoločenský a vtipný človek. Okrem 
iného patril medzi skúsených pytačov a oddávačov v mestečku. Verše si zostavoval 
sám a vkladal do nich citáty z Biblie; zrejme ju mal dobre preštudovanú. Zachoval sa 
po ňom originál štvorstránkového textu so svadobnými veršami. Možno, že i táto je
ho pisateľská činnosť mala vplyv na jeho dcéry, ktoré sa odhodlali prispievať do Slo
venských pohľadov. 

Do Slovenských pohľadov v tých časoch písali, okrem vtedajších renomovaných 
spisovateľov a národných buditeľov, aj národne uvedomelé ženy, ako Elena Maróthy-
Soltésová, Ľudmila Riznerová-Podjavorinská a iné. Patrili však k vyššej spoločenskej 
vrstve, mali vyššie vzdelanie, intelektuálske zázemie, boli to najmä farárske dcéry. 
Viktória a Mária Hargašové boli však obyčajné sedliacke dievčatá, chodili iba do cir
kevnej školy, mali iba najnižšie vzdelanie. 

Ich priateľka a rovesníčka Mária Želmíra Ježová (*9. 11. 1876), neskoršie švagri-
ná oboch dievčat, zbierala pre českého dialektologa Františka Pastrneka porekadlá 
a povery v staroturianskom nárečí. Zdá sa, že práve ona dala obom dievčatám pod
net k tomu, že sa rozhodli a odvážili napísať priamo do redakcie časopisu. Ich zve
rejnené práce sú doposiaľ podkladmi slúžiacimi k štúdiu jazyka, zvykov a sloven
skej stariny. Svedčia o tom i marginálie v Slovenských pohľadoch v Univerzitnej 
knižnici v Bratislave. 

Do Slovenských pohľadov prispievala Mária už ako šestnásťročná. Jej sestra Vik-
torka bola o päť rokov staršia. 

Mária sa vydala za mlynára Juraja Ježu. Martin Hargaš by bol iste rád vydal naj
prv staršiu dcéru Viktorku, ženích dal prednosť mladšej. Po výdaji už nemala čas na 
písanie do časopisov. Bola gazdinou na hospodárstve i v mlyne. Práce mala veľa, 
okrem toho v priebehu dvanástich rokov porodila osem detí, z nich štyria synovia sa 
dožili dospelého veku. Z jej zápisov o narodení a úmrtí svojich detí vidieť, že bola 
detailistkou. Zapisovala nielen dátum, ale i hodinu narodenia či úmrtia. Iste veľmi tr
pela, keď zapisovala skon svojich malých detí. 

Mária zomrela 23. 10. 1916 vo veku 37 rokov na TBC v čase, keď jej manžel Juraj 
i prvorodený syn Dušan boli narukovaní. Doma zostali traja synovia, najstarší z nich 
mal iba dvanásť rokov. Starostlivosť o Ježovskú rodinu po zomrelej prevzala jej ses
tra Viktorka. 

Viktorka sa v roku 1917 vydala za svojho bývalého švagra a vdovca Juraja. Stara
la sa o výchovu chlapcov po sestre a porodila mu ďalšieho syna Ivana. Na písanie jej 
nezostával čas. Trápila sa s domácnosťou a so svojim zhoršujúcim sa zdravotným 
stavom. Zomrela 21. 2. 1926 vo veku 51 rokov. Takýchto osudov bolo vtedy veľa. 

Ako sme už uviedli, Ondrej Hargaš, Martinov brat, uzavretím manželstva vstúpil 
do príbuzenstva s Klimáčkovcami. Pre Martina Hargaša, otca sestier Márie a Viktórie, 
stala sa tak Ľudmila Riznerová-Podjavorinská neter jeho švagrinej. Isto sa vtedy tie
to tri mladé dámy, takmer vrstovníčky (*1872, *1875, *1879), poznali a dobre vedeli 
o sebe. Zo Starej Turej do Bziniec nebolo predsa až tak ďaleko. 
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Pozoruhodná je na tom i tá skutočnosť, že do tých istých Slovenských pohľadov, 
kde prispieva r. 1895 šestnásťročná Mária Hargašová, prispievala päť rokov pred ňou 
v začiatkoch svojej literárnej činnosti Ľudmila Riznerová-Podjavorinská. Jabĺčka asi 
stále budú padať pod strom! 

Z týchto zverejnených faktov, možno si to ani neuvedomujeme, Ľudmila Riznero
vá-Podjavorinská je v mnohom podjavorinskou tiež z pohľadu Starej Turej, rodiska 
Klimáčkovcov a jej matky. Hoci doteraz bola podjavorinskou iba z pohľadu Bziniec, 
jej rodiska a rodiska Riznerovcov. 

Domnievam sa, že tieto porovnávania vo veci literárnych pokusov sestier Viktor-
ky a Márie Hargašových v ničom neuberajú na ich hodnotách. Vtedajšie spoločenské 
postavenie žien, žien-matiek, žiaľ, vylučovalo akúkoľvek ušľachtilú činnosť na všeo
becnú škodu pre kultúrny odkaz nášho národa. 

Kto hľadá, nájde niekedy i viac, ako očakával. Pôvodne som chcel vedieť, ako to 
bolo s Klimáčkovcami podľa tej poznámky z korešpodencie Ľudmily Riznerovej-Pod-
javorinskej. Popri tom našiel som príklady ušľachtilého, vzájomného príbuzenského 
inšpirovania. Našiel som však i pevný Klimáčkovský rodokmeň so zdravými koreňmi, 
ktorý zbudoval Štefan Klimáček. Dozvedel som sa viac o jeho synovi Alexandrovi, 
kníhkupcovi, redaktorovi a vydavateľovi, o vnukovi Fedorovi, maliarovi, ilustrátoro
vi a pedagógovi, o pravnučke Fedore Klimáčkovej, emeritnej kunsthistoričke a peda
gogičke Univerzity Mateja Bela, ako aj o ich príbuzenstve. 

Nie som povolaný hodnotiť, ale zo všetkého mi vychádza, že naši Klimáčkovci 
v celej štafete svojho rodu posúvali si úctu k duševným hodnotám, pracovitosť, 
schopnosť zhodnocovať hrivnu svojho talentu ako i schopnosť správnej orientácie 
v kritických dejinných zvratoch. Nech tieto riadky sú skromnou pozornosťou kraja, 
v ktorom im vyrašili budúce krídla, za činy, ktoré doteraz urobili pre toto spoločen
stvo pod severným oblúkom Karpát. 

Výber z použitých prameňov a literatúry 
Štátny archív Bratislava, matriky ev. a. v. farského úradu v Starej Turej 
korešpodencia s pani Fedorou Klimáčkovou 
JEŽO, Milan: Viktória a Mária Hargašová (článok) 
KOCÁK, Michal: Listy Ľudmily Riznerovej-Podjavorinskej 1 (1889 - 1918). Martin 1988 
Slovenský biografický slovník 1-6. Martin 1986 - 1994 
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SLUŽOBNE ODZNAKY BEZPEČNOSTNÝCH ZBOROV 
ČESKOSLOVENSKA 

Martin Kováčik1 

Máloktorá oblasť ľudského života je históriou tak dobre zdokumentovaná ako prá
ve oblasť zločinu a trestu. Niet sa čomu čudovať. Veď práve tým, že sa dával na zná
mosť potrestaný a odhalený zločin, dosahovala sa aj určitá prevencia. Taktiež ne
možno poprieť, že panovníci veľmi radi nechávali pre budúce generácie zvečňovať 
fakt, že žiaden zločin nezostal za ich vlády nepotrestaný. Ani najdrastickejšie tresty 
však nemohli zločincov odradiť od páchania trestnej činnosti. A čím boli tresty prí
snejšie, tým boli aj formy zločinov sofistikovanejšie. Rozvinuté formy organizova
ného zločinu existovali už v starovekom Egypte, v Asýrii, v čínskej ríši, v rímskom 
impériu... 

Začiatky neuniformovanej polície a služobných odznakov 
Spoločnosť teda odjakživa stála pred otázkou, ako sa vysporiadať s organizova

nými formami trestnej činnosti. Vzhľadom na to, že takáto činnosť bola z väčšej čas
ti páchaná skryte a v tajnosti, bolo nutné, aby jej zo strany spoločnosti čelila sila, 
ktorá by dokázala do organizovanej zločineckej skupiny preniknúť alebo sa aspoň 
pohybovať tak blízko nej, aby získala čo najviac informácií a sama zostala neodhale
ná. Zároveň však pred takýmito strážcami zákona stála otázka, ako v prípade potre
by preukázať svoju identitu. A práve tu niekde sa začína písať história symbolov ne
uniformovanej polície. 

V starovekom Egypte používali skrytí vyšetrovatelia na preukazovanie svojej 
identity (v prípade potreby) papyrusy s označením svojho poslania, rôznofarebné 
špendlíky a brošne vyjadrujúce ich postavenie. V Číne nosili špeciálne tabuľky z dra
hých kovov s cisárskou a súdnou pečaťou. V stredovekej Európe sa neuniformovaní 
strážcovia zákona preukazovali rôznymi poverovacími listinami, ktoré od konca 17. 
storočia nahradili - najmä vo Francúzsku a neskôr v Pruskú - tzv. služobné odznaky. 
Služobný odznak sa časom osvedčil ako najpraktickejší a zároveň najbezpečnejší 
atribút preukazovania totožnosti neuniformovaného strážcu zákona aj v iných kraji
nách. Jednou z jeho výhod bola ľahká „čitateľnosť" aj osobami z menej gramotných 
vrstiev obyvateľstva. 

Nie je tajný ako tajný 
V modernej dobe sa u nás strážcovia zákona pracujúci v civilnom odeve zvykli 

nazývať detektívmi alebo aj tajnými policajtami, skrátene „tajnými". Toto označenie 
1 Martin Kováčik (nar. 1965) pôsobil takmer 20 rokov v československých, potom 
slovenských ozbrojených zboroch, naposledy v oblasti boja proti medzinárodnému zločinu, 
najmä nelegálnemu obchodu s drogami a nebezpečnými materiálmi. Prednáša a publikuje 
o tejto problematike (napr. v periodiku Zbrane, strelci, lovci). Žije v Trenčíne. 
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sa používalo tak pre príslušníkov tajnej služby, ako aj pre tajných (alebo neunifor-
movaných) policajtov. Treba však medzi nimi rozlišovať. 

Stručne a veľmi zjednodušene povedané za príslušníkov tajnej služby možno po
važovať osoby, ktoré bránia záujmy štátu, pričom organizovaný zločin je na pokraji 
ich záujmu. Všímajú si ho iba vtedy, keď sa začína stávať hrozbou pre štát. 

Na rozdiel od príslušníkov tajnej služby neuniformovaní (alebo „tajní") policajti 
sa zameriavajú najmä na kriminálne delikty, pričom ich hlavným poslaním je ochra
na spoločnosti pred kriminálnymi elementárni, či už pôsobia skryte alebo otvorene. 
Takíto policajti sa snažia preniknúť dovnútra zločineckej skupiny, alebo o nej aspoň 
získať čo najviac informácií, ktoré by následne viedli k jej rozloženiu a eliminácii. 
Ich práca zvyčajne končí momentom zatknutia zločincov, po ktorom nasleduje súko-
lie procesu vyšetrovania a súdu. 

Po vzniku ČSR 
Novovzniknutá ČSR stála v roku 1918 aj pred úlohou vytvorenia takých bezpeč

nostných zborov, ktoré by boli zárukou istoty nielen pre obyvateľstvo, ale aj pre sa
mostatný štát ako taký. Krokom, ktorý zabránil porevolučnému chaosu, bol zákon 
č. 11/1918 Zb. z., vydaný 28.10. Národným výborom. Išlo o tzv. recepčný zákon, kto
rý uznal za platné všetky dovtedajšie zákony a nariadenia, čo o. i. v praxi znamena
lo aj to, že polícia de facto určitý čas fungovala tak, ako za monarchie. 

Na území ČSR vykonávalo svoju činnosť niekoľko ozbrojených bezpečnostných 
zborov. Okrem obecnej a štátnej polície tu pôsobila aj žandarméria, ktorá sa zakrát
ko začala oficiálne nazývať četníctvom. Štátna polícia sa ďalej delila na uniformova
nú a neuniformovanú stráž bezpečnosti (teda - v druhom prípade - tzv. tajných). 

Neuniformovaná stráž bezpečnosti používala na svoju identifikáciu emailové od
znaky s rakúskou orlicou, ktoré boli po prevrate zrušené. Na nový odznak si neuni
formovaní policajti museli ešte chvíľu počkať. Jeho konečnej podoby sa dočkali až po 
definitívnom schválení štátneho znaku, preto v poprevratovom období ešte nejaký 
čas používali starý odznak s rakúskou orlicou, avšak s kokardou v národných far
bách. Niekedy sa označuje aj ako tzv. kolkovaný odznak. 

Ako prvé sa začali zavádzať nové odznaky pre civilných strážnikov v Prahe. Tie
to sa stali neskôr vzorom pre odznaky zavádzané aj v iných mestách republiky. Po
licajný odznak pre civilných strážnikov prvej republiky vyzeral takto: 

Bol to emailový odznak modrej farby v tvare kruhu v strede s bielou šesťcípou 
hviezdou (všeobecne uznávaným symbolom polície), na ktorej bol umiestnený tzv. 
malý štátny znak, nápis „výkonný policajný orgán", označenie RČS (Republika čes
koslovenská) a číslo odznaku. 

Odznak sa nosil skryte na klope kabátu alebo saka. Vzácne sme zaznamenali prí
pady, kedy sa nosil ako súčasť legitimácie. Tento spôsob používania a legitimovania 
však u nás nikdy nemal tradíciu a ako „amerikanizmus" sa ujal až po roku 1989. 

Je zaujímavé, že na odznaku bolo uvedené aj mesto alebo oblasť, v rámci ktorej 
policajt pôsobil. Pri takejto organizácii polícia využívala tzv. miestnu znalosť pro-

-4 48 



stredia, čo v praxi znamenalo, že pri určitej skupine trestných 
činov policajt vedel, koho z podsvetia žiadať o informácie, po
prípade koho priamo zatknúť. Nevýhodou bolo, že aj druhá 
strana často poznala väčšinu neuniformovaných policajtov pô
sobiacich vo svojom obvode. 

Odznak mal rôzne spôsoby upínania a sú známe jeho exem
pláre s priemerom 33,38 a 44 mm. 

Ukážka tohto typu odznaku je na obr. 1. Ide o služobný od
znak neuniformovanej stráže bezpečnosti používaný konkrétne 
v Košiciach. 

Pod krídlami ríšskej orlice 
Od zavedenia vyššie spomínaného odznaku sa najmä zo Slo

venska ozývali hlasy, ktoré volali po zvýraznení slovenského 
znaku a to najmä v typoch odznakov používaných na Sloven
sku. Vzhľadom na malú plochu takéto zvýraznenie nebolo tech
nicky možné, preto odznakov s výrazným slovenským označe
ním sa slovenskí policajti dočkali až po roku 1939. 

Vznikom Slovenského štátu sa situácia v bezpečnostných 
zboroch bývalej ČSR dramaticky zmenila. Slovenský štát, ktorý 
silne inklinoval k Nemecku, prispôsobil nemeckému vzoru nie
len svoje represívno-bezpečnostné orgány, ale aj služobné od
znaky, ktoré tieto orgány používali. Popri neuniformovanej po
lícii zaoberajúcej sa kriminálnymi deliktami vznikla aj tu tzv. 
„neuniformovaná politická polícia", ktorá mala prenasledovať 
politických nepriateľov novovzniknutého štátneho útvaru, ako 
aj veľkých ekonomických priestupcov. Je známe, že v druhom 
prípade závažnosť trestných činov nezávisela ani tak od ich 
veľkosti, ako od toho, k akému etniku objekt záujmu tejto služ
by patril. Osoby pôsobiace v tejto oblasti riadila Ústredňa štát
nej bezpečnosti (ďalej len ÚSB), ktorá bola podriadená minis
terstvu vnútra. 

Na obr. 2 a 3 je vyobrazený odznak ÚSB, ktorý bol podľa 
vzoru služobného odznaku nemeckého gestapa (obr. 4 a 5) 
obojstranne razený a nosil sa na retiazke vo vrecku nohavíc 
alebo kabáta. Mal priemer 40 mm. 

V Čechách po vzniku Protektorátu došlo k faktickému pod
riadeniu bezpečnostných orgánov orgánom Nemeckej ríše 
a tým aj k ich čiastočnej reorganizácii. 

Popri neuniformovanej nemeckej politickej polici (gestape), 
ktorá začala oficiálne svoju činnosť na českom území prvým 
dňom vzniku Protektorátu, tu pôsobila aj tzv. „neuniformovaná 



vládni polície". Používala smaltovaný služobný odznak (obr. 6), 
ktorý sa nosil pod klopou saka alebo kabátu. V strede tohto od
znaku sa nachádzal tzv. protektorátny znak, ktorý je veľmi po
dobný súčasnému českému štátnemu znaku. 

Po druhej svetovej vojne 
Po oslobodení v roku 1945 došlo k úplnému prebudovaniu 

bezpečnostného aparátu obnovenej republiky. Hlavným dôvo
dom bol fakt, že pôsobenie ľudí z bezpečnostných zborov Pro
tektorátu a Slovenského štátu v nových štruktúrach bolo naďa
lej neprípustné. Keďže tieto osoby slúžili zdiskreditovaným re
žimom a po vojne sa do vedúcich funkcií v bezpečnostnom 
aparáte dostávali navrátilci z oboch frontov alebo dokonca 
z koncentračných táborov, bolo hneď od začiatku zrejmé, že tí, 
ktorí ešte včera stáli na opačnej strane barikády, nebudú môcť 
dlho slúžiť vedľa seba. V praxi to niekedy vyzeralo tak, že čet
níci, ktorí ešte pred pár týždňami, za Protektorátu, chytali na
šich parašutistov z Anglicka, s niektorými z nich po skončení 
vojny slúžili pod jednou strechou. Kvôli úplnosti treba ešte po
vedať, že v novovznikajúcom bezpečnostnom aparáte mali 
hneď od začiatku navrch komunisti, takže rozlúčka so starými 
kádrami bola veľmi rýchla a radikálna. 

Po vojne teda u nás definitívne zaniklo četníctvo (žandár
stvo) a na 44 rokov aj polícia, ktorá bola obnovená až v roku 
1990. Namiesto nich vznikol zbor národnej bezpečnosti (ďalej 
len ZNB), ktorý sa neskôr delil na štátnu bezpečnosť (ŠtB) a ná
rodnú bezpečnosť, neskôr označovanú ako verejnú bezpečnosť 
(VB). Toto rozdelenie je veľmi zjednodušené. Príznačným pre 
ZNB, najmä v neskorších dobách, bola jeho veľmi komplikovaná 
štruktúra, niekedy až na hranici logiky. 

Súčasťou národnej bezpečnosti bola aj kriminálna služba. 
Tá používala smaltovaný služobný odznak (obr. 7), ktorý svo
jím stvárnením nadväzoval na služobný odznak neuniformova-
nej polície z dôb 1. CSR. Sesťcípu hviezdu nahradila biela päť-
cípa hviezda a nápis „výkonný policajný orgán" vystriedal nápis 
„kriminálna služba". 

Tento odznak sa začal nosiť od roku 1946. Ako došlo k ná
padu vytvoriť ho, dnes už asi ťažko zistíme. Možno sa chcel 
niekto päťcípou hviezdou komunistom už vtedy ovládajúcim 
ZNB zavďačiť, alebo to bol možno naopak posledný pokus, ako 
aspoň symbolicky orientovať zbor na západ, nakoľko odznak 
veľmi pripomínal americkú vojenskú symboliku. Možné sú obe 



riešenia, nakoľko do roku 1949 bolo v ZNB popri komunistoch 
aj niekoľko pokrokovo zmýšľajúcich dôstojníkov z prvej ČSR 
a dôstojníkov, ktorí proti fašizmu bojovali na západe. 

Odznakov s bielou hviezdou poznáme niekoľko druhov: 
a) odznak príslušníkov kriminálnej služby s nápisom „kri

minálni služba" alebo „kriminálna služba", 
b) odznak príslušníkov bezpečnostnej služby s nápisom 

„bezpečnostní služba" alebo „bezpečnostná služba", 
c) odznak členov spravodajskej ústredne s nápisom „Z". 
Priemer týchto odznakov bol 40 mm. 

Odznaky platné od 60-tych rokov 
Nový odznak pre kriminalistov bol zavedený až v šesťdesia

tych rokoch. Platil až do roku 1991. Tvoril ho kruh s priemerom 
4 cm, po obvode s bledomodrou stužkou, s nápisom a číslom 
umiestneným v spodnej časti. Vo vnútri tohto odznaku bol bie
ly kruh s novým (československým) štátnym znakom. Vyrábal 
sa s českým {„kriminálni služba", obr. 9) i slovenským nápisom 
(„kriminálna služba", obr. 8) v niekoľkých variantách, ktoré sa 
líšili len hrúbkou použitého materiálu a povrchovou úpravou. 
Sú známe vypuklé tenšie varianty ako aj neskoršie ploché hrub
šie varianty, na ktoré sa zozadu razili čísla (obr. 10). Odznak sa 
nosil na retiazke vo vrecku nohavíc. Samotní policajti mu ho
vorili „lízátko". Dnes už ťažko zistíme, či to bolo pre jeho 
vzhľad, alebo či to bolo odvodené od slova „líznuť", čo v poli
cajnom žargóne znamenalo niekoho zatknúť. 

Odznaky po roku 1989 
Po novembri 1989 bol obnovený policajný zbor, popri štát

nej polícii vznikli aj obecné alebo mestské polície. Vznikla aj 
federálna kriminálna polícia a s ňou tiež nový odznak jej ne-
uniformovaných príslušníkov (obr. 11). 

Neuniformovaná polícia sa začala čoraz viac diferencovať 
nielen svojou činnosťou, ale aj používaním svojich služobných 
odznakov. Vznikli tak služobné odznaky federálnej ochrannej 
služby (FOS) zaoberajúcej sa ochranou politických osobností. 
Tieto boli vyrábané v rôznofarebných mutáciách v závislosti od 
postavenia chránenej osoby (obr. 12 - 14). Odznaky boli z dru
hej strany číslované (obr. 15) a nosili sa viditeľne na klope sa
ka. Odznak FOS bol jedným z posledných služobných policaj
ných odznakov Československa. 

51 • 



Služobné odznaky používali pri výkone služby v občianskom odeve aj príslušní
ci hospodárskej polície, exekútori, daňoví úradníci, príslušníci finančnej trestnej 
služby, kontrolnej cenovej služby, vojenskej polície, pátracej služby, ozbrojenej 
ochrany železníc, revízori ČSD, ČSAD, MHD a príslušníci rôznych iných zložiek spo
ločnosti. To však už nie je témou tohto príspevku. 

Záverom pripomeňme, že služobné policajné odznaky sú predmetom záujmu 
mnohých zberateľov - ani nie tak pre ich výtvarnú hodnotu, ako pre ich jedinečnosť. 
Jednotlivé odznaky sa v rámci typu odlišovali tak drobnými farebnými odchýlkami, 
ako (často) aj použitým materiálom. Každý z nich mal svoje vlastné číslo, všetky bo
li preto neopakovateľnými originálmi. Po skončení služby sa odovzdávali, v opačnom 
prípade hrozili ich nositeľom veľmi prísne postihy. Tie, ktoré neboli zošrotované 
a zachovali sa, sú teda doslova zberateľskými raritami, špecifickými svedectvami 
o tom, že tu existovali muži a ženy zákona, ktorí v mene občanov pôsobili raz na ich, 
nezriedka však aj na opačnej strane. 
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H E R A L D I C K Ý ALBUM 

MEDAILÓN S ERBAMI SCHITROVCOV A STÁRAIOVCOV 

Peter Novosedlík 

V jednej súkromnej zbierke v Hlohovci sme našli predmet, zaujímavý z viacerých 
aspektov. Išlo o strieborný medailón (obr. 1 - 2), na prednej strane s portrétom Fran
tiška Jozefa L, nápisom FRANC.IOS.I.D.G.AVSTRIAE IMPERÁTOR a písmenom „B" pod 
vyobrazením, čo bola značka mincovne v Kremnici. Na zadnej, vyhladenej strane bo
li vygravírované 2 erby: heraldicky vpravo, pod paťlúčovou šľachtickou korunou erb 
rodu Schitra von Ehrenheim (meno tohto rodu, ktorý pochádzal z rakúskej časti 
Sliezska, je známe i v podobe Schytra von Ehrenheim), heraldicky vľavo, pod deväť-
lúčovou grófskou korunou erb Stáraiovcov. Vygravírované boli len štíty, ostatné sú
časti erbov neboli zachytené. Predmet mal priemer 2,3 cm a váhu 4,85 g. 

Bolo vidno, že ako medailón bol tento predmet používaný až sekundárne, pôvod
ne slúžil ako minca - štvrťflorén (štvrťzlatka) cisára Františka Jozefa I. (1848 - 1916); 
v Uhorsku sa razili v rokoch 1857 - 1862. Na prednej strane zostal neporušený, na 
zadnej strane, kde po druhotnej úprave vygravírovali erby, bol pôvodne dvojhlavý 
orol a pod ním označenie hodnoty mince (1/4 FL). Okolo orla bol nápis HVNG.BOH. 
LOMB.ET VEN. - GAL.LOD.ILL.REX A.A. a letopočet. Z pôvodnej výzdoby mince na hra
ne sa zachoval nápis VIRIBVS VNITIS (spojenými silami), len písmená IR prekryli pri 
pripevňovaní závesného ucha.1 

Erb rodu Schitra popisuje heraldická literatúra takto: štvrtený štít, v 1. a 4. poli 
na zelenom podklade zlatý roh hojnosti naplnený kvetmi, v 2. a 3. poli na zlatom 

1 Popis štvrťflorénu z rokov 1857 - 1862 uvádza napr. HUSZÁR, L.: Munzkatalog Ungarn von 
1000 bis heute. Budapest 1979, s. 307. 
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podklade zelený vavrínový veniec (obr. 3).2 Zobrazenie na medailóne je pomerne ver
nou podobou tohto erbu. 

Zaujímavejšie je riešený erb Stáraiovcov. Hoci ho umiestnili pod grófsku korunu, 
nie je totožný s grófskym erbom rodu, ktorý má nasledujúcu podobu: na modrom ští
te zlatý múr tvorený z kvádrov, v hornej časti ukončený cimburím. V strede múru je 
brána s otvoreným ľavým krídlom. Na cimburí stoja dve proti sebe obrátené straky 
držiace zobákmi zlatý prsteň s červeným očkom (obr. 4).3 

Na medailóne je namiesto múru zobrazená z koruny vyrastajúca veža z kvádrov, 
v strede s bránou. Veža je ukončená cimburím, na ktorom stoja 2 proti sebe stojace 
vtáky držiace zobákmi prsteň. Zobrazenie vychádza z erbu z r. 1418, na ktorom zo 
zlatej koruny vyrastá zlatá brána s otvoreným ľavým krídlom dverí, na vrchole brá
ny sú dve proti sebe stojace straky držiace zobákmi zlatý prsteň s červeným očkom 
(obr. 5). Tento erb udelil kráľ Žigmund Adalbertovi, synovi Juraja z Michaloviec, a je
ho príbuzným. Používali ho viaceré rody so spomenutými predkami - i Stáraiovci.4 

Erb na medailóne je teda kombináciou erbov, používaných pred a po povýšení 
Stáraiovcov do barónskeho a grófskeho stavu (pričom veža z kvádrov a cimburie po
chádzajú z grófskeho erbu). Nepresnosti v zobrazení možno s najväčšou pravdepo
dobnosťou pripísať rytcovi, ktorý erby gravíroval. 

K obom erbom možno priradiť aj konkrétne osoby. Dá sa predpokladať, že k úpra
ve mince na medailón došlo pred alebo po uzavretí sobáša medzi Franzom Schitrom 
(1837 - 24. 7. 1890) a Ferdinandínou Sztárayovou (23. 5. 1853 - 26. 11. 1937). Svad
ba sa konala 12. 1. 1873 v Trnave pri Laborci.5 Ako býva pri združených erboch zvy
kom, heraldicky vpravo zobrazili erb manžela, heraldicky vľavo erb manželky. 

Fotografie: Alexander Psica 
2 Die Wappen des Adels in Ungarn. J. Siebmacher's grofies Wappenbuch. Bánd 33. Neustadt an 
der Aisch 1982, s. 571, Taf. 407. Za sprístupnenie tohto diela ďakujem p. Horstovi Doležalo-
vi z Genealogicko-heraldickej spoločnosti Adler vo Viedni. 
3 CSERGHEO, G. von: Der Ungarische Adel. Nurnberg 1885 - 1892, s. 645, Taf. 452. 
4 Tamže. 
5 GUDENUS, J. J.: A magyarországi fônemesség XX. századi genealógiája 4 (SZ - ZS). Budapest 
1998, s. 66. 
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P O V E S T I - PR I B EHY 

O praotci čachtických Hrabinu 
V rámci rodopisného bádaní jsem 21. 8. 2002 se svými détmi - synem Markem 

a dcérou Magdou - navštívil mestečko Čachtice. Impulsem k návšteve bylo zjišténí, 
že v urbáfi čachtického panstva byl mezi 77 rodinami k r. 1568 uveden i Matej Hra
bina. Z cesty jsem vytčžil nékolik dúležitých faktu. Jedním z nich byla pozoruhodná 
legenda o údajném praotci všech čachtických Hrabinu, kterých je v současné dobé 
v mestečku nékolik desítek a kteŕí již dávno ztratili povedomí o společném púvodu, 
ač ho nepochybné mají. 

Kdysi dávno, hodné dávno, žil v Čachticích jistý Peter Hrabina. Oženil se a záhy 
očekával narození vytouženého syna, co se však nestalo: díté se narodilo mrtvé. Pe
ter byl smutný, ale neztrácel nádeji. Když se však narodilo mrtvé i druhé a tretí dí-
té, začal pochybovat. Po príchodu mŕtveho čtvrtého, pátého, šestého a sedmého dí-
téte upadl do trudnomyslnosti. Ale stále se nevzdával. Pŕišly další deti, osme, devá-
té a desáté - opét mrtvé. 

Peter se dohodl s manželkou, že podniknou ješté jeden pokus. Ale díté, které pri
šlo na svet, bylo zase mrtvé. Už v zoufalství se manželé pokúsili o dvanácté díté- ale 
i ono prišlo na tento svet mrtvé. 

Manželé Hrabinovi byli zoufalí. Tu jim nékdo dal radu. Je treba zajít do Saštína, 
účastnit se pouti a dúkladné se pomoálit a vyžádat si pomoc Panny Márie. Když ta ne-
pomúže, tak už nikdo. Peter vyrazil na pouť, modlil se dlouho a dúkladné a po ná
vratu vše doma s manželkou probral. V noci se mu zdal zvláštni sen. V ném k nemu 
promluvila samotná Panna Márie a vysvetlila mu, že prokletí, jež na ném Ipí, je zá-
též po pfedcích a on je odstráni tak, že vlastnoručné vyreže z jediného kusu dreva je-
jí sochu a k ní se bude modlit, sochu pak musí umístit natrvalo ve své domácnosti. 

Peter se pustil do práce, jen se ráno probudil. Vše povyprávél své žene, která jej 
podporovala. Socha byla hotová v krátkém čase. Peter ji postavil v kuchyni na dúleži-
té místo a s manželkou se k ní denné modlili. Zakrátko prišla pani Hrabinová potfi-
nácté do jiného stavu. S napätím očekávali oba manželé narození tŕináctého dítéte. 

Jejich radost byla nevylíčitelná, když se tentokrát narodilo díté živé... Tŕinácté dí-
té bylo zdravé a mélo se čile k svetu. Vyrostlo, dospelo, oženilo se. Byl to údajný 
prapŕedek všech současných Hrabinu v celých Čachticích. Zda pravé onen Matej 
Hrabina z r. 1568, to je téžko ŕíct. 

Povést mi vyprávéli Michal a Jozef Hrabinovi (v dobé vypravení 78 a 81 let) s tím, 
že ji znají od svého dédy, který ji údajné slyšel od svého dédy atd. Kdy pfesnéji se 
v rode objevila, téžko ŕíct. Faktem je, že asi necelý metr vysoká soška Panny Márie, 
vyrezaná ze dreva, stojí v prosklené vitríne v kouté kuchyne p. Jozefa Hrabiny do
dnes; autor téchto ŕádkú ji zhlédl na vlastní oči... 

Petr Hrabina, Brno- www.sweb.cz/Hrabina.Petr 
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Dobrí priatelia sa aj o meno podelia 
Dr. Juraj Čelko (nar. 1948) sa narodil v Bratislave, detstvo a väčšinu života prežil 

v Trenčíne. Desať rokov pôsobil ako vojenský lekár. Po odchode do civilu nastúpil do 
Slovenských liečebných kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach, kde robí doteraz. Vydal 
niekoľko kníh autobiografických poviedok. V poslednej z nich (Náš život v príslo
viach. Bratislava, Yellow 2002) nás upútal aj z genealogického hľadiska zaujímavý 
príbeh dvoch priateľov. V spomínanej knihe bol publikovaný pod názvom Dobrý pria
teľ nad zlato. 

Naši predkovia vraveli, že zlato sa probuje v ohni a dobrý priateľ v nešťastí. 
Šťastný je človek, ktorého osud nedonúti podrobovať priateľstvo skúške. Ďuro Hirsch-
feld takéto šťastie nemal. Vyrastal v rodine židovského právnika na námestí svätej 
Anny v Trenčíne. Bol veselej povahy, veľmi spoločenský a aj keď exceloval v mate
matike, zaujímal sa o všetko. Jeho poznávacím znamením bola silnejšia postava 
a nemiznúci úsmev. V blízkosti na pešej zóne bola lekáreň, ktorú vlastnili rodičia je
ho priateľa Miša Červenku. Na rozdiel od neho bol Mišo vysoký, chudý, uzvretej po
vahy, veľa toho nenarozprával. Jeho koníčkom bola chémia, už na strednej škole štu
doval vysokoškolské učebnice. Mal encyklopedické znalosti o športe, svoje okolie tiež 
často prekvapoval mimoriadnou pamäťou. Po maturite roku 1939 sa rozhodol po
kračovať v rodinnej lekárnickej tradícii, zatiaľ čo starší kamarát Ďuro už študoval 
medicínu. 
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V tom čase sa na Slovensku začalo stmievať. Židov označili za škodcov sloven
ského národa a prijímali sa zákony, ktoré postupne viedli k ich ekonomickej a fyzic
kej likvidácii. Keď si Mišo uvedomil, že priateľ je vážne ohrozený, bez váhania mu 
dal svoje doklady, vrátane rodného listu a listu domovskej príslušnosti. Toto Mišovo 
gesto, ktoré vtedy znamenalo priepustku k životu, bolo spojené s veľkým rizikom. 
V prípade, že sa niekto takto snažil zachrániť židovského spoluobčana a prišlo sa na 
to, postavili ho pred súd ako vlastizradcu. Nasledoval rýchly rozsudok s dlhoročným 
väzením v Ilave. Po potlačení povstania totiž všetkých takýchto dobrodincov bez 
ohľadu na dokázateľný árijský pôvod Nemci bez súdu popravili. 

V Bratislave, kde ho nepoznali, prežil Ďuro vdáka dokladom Slovenský štát a do
študoval medicínu. Z vdáčnosti za záchranu života si po vojne ponechal priezvisko 
svojho priateľa, na ktoré si už zvykol. Neskôr sa stal riaditeľom Výskumného ústavu 
preventívneho lekárstva a ako expert Svetovej zdravotníckej organizácie bol vysie
laný do viacerých krajín likvidovať ohniská závažných epidémií. 

V časoch, keď sa legitimovalo ako na bežiacom páse, mal Mišo šťastie - nikto od 
neho doklady nežiadal. Po promócii sa stal lekárnikom, rodinnú lekáreň mu po ko
munistickom prevrate zobrali. Neskôr sa zamestnal na okresnej hygienicko-epide-
miologickej stanici v Trenčíne, kde pracoval až do dôchodku. 

Vraj dobrí priatelia sa aj s jednou jahodou podelia. Ako dobrá studňa, ktorá dá
va vodu aj v najväčšom suchu, Mišo Červenka sa v núdzi podelil so svojim životom. 
Je krásne vedieť, že existujú hodnoty, na ktoré je ľudská zloba krátka. 

Prof. MUDr. Juraj Červenka, CSc, nestor slovenskej a československej epidemiológie, 
zomrel 3. júla 2001 v Bratislave, jeho priateľ PhMr. Michal Červenka v roku 1995 
v Trenčíne. Tam je aj pochovaný. 

(gh) 
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S U T A Z 

Koncom septembra 2004 (24.9.) bol v Martine vyhodnotený 4. ročník súťaže Naj
lepšie genealogické práce, ktorú vyhlasuje naša spoločnosť každé tri roky. Podobne 
ako v minulosti, aj teraz v porote zasadli odborníci, ktorí majú s genealogickým 
a historickým výskumom i s publikovaním ich výsledkov osobné skúsenosti: p. riadi
teľka Štátneho archívu v Nitre Mgr. Šarlota Drahošová, PhDr. Radoslav Ragač, býva
lý pracovník Štátneho archívu v Bratislave dnes pôsobiaci v Ústave pamäti národa, 
a PhDr. Vladimír Rábik, historik a pedagóg z Katedry histórie Trnavskej univerzity. 
Zaujímavosťou oproti minulým ročníkom bolo, že išlo o zložením celkom novú poro
tu; jej členovia v tých predchádzajúcich nepracovali. Po zohľadnení názorov a vy
jadrení svojich kolegov predsedníčka poroty, p. Mgr. Drahošová, spracovala a v rám
ci slávnostného vyhodnotenia súťaže predniesla správu, ktorej podstatné časti teraz 
publikujeme. 

NAJLEPŠIE GENEALOGICKÉ PRÁCE (V ROKU 2004) 

Do 4. ročníka súťaže o najlepšie genealogické práce, ktorú na rok 2004 vyhlásila 
Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť v Martine, sa prihlásilo 12 autorov so 
17-imi prácami dokončenými v rokoch 2001 - 2004. 

Celkové hodnotenie v porovnaní s predchádzajúcim ročníkom (v súťažnom roku 
2002) vyznieva priaznivejšie. Nielen kvantitatívne, vyšším počtom prihlásených, ale 
predovšetkým kvalitatívne: v priemere stúpla obsahová kvalita genealogických prác. 
Netvrdíme, že by nás táto úroveň celkom uspokojovala, ale ak by tento trend pokra
čoval, dúfame, že by nás raz mohol doviesť k väčšej spokojnosti. Do úvahy treba 
vziať, že vždy budú práce autorov, u ktorých ide a pôjde o ich prvotiny a práve účasť 
v súťaži sa môže stať impulzom k rozmýšľaniu nad odstraňovaním vlastných nedo
statkov v ich budúcich genealogických prácach a priniesť v neskoršom období novú 
kvalitu. 

A. O prihlásených prácach všeobecne 
To pekné, čo vyžarovalo z týchto útlych 

i rozsiahlejších prác, bola zanietenosť do
pátrať sa každej možnej súvislosti, tvrdo
hlavosť s najväčšou možnou precíznosťou 
predložiť získané genealogické fakty, hr
dosť na svojich predkov bez ohľadu na to, 
akého boli pôvodu. Z prác, ktoré boli písa
né o vlastnom rode, súčasne vyžarovalo 
akési fluidum genetických reťazcov, vyvolá
vajúce pocit, že sa v nás zachováva akási 
štipka z nesmrteľnosti. 

Vypracovanie každej genealógie je časo
vo veľmi náročné, oceňujeme preto aj čas 
a trpezlivosť, ktoré ste vložili do svojich 
prác popri každodenných povinnostiach, 
ako aj ochotu podeliť sa so svojim výsku
mom a výsledkami s odbornou i laickou ve
rejnosťou, mimo okruhu svojich príbuz
ných. 

V nasledujúcej časti vás všeobecnejšie 
poinformujeme o spôsobe písania prihláse
ných prác, ich dobrých i menej dobrých 
stránkach. 
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Nenechať stratiť dielo, ani čitateľa 
v ňom 

Začneme základnými náležitosťami. 
V tejto súvislosti musíme byť kritickí. 

Viacerým prácam chýbalo v úvode zá
kladné vysvetlenie, čo vlastne skúmajú ale
bo popisujú - či ide o jeden samostatný 
rod, viaceré (nezávislé) rody menovcov ale
bo o predkov či príbuzných jednej osoby 
a pod. V mnohých chýbali aj informácie 
o postupe skúmania, resp. popise, ktorí si 
autori zvolili. (Všetky tieto údaje pomáhajú 
zorientovať čitateľa-používateľa práce). 

Vo väčšine prípadov išlo o rodokmene 
jedného rodu, t.j. práce sledujúce vývoj ro
du od najstaršieho známeho predka po 
mužskej línii smerom do prítomnosti. Časť 
autorov si všímala vývod, t.j. predkov neja
kej osoby, niektorí popisovali rody menov
cov (skupiny osôb s rovnakým priezviskom, 
ktorí nemajú spoločných predkov, resp. 
ktorých spoločný pôvod nie je doložený). 

Pri označovaní rodových vetiev autori 
najčastejšie používali ich súčasné živé 
označenia (živé rodové mená, resp. príme-
ná), v niektorých prípadoch ich vytvorili 
z priezvisk manželiek zakladateľov vetiev. 
Prvý spôsob je prirodzený, druhý pôsobil 
nezvyčajne. Ak však prispieva k prehľad
nosti a niet inej možnosti, nemáme voči ne
mu námietky. 

V tirážach tlačených (tlačou vydaných) 
prác často chýbali základné bibliografické 
údaje - meno autora, vydavateľa, miesto 
a rok vydania, ISBN (medzinárodné štandar
dizované číslo knihy prideľuje Národná 
agentúra ISBN sídliaca v Slovenskej národ
nej knižnici a pred vydaním práce oň treba 
požiadať na adrese: Nám. J. C. Hronského 1, 
036 01 Martin; bližšie na www.snk.sk -
pozn. red.). Mnohé interne publikované prá
ce na druhej strane tieto údaje mali. 

Pokiaľ ide o formálne náležitosti, nema
li by sme zabúdať ani na takú dôležitú ma
ličkosť, akou je číslovanie strán. Aj ono po
máha pri orientácií" v práci. 

Regionálne dejiny regionálnym 
historikom 

Je potešiteľné, že väčšina autorov sa 
snažila vsadiť genealogické údaje do geo-
graficko-regionálnych súvislostí. Tento prí
stup sa dá vhodne uplatniť najmä vtedy, ak 
popisujeme rod s menšou migráciou a dlho
dobejším pôsobením v jednej oblasti alebo 
lokalite. Nie je však dobré, ak v genealogic
kej práci venujeme miestnym a regionál
nym dejinám či dejinám farnosti alebo ty
pickému remeslu členov rodu príliš veľkú 
pozornosť. Treba hľadať únosnú mieru, 
vhodnú proporciu medzi zastúpením tých
to a rodinno-historických údajov. Regionál
ne dejiny by sme mali prenechať regionál
nym historikom. 

Pokiaľ ide o osobnosti rodu - spomenúť 
ich treba, ale nepreháňať (zbytočne nepre
ceňovať, nevenovať im neúmerne veľký 
priestor). 

Priezviská 
Takmer všetci autori sa venovali aj ety

mológii priezviska, úvahám o jeho pôvode 
a obsahu. Tie majú v genealogickej práci 
svoje miesto, mali by však byť podložené vý
skumom. Výklady poskytnuté Jazykovedným 
ústavom Ľudovíta Štúra SAV (o ktoré požia
dali viacerí autori) sú užitočné, niekedy však 
všeobecné. Treba ich čo najviac podložiť 
konkrétnymi historickými zisteniami. 

Pri výskume veľmi rozvetvených rodov 
s rozšírenými priezviskami (viažucimi sa 
napríklad na zamestnanie alebo osobné me
no - Kováčik, Pavlovič, Majerčík a pod.) pri
pomeňme potrebu veľkej dôslednosti (pri 
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štúdiu a analýze pramenných údajov), aby 
sme sa náhodou nechtiac nedostali mimo 
genetickej postupnosti. 

Prepis mien a priezvisk by si zaslúžil 
možno širšiu úvahu, uspokojme sa však 
s konštatovaním, že v súčasnosti v tejto 
oblasti treba postupovať podľa dohodnu
tých zásad publikovaných v Pravidlách slo
venského pravopisu z r. 2000. 

Štúdie, kroniky alebo zbierky 
dokumentov? 

Sledovali sme, či práce boli ucelené, sú
vislé, vyvážené, či tvorili kompaktný celok. 
Nie každej sme mohli priznať tieto vlast
nosti. Je veľmi lákavé dať „do jedného oba
lu" všetko, čo získate, napr. kópie kanonic
kých vizitácií s množstvom údajov o kosto
le a fare, čo najviac informácií a fotografií 
z rodových stretnutí, novinové výstrižky, 
zoznamy osôb, ktoré nemajú k skúmaným 
osobám vzťah a pod. Nadmerné prílohy 
používateľa práce zbytočne rozptyľujú, sta
vajú ho do pozície bádateľa, ktorý si musí 
predložené údaje ďalej spracovať. Oberajú 
ho teda o čas i zážitok z plynulého čítania. 

Genealogické práce by preto nemali mať 
charakter zbierok dokumentov či kroník, 
získané údaje treba pretaviť do súrodého, 
„učesaného" celku. Jeho ťažiskom by mal 
byť text, výsledkom primerane ilustrovaná 
štúdia o pôvode a príbuzenských vzťahoch 
osobnosti, o vývoji rodu, rodinná „encyklo
pédia", lexikón rodov a pod. Mnohí autori 
by sa mali v budúcnosti sústrediť práve na 
túto prácu - na pretavenie získaných úda
jov do kvalitných textov. Aj za cenu toho, 
že budú útlejšie. 

Pramene - druhy, spracovanie, citovanie 
Je veľmi potešiteľné, že autori popri 

hlavnom zdroji genealogických informácií -

cirkevných matrikách - využívali aj matriky 
zo štátnych matričných úradov (čo v niekto
rých prípadoch sprevádzali i nálezy ne
zvestných matrík; p. Kothaj objavil stratenú 
cirkevnú matriku z Jasova). Pravda, pri ich 
používaní sa vyskytli problémy s latinskými 
textami - zistené údaje boli nezriedka ne
správne prečítané, prepísané či preložené. 

Využívanie ďalších archívnych prame
ňov nebolo už také časté. Uvedomujeme si, 
že to závisí aj od spracovanosti a prístup
nosti príslušných archívnych fondov (mno
hé z nich neboli v čase bádania bádateľský 
prístupné). Na druhej strane je však zrejmé, 
že mnohí autori nemajú o mimomatričné 
zdroje záujem - o. i. preto, že napriek úmor
nej práci neraz poskytujú len drobné dopl
ňujúce informácie. Za povšimnutie preto 
stojí úsilie p. Ing. Boboka, ktorý pri výsku
me využil pozemkovoknižné hárky z kraj
ských súdov, urbárske písomnosti, písom
nosti rodov a panstiev, kongregačné písom
nosti, ale i bežné písomnosti župných 
a okresných úradov a súdov. Ďalší z autorov 
zase siahli popri matrikách aj po daňových 
súpisoch. 

Pri citovaní archívnych zdrojov často 
absentoval odkaz na miesto uloženia a sig
natúru dokumentu. Chybou je, ak sa použi
té archívne dokumenty uvádzajú v závere 
práce v zozname literatúry. Predstavujú 
špecifický zdroj informácií, mali by byť 
preto uvedené v samostatnom zozname. Tu 
mi prichodí spomenúť aj najnovší informač
ný zdroj - internet. Niektorí autori ho vy
užili. Páni Borsuk, Ďuriška a Majerčík čer
pali z databázy prisťahovalcov do USA 
(www.ellisislandrecords.org), ale aj iných. 
Pravda, nie každému sa predkovia vysťaho
vali za prácou do Ameriky. 

V rôznej miere bola pri tvorbe prác vy
užitá aj genealogická a historická literatúra. 
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V mnohých prípadoch by sme odporúčali 
väčšiu ohľaduplnosť voči autorom cudzích 
textov (treba ich citovať). Veľkou slabinou 
nejedného tvorcu bolo používanie, resp. 
presnejšie povedané nepoužívanie poznám
kového aparátu, odkazov na archívne pra
mene a literatúru. Ich diela tým stratili na 
úplnosti. Poznámkový aparát je svedec
tvom seriózneho, odborného prístupu 
k spracovávanej téme. Mal by byť teda sú
časťou každej rodinno-historickej práce. 
(Spôsoby citovania a odkazovania na publi
kované zdroje sa uvádzajú napr. v práci Ka-
tuščák, D.: Ako písať záverečné a kvalifikač
né práce. Nitra 2004 - pozn. red.). Zužitko-
vané boli údaje z osobných kontaktov 
s príslušníkmi rodín, ako aj informácie zo 
vzájomnej korešpondencie. 

Vyobrazenia 
Pekne pôsobia fotografické prílohy - ro

mantické ovaly u p. Majerčíka; zrejme dalo 
dosť námahy zohnať také množstvo osob
ných i sobášnych fotografií, ale aj fotografií 
náhrobných kameňov. 

Viacerí autori pripojili k textu kópie ar
chívnych dokumentov. Myslíme si však, že 
matričné výpisy z archívov by nemali byť 
v prílohách používané (ako napr. v práci pá
na Grígeľa). Sú to len druhotné pramene. 
Vhodnejšie je použiť reprodukcie originál
nych matričných zápisov kopírovaním 
z mikrofilmov, pokiaľ ich má archív k dis
pozícii. 

Je výhodné, keď sa prílohy vložia do tex
tu (ako napr. v práci p. Kothaja) a týmto spô
sobom zakomponujú do „deja". 

Textové prílohy 
Našli sa práce vyvolávajúce príjemnú, 

domácku atmosféru vďaka vloženým vlast
ným alebo z rozprávania starších príbuz

ných zapamätaným príbehom (p. Pálka). 
Treba si len dávať pozor, aby sa netýkali 
viac cudzích osôb, ako samotných rodin
ných príslušníkov. V rodinno-historických 
štúdiách a monografiách spomienkové roz
právania odporúčame používať s mierou 
a v skrátených verziách. 

V protiklade k vyššie spomínaným die
lam stáli práce založené na strohých úda
joch, len akoby zoznamoch (p. Šípka, p. Bart-
ko). Ich silnou stránkou bola práve faktogra-
fickosť. Ani v dielach tohto typu však 
netreba zabúdať na súvislé texty, napr. úvod
né štúdie. Urobia ich príťažlivejšími. 

Genealogické tabuľky 
Mnohí autori vypracovali pekné genea

logické tabuľky (podotýkam, že nie všetci). 
Sú veľmi potrebné, pri rozsiahlejších prá
cach nevyhnutné kvôli rýchlejšej orientácii 
v texte. 

Viacerí autori doviedli skúmané genea
logické postupnosti až do súčasnosti. Tam, 
kde sa to nepodarilo, by sa o to mali v bu
dúcnosti pokúsiť. V prácach spracovaných 
až do dnešných dní, by zase bolo vhodné 
podopľňať chýbajúce dátumy. 

B. O prácach jednotlivo 
O každej práci by sa dalo hovoriť samo

statne a dosť podrobne, lenže nemáme na 
to priestor a asi by to bolo nezáživné pre 
tých počúvajúcich, ktorí ich nečítali. Pred
stavíme ich preto len krátko, heslovite. 

Ján Bartko: Bartkovci z Klokoča. Banská 
Bystrica 2003. Dielo vydané vo väzbe bez 
bibliografických údajov, skôr register genea
logických údajov so zložitejším radením. Vy
požičiam si futbalovú terminológiu - chýba 
medzihra, aby bola práca živšia. Poctivo vy
pracované genealogické tabuľky. 
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Otto Bobok: História a rodokmeň rodu 
Bobok z Dežeríc. Trenčín 2003. Rukopis. 
Treba oceniť prácu s rôznym archívnym ma
teriálom. Nežiada sa až taký rozsah pri ob
hajobe podoby priezviska Bobok. 

Branislav Borsuk: Borsukovia z Myjavy -
rodostrom. Myjava 2004. Rukopis. Zarade
nie generácií do krátkeho širšieho historic
kého kontextu, pútavý rozprávačský štýl, 
čiastkové i celková genealogická tabuľka, 
sústredenejšie pracovať s cudzojazyčnými 
textami. 

Zdenko Ďuriška: Medzi mlynmi a banka
mi. Genealógia rodu Mackovickovcov. Mar
tin 2002. Pedantnosť, vedeckosť, možno 
trochu pridať rozprávačský štýl. 

Ida Félixová: Araňošiovci v Komárňan
skej a Bratislavskej stolici v 13. - 19. storo
čí. Dunajská Streda 2002. Stredoškolská 
študentská rukopisná práca, cítiť vodiacu 
ruku konzultantky. Vzhľadom na vek hod
notíme sympaticky. Vystríhať sa automatic
kému preberaniu údajov z literatúry. 

Marián Grígeľ: Štyri storočia rodu Crígel. 
Námestovo 2001. Práca vydaná knižne, nie 
celkom vyvážená (myslím na jednotlivé sta
te). K dobru archívny výskum, práca s ro
dinným archívom. Chýbajú bibliografické 
údaje knihy. Ako povedal jeden člen komi
sie, žiada sa viac genealógie. 

Peter Kothaj: Kniha o Cárskych. Banská 
Bystrica 2003; Rodokmeň Kothajovcov. Ban
ská Bystrica 2002. Obe interné tlače spraco
vané vo forme kníh (zalomené, graficky 
upravené). Presný prehľadný systém, pri 
druhej práci posun k vyššej kvalite. 

Milan Kováčik: Kováčik - malý kováč. 
Brezno 2004. Dielo vo väzbe, bez bibliogra
fických údajov. Žiadalo by sa učesať, uspo
riadať; obsahuje priveľa nie vždy funkčných 
príloh. Oceňujeme množstvo vykonanej 
práce. 

Mário Majerčík: Rodina Majerčíkových 
z Colianova. Golianovo 2003. V hrebeňovej 
väzbe, zaujímavé skríženie genealogických 
údajov s rodinným albumom, zoznam vy
znieva faktograficky. 

Milan Pálka: Rodinný samizdat. Bratisla
va 2001; Rodový samizdat 2003. Bratislava 
2003. Dva rukopisné diely rodín Cibulkov-
cov a Ollíkovcov, prvý kronikársky, druhý 
viac genealogický. Autor využil počítačový 
program (Brother's Keeper). 

Rudolf Pavlovič: Gréckokatolícky kňaz
ský rod Pavlovič zo Šarišského Čierneho 
1693 - 1900. Prešov 2004. Invenčná ruko
pisná práca s dobrým výskumom, žiada sa 
dotiahnuť do súčasnosti. 

Emil Šípka: Pôvod a vývoj rodu Vlnieska 
z Liptovskej Osady. Liptovská Osada 2003; 
Pôvod a vývoj rodu Vlnieska z Liptovskej 
Osady. 2. časť: Vrabcovci. Liptovská Osada 
2003; Pôvod a vývoj rodu Vlnieska z Liptov
skej Osady. 2. časť: Piťovci. Liptovská Osada 
2003; Pôvod a vývoj rodu Vlnieska z Liptov
skej Osady. Časť II. A. Vetva Ondreja Vlnieš-
ku a Márie Bazaľovej-Danček. Liptovská 
Osada 2003. Podrobne spracované genealo
gické tabuľky vetiev jedného rodu, publiko
vané samostatne. Cenné faktografickými 
údajmi, žiadali by sa medzitexty. 

Prajeme si, aby ste nás správne pocho
pili. Pripomienky a krátke hodnotenia podá-
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varne ako povzbudenie do ďalšej práce. Ako 
ste si všimli, medzi zaslanými genealógiami 
len jediná práca pochádza z pera ženy. Ho
vorím to ako výzvu do budúcnosti pre zá
stupkyne nášho pohlavia. 

Na záver by som chcela konštatovať, že 
sme radi, že svojimi príspevkami prinášate 
nové poznatky o svojich/našich rodinách 
a ich rozšírenej forme - rodoch - a súčasne 
takto zapĺňate biele miesta v genealogickom 
bádaní, v našich i svojich vlastných dejinách. 
Tým, že ste získané poznatky položili na pa
pier či iné nosiče a v týchto podobách ich 
sprístupnili, umožnili ste ďalším, aby v nich 
pokračovali, v budúcnosti na ne nadviazali. 

C. Víťazné práce 
Tretie miesto získala práca Gréckokato

lícky rod Pavlovič zo Šarišského Čierneho, 
autor Rudolf Pavlovič. Ide o zaujímavú ru
kopisnú štúdiu z dejín spomínaného rodu. 
Podstatou práce je tretia kapitola venovaná 
piatim generáciám kňazov Pavlovičovcov 
od roku 1693. Má takmer všetky atribúty 
vedeckej práce. 

Druhé miesto sme udelili Knihe o Cár
skych a autorovi Petrovi Kothajovi. Je to 
prehľadne, kvalitne štruktúrovaná práca 
predstavujúca jednotlivé vetvy Cárskych od 
17. storočia s významnými osobnosťami 
z cirkevnej oblasti a z oblasti medicíny, 
s vhodne zapracovanými kvalitnými prílo
hami do textu. 

Prvé miesto sme sa rozhodli udeliť dielu 
Medzi mlynmi a bankami. Genealógia rodu 
Makovickovcov, autor Zdenko Ďuriška, Mar
tin 2002. Ide o profesionálnu rukopisnú (po
čítačovo spracovanú) prácu spĺňajúcu všetky 
atribúty vedeckého prístupu k spracováva
nej téme. Sleduje jednotlivé vetvy a rodiny 
z viacerých lokalít stredného Slovenska so 
začiatkom od 16. storočia. Približuje vplyv 

myšlienok L. N. Tolstého prostredníctvom le
kára Dušana Makovického medzi nositeľmi 
tohto priezviska, ako aj postavenie Makovic
kovcov v oblasti podnikania. 

Za komisiu Šarlota Drahošová, 
Ivanka pri Nitre, 18. 9. 2004 

Ohlasy 
Prešlo niekoľko dní od slávnostného vy

hlásenia výsledkov súťaže „Najlepšie genea
logické práce" a ja si až teraz plne uvedo
mujem, že moja práca mala význam. Uzna
nie za dielo, ktoré začalo vznikať vlastne zo 
zábavy, si veľmi cením. 

Moje bádanie začalo spočiatku skutočne 
len zo zvedavosti. Chcel som zistiť, či naša 
rodina je v rodinnom zväzku s rusínskym 
buditeľom, gr. k. kňazom Alexandrom Pavlo-
vičom. V rodine sa hovorilo, že áno, ale ni
kto nemal v rukách dôkazy. Úmorná práca 
v archívoch, čítanie rôznych kníh, ktoré sa 
mi dostali do rúk, ale častokrat aj akési 
predvídanie mi pomohli zhromaždiť množ
stvo materiálov o Pavlovičovcoch. Podnet 
niečo napísať prišiel ešte pred vyhlásením 
súťaže od profesora Istvána Udváryho 
z Nyíregyházy. Ten, keď videl mnou na
zhromaždené materiály, začal ma presvied
čať, aby som ich spracoval. 

Viem dobre, v akom stave sú dokumenty 
v archívoch, hlavne v prešovských. Neraz po
dliehajú zubu času. My ich vo svojich prá
cach čiastočne zachovávame. Aj mňa sa často 
ľudia pýtajú, čo z toho mám, či na tom zaro
bím. Ja to robím hlavne pre ďalšie pokolenia 
a možno niečo z toho budú mať aj profesio
nálni historici, ak sa k nim moja práca dosta
ne. Myslím si, že poznať rodinnú históriu, by 
malo byť cťou každého človeka, či už jeho 
predkovia niečím vynikli alebo nie. 

Ing. Rudolf Pavlovič, Prešov 
(28. 9. 2004) 
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S K Ú S E N O S T I 

OHLASY NA MOJE PRÁCE 
medzi príbuznými a menovcami 

Jaroslav Ciláni 

Ing. Jaroslav Ciláni (nar. 1934) sa zúčastnil dvoch predchádzajúcich ročníkov sú
ťaže Najlepšie genealogické práce. Žije v Humennom. Je autorom prác Skúmania 
a výsledky zistení o vývoji rodov a rodín Gylen, Ghillan, Ghillanyi, Ghyllanyi, Ghil-
lany, Gillanyi, Gillani, Gilany, Giláni (Humenné 1995) a Pokus o zviditeľnenie nie
koľkých osôb z rodu v dejinných súvislostiach (Humenné 2001). Obe sú k nahliad
nutiu v archíve Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti. V predkladanom 
príspevku sa vracia k svojim skúsenostiam z ich tvorby. 

Existencia nášho rodu je doložená od 13. storočia údajmi o narodeniach, sobá
šoch i skonoch predkov a tiež o ich pôsobení v stoličnej správe (mužskí predkovia 
bývali najčastejšie podžupanmi). Otázka, prečo sa tak rozkošatil a jeho členovia roz-
tratili po svete, našla i nachádza primeranú odpoveď v dnešku. I dnes deti opúšťajú 
rodičov, rodiska a odchádzajú preč, niekedy veľmi ďaleko. V minulých dobách to bo
lo podobné. Zvláštnosťou v našom rode bolo vari len to, že jeho členovia sa neroz
tratili po svete, ale len po blízkej Európe. Za more neodchádzali. 

Prvá práca, ktorú som spracoval v roku 1995, dokladala vzájomné väzby medzi 
nimi a rôzne podoby mena (zistil som ich dovedna 9; všetky, nech už boli písané ako
koľvek, sa čítali Gilany a Gilaní). Pretože vychádzala z dostupných archívnych a mat
ričných podkladov, bola stručná a skúpa na údaje o životných osudoch a zástojoch 
našich predkov v konkrétnych udalostiach. 

Po zhodnotení práce porotou súťaže Najlepšie genealogické práce v roku 1995 
som mal snahu zoznámiť s ňou žijúcich príbuzných. Na vyhľadanie adries mi poslú
žil telefónny zoznam. Oslovil som 23 osôb - sčasti príbuzných, najmä však menov
cov z rôznych častí Slovenska. Všetci boli ochotní prácu prijať, až na jedného, ktorý 
nebol zvedavý na nikoho v presvedčení, že čo o svojom rode vie, je pre neho posta
čujúce. Nič iné k tomu nepotrebuje. 

Reakcia tých, čo o rode, resp. svojej vetve mali iba kusé informácie, bola pria
znivejšia. Niektorí mi obratom poskytli údaje, ktoré doplnili tie moje. 

Vyskytol sa i prípad, že inak vzdelaný menovec či príbuzný nesúhlasil s historic
ky doloženým ukotvením rodu do Liptova, ale podľa názvu akejsi provincie v Perzii 
(Gilari), na severe, pri Kaspickom mori, kládol naše korene práve tam. Iný oslovený 
zas zastával názor, že rod má maďarské korene, vychádzajúc z toho, že niektorí je
ho členovia považovali či považujú za svoju materinskú reč maďarčinu. 

Jedna reakcia bola originálna, až srditá. Z vetvy, ktorú som nazval podľa obce Fri
čovce (kde sa nachádza kaštieľ kedysi vo vlastníctve Imricha Ghillányho, ktorý bol 
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v rokoch 1913 - 1917 uhorským ministrom poľnohospodárstva), pochádzal i barón 
Juraj {Gyorgy). Potomok tejto vetvy - zrejme v obave, aby sa do procesu prípadnej 
reštitúcie nezamiešali aj ďalší menovci - mi oznámil, že všetci tí, ktorých meno sa 
končí na -nyi (a nie len na -ny), majú k šľachticom Gilániovcom len nepriamy vzťah. 
Ten mal vzniknúť údajne tak, že osoby, ktoré slúžili na gilániovskom panstve a ne
mali priezviská, mohli po zrušení nevoľníctva prijať meno zemepána, ale v inej tran
skripcii. Overiť toto tvrdenie bolo nad moje časové i vecné možnosti. 

Všetky spomínané reakcie ma viedli k snahe zdokumentovať významných pred
kov aj v iných vetvách rodu. Tak vznikla moja druhá práca. 

Záver: Skúmanie minulosti vlastného rodu vyžaduje dosť odvahy. Nikdy nevieme, 
kedy a kde skončíme, kto nám v minulosti urobil dobré meno alebo ho pokazil a kto 
nám v prítomnosti bezdôvodne vynadá. 1 to sú úskalia, prejsť ktorými je smelé pred
savzatie. Preto okrem zvedavosti treba sa vyzbrojiť i odvahou pozerať sa na fakty 
striedmo, neskresľovať ich a nepodmaľovávať výmyslami. 

(Spracované) 
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A N O T Á C I E - G L O S Y 

Nová generácia genealogicko-heraldic-
kých lexikónov 

Po profesorovi Novákovi a jeho Rodo
vých erboch z osemdesiatych rokov (1980, 
1986) nebolo u nás odvážlivcov, ktorí by si 
na podobné, tak široko koncipované projek
ty trúfli. Popravde rečené boli tu (R. Zele-
nay zamýšľal vydať lexikón venovaný ro
dom Trenčianskej stolice a skutočne aj 
zhromažďoval k takejto práci materiál - vi
del som ho na vlastné oči), no veci nedo
tiahli. Keď sa preto na prahu tretieho tisíc
ročia vynoril Federmayerov Lexikón erbov 
šľachty na Slovensku L Trenčianska stolica 
(Bratislava, Hajko & Hajková 2000; kresby 
D. Pongrácz), bolo to vskutku vítané pre
kvapenie. Málokto vtedy však veril, že čos
koro sa začnú plniť aj sľuby o vydaniach 
ďalších podobných prác. 

Po Lexikóne I prišli na rad Rody starého 
Prešporka (2003), tiež od F. Federmayera, 

potom Šľachta Bratislavskej stolice (Bratisla
va, Agentúra Luigi 2004), na ktorej spolu
pracovali D. Pongrácz, G. Strešňák, R. Ra-
gač, T. Tandlich a F. Federmayer (s kresbami 
D. Pongracza) a zatiaľ posledný Lexikón er
bov šľachty na Slovensku II. Liptovská stolica 
(Bratislava, Hajko & Hajková 2004), ktorí 
pripravili Jozef Novák, Peter Vítek (texty) 
a Ladislav Čisárik ml. (kresby erbov), kon
cepčne nadväzujúci na predchádzajúce No-
vákove diela (Rodové erby). 

Všetky tie práce sú pozoruhodné už len 
svojím záberom: spoločne predstavujú 
v hrubom odhade takmer 1 a pol tisíca ro
dov, ktoré pôsobili na našom území, z toho 
veľa dosiaľ neprebádaných. Pokiaľ ide o ich 
štruktúru, s výnimkou Rodov starého Pre
šporka, ktoré sú koncipované ako prechádz
ka Bratislavou s komentármi o jednotlivých 
domoch, osobách a rodinách, ktoré v nich ži
li, v jadre sú všetky tieto lexikóny podobné -

II. marca 2004 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave tvorcovia slávnostne 
predstavili lexikón Šľachta Bratislavskej stolice (zľava doprava F. Federmayer, T. Tandlich, 
D. Pongrácz, R. Ragač a G. Strešňák). Počtom preskúmaných a popísaných rodov (526) 
i heuristickym záberom patrí táto práca k dosiaľ najnáročnejším svojho zamerania. V máji 
2005 bola nominovaná na jednu z cien za biografické diela, ktoré každoročne udeľuje 
Nároáný biografický ústav Slovenskej národnej knižnice v Martine. 
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obsahujú abecedne radené heslá, popisujúce 
pôvod, vetvenie, pozoruhodnejších členov 
rodu, ich pečate, resp. pečatné znaky, erby. 
V závere diel sú zoznamy použitej literatúry, 
použitých prameňov a odkazov na ne (rade
ných opäť podľa príslušných rodov). 

Pokiaľ ide o výber rodov, Rody starého 
Prešporka vychádzali zo súpisu obyvateľov 
mesta z roku 1624, lexikóny zase zo súpi
sov šľachtických rodov, resp. ich členov. Pr
vé dva z úradných („trenčiansky" zo súpi
sov rokov 1596 a 1646/47, „bratislavský" 
zo súpisu z r. 1650), Novákov-Vítekov lexi
kón zase zo súpisu, ktoré vyhotovil regio
nálny historik Ľudovít Matiašovský (+ 1919, 
vychádzajúc z najstaršieho župného proto
kolu a dvoch úradných súpisov z rokov 
1754 a 1790). 

Plusom „trenčianskeho" a „bratislavské
ho" zväzku je to, že vychádzajú z rozsiah
leho archívneho výskumu (z tohto hľadiska 
zvlášť pozoruhodnú prácu odviedol brati
slavský tím) a mapujú veľké množstvo do
posiaľ neprebádaných rodov, plusom „lip
tovského" zasa štýl spracovania hesiel a he
raldické kresby. Pri Rodoch starého 
Prešporka možno oceniť pomerne detailný 
ponor do príbuzenských štruktúr nášho 
hlavného mesta v 17. storočí. 

Všetky tieto diela sú nepochybne cenný
mi „správami" o. i. pre žijúcich potomkov 
mapovaných rodov, potenciálnych prehlbo-
vateľov týchto výskumov. Oni, no i odborní 
používatelia by však určite ocenili aj zve
rejnenie genealogických tabuliek (hlavne 
tých založených na archívnom výskume), 
ktoré tvorcovia anotovaných prác vyhotovi
li, ale z priestorových dôvodov nepubliko
vali. Domnievame sa, že by nebolo márne 
sprístupniť ich - hoci na internete či iných 
médiách, ktoré limity priestoru prakticky 
nepoznajú, (gh) 

SZLUHA, Márton: Nyitra vármegye ne-
mes családjaí II. Budapest, Heraldika Kia-
dó 2005, 798 s. 

V známom maďarskom vydavateľstve 
Heraldika Kiadó, ktoré sa venuje vydávaniu 
najmä heraldickej a genealogickej literatú
ry, vyšiel začiatkom roka 2005 druhý zvä
zok rozsiahlej genealogickej práce Mártona 
Szluhu o nitrianskej šľachte (písmená L - Z). 
Koncepčne nadväzuje na prvý zväzok 
a okrem veľkého množstva nových a dote
raz neznámych genealogických údajov pri
náša rozsiahle genealogické tabuľky ďalších 
významných rodov pôsobiacich na jej úze
mí (Majténi, Maloňai, Medňanský, Mérei, Mi-
kovíni, Motešický, Ňári, Očkai, Ordády, Pa-
lášty, Rudňanský, Rudnai, Súľovský, Sándor, 
Šimoni, Šoky, Tarnóci, Turčáni, Ujfaluši, Hr
mím, Zay, Zerdaheli a i.). Autor aj pri zo
stavovaní druhého dielu čerpal z výpiskov 
dnes už nebohého novozámockého lekára 
Dr. Juraja Csillaghyho. 

Prácu dopĺňajú dodatky k prvému dielu, 
zoznam použitej literatúry a menný regis
ter k obom dielom. Lexikón poteší nielen la
ických záujemcov o genealógiu, ale aj his
torikov a archivárov, (pk) 

JANKOVIČ, Ľubomír: Exlibris a supra-
libros na Slovensku v 16. - 19. storočí. 
Martin, Matica slovenská 2004, 192 s. ISBN 
80-7090-739-8 

Anotovaná publikácia je syntetickým 
výstupom z autorovho mnohoročného štú
dia danej problematiky a zároveň ide aj 
o prvý komplexnejší pohľad na exlibris 
a supralibros nielen v slovenskom prostre
dí, ale v aj v priestore bývalého Uhorska. 
Vzhľadom na to, že ide o prácu, v ktorej sa 
nachádza aj pomerne veľký počet heraldic
kých pamiatok, rozhodli sme sa ju výbero
vo predstaviť aj na stránkach Genealogicko-
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EX 
LIBRIS 
SUPRA 
LIBROS 

NA SLOVENSKU 
v ift - 19. Horoil 

heraldického hla
su. Je o to význam
nejšia, že v sebe 
veľmi prirodzene 
spája výskum de
jín knižnej kultúry 
na Slovensku spo
lu s genealogic
kým a heraldickým 
výskumom jeho 
používateľov. Je to 

pohľad autora, ktorý i vďaka svojmu archi
várskemu vzdelaniu exlibris a supralibros 
chápe ako komplexný kultúrny fenomén. 
Najlepšie to vysvetľuje svojimi vlastnými 
slovami v úvode práce: jedinečný, často 
prehliadaný, a preto nevyužívaný prameň 
pre celý rad výskumov v oblasti dejín ume
nia, pomocných vied historických, predo
všetkým heraldiky, genealógie, sfragistiky, 
paleografie, ale i chronológie, historickej 
geografie a toponymie, dejín správy a podob
ne". 

Práca sa delí na úvod a tri časti, z kto
rých posledná je výberovým katalógom 
diel. Za úvodom nasleduje kapitola o exlib
rise a supralibrose z pohľadu knihovedy, 
historických vied a umenovedy, druhá sa 
venuje už priamo exlibrisu a supralibrosu 
so vzťahmi k Slovensku v 16. - 19. storočí. 
Tretia časť práce nazvaná Používatelia exlib
risov a supralibrosov so vzťahmi ku Sloven
sku v 16. - 19. storočí je z pohľadu genea
lógie a heraldiky najlepšie využiteľná, pre
tože sa výberovo venuje aj ich konkrétnym 
vlastníkom žijúcim na území dnešného Slo
venska. Chonologicky sa člení podľa storočí 
a v ich rámci podľa používaných typov ex
librisov a supralibrosov, čo podmienilo aj 
ich publikovaný výber. Jednotliví vlastníci 
sú prezentovaní formou pomerne podrob
ných biografických hesiel (niektorí aj v roz

sahu niekoľkých strán, napr. Ján Dernsch-
wam, Ján a Imrich Thurzovci, Juraj Tranov-
ský) a reprodukciami nimi používaných ex
librisov a supralibrosov. Osobitne napríklad 
upozorňujeme na heslo o bratislavskom 
mešťanovi Jánovi (Hansovi) Teilnkesovi, naj
staršom známom vlastníkovi exlibrisu v ce
lom bývalom Uhorsku, kde autor na základe 
vlastného archívneho výskumu priniesol 
úplne nové genealogické poznatky o jeho 
osobe, alebo heslo o bratoch Alagovičov-
coch, ktoré je cenným príspevkom ku genea
lógii tohto pomerne málo známeho rodu. 
Viaceré spracované osoby sú v genealógii 
takmer úplne neznáme (napríklad cisársky 
radca Štefan Nad' z Čukárskej Páky). Aj 
mnohé osoby, ktoré boli v genealogickej li
teratúre už známejšie, možno na základe 
v práci publikovaných údajov obohatiť 
o nový, kultúrny rozmer, ktorý je v archív
nych dokumentoch mnohokrát len veľmi 
ťažko postihnuteľný. Heslá sú vždy kriticky 
spracované z viacerých zdrojov a tiež aj 
z vlastných interdisciplinárnych výskumov 
autora. O svedomitosti autora svedčí roz
siahly poznámkový aparát v rozsahu tak
mer 300 jednotiek (spolu presne 293 po
známok). Heslá opisujú aj vzácne zachova
né údaje o jednotlivých sukomných 
knižniciach, prípadne aj o iných kultúrnych 
aktivitách a tiež o známych alebo predpo
kladaných tvorcoch exlibrisov. Údaje o ich 
tvorcoch, kde tiež oproti staršej literatúre 
prišlo k viacerým doplnkom a korekciám, 
autor aj samostatne zhrnul v závere práce 
v podkapitole Tvorcovia knižných značiek-
exlibrisov (s. 141 - 142). 

I samotné publikované exlibrisy sú za
ujímavým a pre heraldikov málo dostup
ným, ale dobre využiteľným (presne identi
fikovaným a niekedy aj datovaným) heral
dickým prameňom. 
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Práca bezo zbytku spĺňa autorove pred
savzatia predstaviť exlibris a supralibros 
ako historický kultúrny fenomén a je vý
znamným prínosom pre štúdium dejín kul
túry a jej nositeľov na území dnešného Slo
venska, ale tiež pre genealogický a heral
dický výskum. Ostáva len dúfať, že ju budú 
nasledovať aj katalógové diela v pravom 
slova zmysle mapujúce túto problematiku, 
ktoré predstavia v čo možno najväčšej mie
re tento fenomém. 

Radoslav Ragač 

Pozn. red.: Koncom apríla 2005 publiká
cia získala jedno z 5 ocenení v súťaži Naj
krajšie knihy roka 2004 v kategórii vedec
kej a náučnej literatúry. 

ČISÁRIK, Juraj - MOLCSÁNYI, Matúš: 
The Genealogy of Greek Catholic Priests 
in Carpathian Región (Eastern Slovakia) 
1674 - 2004. Košice 2004. 

Koncom minulého roka dvaja mladí nad
šenci z Košíc vydali vlastným nákladom pub
likáciu venovanú príbuzenským vzťahom 
gréckokatolíckych kňazov; sami sú ich po
tomkami. Spracovali a vo forme genealogic
kých tabuliek v nej podrobne približujú túto 
špecifickú, príbuzensky relatívne uzavretú 
sociálno-konfesionálnu vrstvu našej spoloč
nosti. Dielo vyšlo na 700 stranách formátu 
A4, má charakter internej tlače a obsahuje 
údaje o vyše 2500 osobách, z ktorých viac 
ako 300 predstavujú gréckokatolícki kňazi. 
Medzičasom bolo sprístupnené aj na interne-
te: www.genealogy.unas.cz. (gh) 

BALÁŽOVÁ, Barbara: Pictorissa Cremni-
ciensis. Bratislava, Gerlach Print 2004, 
165 s. ISBN 80-89142-01-X 

I keď názov publikácie nenapovedá o jej 
možnom využití v oblasti genealógie a heral

diky, je anotovaná práca podnetnou sondou 
do štúdia života výtvarných umelcov uhor
ského novoveku na príklade Kremnice v ob
dobí 17. - 18. storočia. Tamojšia umelecká 
komunita sa stala objektom autorkinho viac
ročného kunsthistorického štúdia a archív
neho výskumu. Jeho ťažiskom bol archívny 
fond Magistrát mesta Kremnice, ktorý je ulo
žený v Štátnom archíve v Banskej Bystrici -
pobočka Kremnica. Že ide o pohľad nepo-
chybne zasvätený, svedčí poznámkový apa
rát tvoriaci vyše tretinu (!) celej práce (spolu 
371 záznamov, s. 83 - 142) a tiež zoznam ar
chívnych prameňov a literatúry (s. 143 až 
154). Práca sa delí na tri časti. 

Prvá časť je voľnou kolážou pasáží 
z historických dokumentov prezentovanou 
ako fiktívne denníkové záznamy Johanky 
Emerencie Rothensteinovej, vdovy po ma
liarovi Jánovi Jurajovi Rothensteinovi z ro
kov 1723 - 1736. 

Druhá časť práce je súborom biografic
kých medailónov 14 kremnických maliarov 
a sochárov, ktorí žili a tvorili v meste kon
com 17. a v 18. storočí. Sú v nich prepojené 
genealogické a historické údaje spolu 
s údajmi o ich známych dielach. Viacerí 
z opisovaných umelcov boli pre odbornú li
teratúru doposiaľ (takmer) neznámi. Ide na
príklad o osoby Jána Baltazára Junga, Jána 
Filipa Mernicka (asi 1665 - 1735), či už spo
mínaného Jána Juraja Rothensteina. Vý
znamným zdrojom poznatkov boli pre 
autorku okrem archívnych dokumentov aj 
kremnické farské matriky, ktoré široko vy
užila. 

Tretia časť publikácie je venovaná po
hľadu na život umelca v uhorskom mest
skom prostredí v 17. - 18. storočí. Autorka 
v nej rozoberá právne postavenie výtvar
ných umelcov - maliarov a sochárov v rám
ci meštianskej society: ich pomer voči ce-
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chovým organizáciám, sociálne otázky 
a prostredie, z ktorého vyšli (ak je známe), 
ich vzťahy navzájom, interakciu a konflikty 
s okolím a tiež citlivú otázku, kto bol ob
jednávateľom ich výtvarných diel. 

Ostáva veriť, že podobne koncipova
ných prác mapujúcich umelecké dianie 
v minulosti, ktoré v sebe spájajú poznatky 
z dejín umenia spolu s genealogickým a ar-
chĺvno-historickým výskumom, bude na 
Slovensku postupne pribúdať. 

Radoslav Ragač 

POKLUDA, Zdenék: Zámek Luhačovice 
(barokní sídlo v promenádu času). Mesto 
Luhačovice 2004, 32 s. ISBN neuvedené 

Táto práca moravského historika, riadi
teľa Štátneho archívu v Zlíne, by nemala 
ujsť pozornosti bádateľov, ktorých zaujíma
jú dejiny uhorskej šľachty. Z veľkej časti to
tiž približuje genealógiu Seréniovcov, ktorí 
od r. 1629 vlastnili luhačovické panstvo. 
Okrem uhorského pôvodu mali tiež majetky 
v Záblatí (dnes časť Trenčína) a v Čičma-
noch (viac v GHH 1/2003, s. 33 - 40). Popri 
bohatej faktografii, dielo zaujme aj kvalit
ným grafickým spracovaním a množstvom 
dobových portrétov (od najstarších, z 18. 
storočia, až po tie z 30-tych rokov minulé
ho storočia). V roku 1945 bol luhačovický 
veľkostatok Seréniovcom skonfiškovaný, je
ho posledný majiteľ - Alois - v roku 1948 
emigroval. (gh) 

MATOVČÍK, Augustín - PARENIČKA, Pa
vol: Biografistika (Stav, podoby a metodi
ka biografického bádania na Slovensku). 
Martin 2005, ISBN 80-89023-51-7, 180 s., 
náklad 800 ks. 

V máji 2005 vydala Slovenská národná 
knižnica publikáciu v príjemnom formáte, 
ktorá je koncipovaná ako učebnica pre po

slucháčov Žilinskej univerzity, frekventan
tov študijného odboru Knižničná a infor
mačná veda - Dokumentácia kultúrneho de
dičstva. Práca poskytuje predovšetkým po
drobný prehľad o širokej škále doposiaľ 
vydaných slovacikálnych biografických 
diel. Všetky tie sú cenné aj v genealogic
kom výskume - približujú osobnosti, ktoré 
boli buď priamo našimi príbuznými alebo 
ich „susedmi". Osobitnú pozornosť autori 
venujú činnosti Národného biografického 
ústavu SNK (obaja sú jeho vedúcimi, dlho
ročnými pracovníkmi) a dielam, ktoré vyšli 
z bohatej dokumentačnej bázy tohto dnes 
už 35-ročného pracoviska (Slovenskému 
biografickému slovníku, Biografickému le
xikónu Slovenska a ďalším). V niekoľkých 
kapitolách pootvárajú dvere do „redakčnej 
kuchyne" NBÚ - popisujú zásady výberu 
osobností a tvorby slovníkových hesiel, 
vracajú sa k stále živej otázke písania 
osobných mien. (gh) 

NOVÁK, Jozef: Chronológia. Bratislava, 
Univerzita Komenského 2004, 292 s. ISBN 
80-233-1889-2 

Publikácia je výsledkom dlhoročného 
záujmu prof. Jozefa Nováka o túto vednú 
disciplínu, ktorej sa s prestávkami venuje 
už od polovice 50. rokov 20. storočia. Ide 
o praktickú príručku a pomôcku pre každé--
ho historika, praktického genealóga a heral- -
dika, ktorý sa musí aspoň z času načas po
pasovať aj s problematikou datovania histo
rických dokumentov podľa cirkevného 
kalendára, či aj inými, dnes už takmer ne
používanými spôsobmi (napríklad židovský 
kalendár). Vhodne, spolu s nedávno vyda
nou prácou z pera J. Žudela z roku 2003, 
ktorá však bola vydaná ako nepredajná, vy
pína citeľnú medzeru v slovenskojazyčnej 
odbornej literatúre venovanej tejto proble-
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matike. Obsahuje teoretickú časť venovanú 
dejinám kalendára, spôsobom datovania 
a narábaniu s chronologickými tabuľkami 
a samotné chronologické tabuľky. Oproti 
starším príručkám venovaným kresťanskej 
chronológii je výraznejšie orientovaná na 
uhorské reálie. Jednotlivé v Uhorsku použí
vané a známe cirkevné sviatky majú svoje 
názvy v registroch uvádzané v latinskej, 
maďarskej, nemeckej a slovenskej forme. 
Bádatelia iste ocenia aj prehľadné tabuľky 
panovníkov a prezidentov so vzťahmi 
k územiam Slovenska a Čiech, arcibiskupov 
a biskupov z arcidiecéz a diecéz rozprestie
rajúcich sa (aspoň sčasti) na území dnešné
ho Slovenska a tiež pápežov. 

Radoslav Ragač 

Slovenská archivistika 1/2004, 2/2004. 
Zostavila Júlia Hautová. Odbor archívov 
a registratúr MV SR, Bratislava 2004, 
226 s., 208 s. 

V čísle 1/2004 sa medzi iným nachádza 
aj genealogická štúdia Michaely Kerešovej 
Súľovský zemepanský rod Sirmiensis a jeho 
rodový kalendár venovaná genealogickým 
záznamom v kalendári pochádajúcom z ro
dového archívu, ktorý sa do súčasnosti za
choval v archíve Evanjelického a. v. farské
ho úradu v Súľove, histórii a heraldike rodu 
Sirmiensis-Súľovský. 

Druhou štúdiou dotýkajúcou sa aj genea
lógie je príspevok Petry Pospechovej a Jura
ja Spiritzu O notároch a podnotároch Modry, 
Pezinka a Svätého Jura v 17. storočí. Ide 
o užitočnú, nielen archontologickú sondu 
do prostredia tejto skupiny inteligencie, 
úradníkov v službách malokarpatských 
miest. Autori sa venujú aj ich genealogic
kým vzťahom, majetkovým pomerom a so
ciálnemu postaveniu notárov v prostredí 
malomestskej meštianskej society v tomto 

období. Z genealogického hľadiska sú zaují
mavé údaje o ich pomerne značnej mobilite. 

Číslo 2/2004 prináša hneď štvoricu štú
dií dotýkajúcich sa genealógie a heraldiky. 
Júlia Ragacová sa v príspevku Diplomatická 
produkcia mestečka Kláštora pod Znievom 
venuje dejinám kancelárie, ale tiež heral
dickým dejinám tohto mestečka. Publikuje 
(aj v prílohe) gotickú pečať Kláštora pod 
Znievom z 15. storočia, o existencii ktorej 
boli doposiaľ známe len kusé údaje. Opisu
je gotické typárium mestečka, ktoré existo
valo ešte v prvej polovici 20. storočia(!) 
a dnes je nezvestné. Radoslav Ragač v prí
spevku Erb a pečate Slovenskej Ĺupče a Ĺup-
čianskej ulice publikuje popri známych aj 
doteraz neznáme sfragistické pamiatky Slo
venskej Ľupče: dvojicu pečatidiel spred ro
ku 1530, z ktorých jedno nesie neznámy va
riant erbu mestečka - siglu „L" (aj v prílohe). 
Erika Javošová v štúdii Spoločenské postave
nie neprivilegovaného obyvateľstva na Slo
vensku v 1. polovici 13. storočia mapuje 
právne postavenie jednotlivých skupín ne
šľachtického obyvateľstva Uhorska v tomto 
období s početnými príkladmi z jednotli
vých remesiel, koré vykonávali. Milica Bod-
nárová sa v zaujímavom príspevku Kultúra 
života mešťanov Pentapolitany v 16. storočí 
venuje meštianstvu východoslovenských 
miest z viacerých hľadísk. Opisuje sociálnu 
štruktúru týchto miest, stavebný obraz (do
my, ulice, verejné budovy) a každodenný ži
vot (výživa, hygiena, vybavenie meštian
skych domácností). 

V recenznej a anotačnej časti upozor
ňujeme na pomerne obsiahlu a kritickú re
cenziu faleristickej práce Marcinko, J. - Ji-
roušek, A.: Slovenské rady, vyznamenania, 
čestné odznaky z pera Petra Zoričáka, infor
máciu Martina Javora o Déghskom slobodo
murárskom archíve, ktorý sa nachádza 
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v Maďarskom krajinskom archíve a drobný 
príspevok Jozefa Králika o osobnom erbo
vom pečatidle, ktoré sa našlo vo Výčapkách 
v 30. rokoch 20. storočia (aj v prílohe). 

Radoslav Ragač 

Ad: Evanjelické archívy - zažijú lep
šie časy? 

Dňa 28. februára 2004 sa v priestoroch 
Biblickej školy v Martine uskutočnil pracov
ný seminár o archívnictve v ECAV. Bolo to 
stretnutie, ktoré malo dať riešeniu tejto 
problematiky nový impulz. Prvým produk
tom stretnutia, bolo vytvorenie pracovnej 
skupiny. Z veľkého množstva záujemcov 
GBÚ urobil užší výber a poslal ho na vyjad
renie dištriktom. Západný dištrikt ECAV sa 
vyjadril ku navrhnutým osobám kladne, vý
chodný navrhol vlastného, len jedného kan
didáta. Návrh smeroval na generálne pre
sbyterstvo, kde bol 25. mája 2004 schvále
ný. Nie je pravda, že by v pracovnej skupine 
chýbali, „osnovatelia vyššie spomínaného 
podujatia" i keď všetci sa do skupiny samo
zrejme nedostali. 

Členovia pracovnej skupiny sa zišli pr
výkrát v Bratislave 16.6., kde sa oboznámi
li s uzneseniami GP, prezentovali svoje ví
zie a konfrontovali ich s realitou a rozdelili 
si prvé úlohy. Skupina sa začala zaoberať 
oboma akútnymi otázkami. Otázkou zá
chrany jestvujúcich archívnych dokumen
tov aj otázkou predarchívnej starostlivosti. 

V mesiacoch júl - august sa vo vybra
ných cirkevných zboroch ECAV uskutočnil 
archívny prieskum na vzorke 70 cirkevných 
zborov. Prieskum potvrdil obavy z nevhod
ného nakladania s dokumentárni a poskytol 
aj približnú predstavu o množstve materiá
lu, s ktorého záchranou treba rátať. Na dru
hom zasadnutí už skupina riešila konkrétne 
otázky, kreovala východiská ku štúdii. Tá 

bola na generálne presbyterstvo predložená 
dňa 1.10. pod názvom Riešenie problemati
ky archívnictva v ECAV. Generálne presby
terstvo vzalo materiál na vedomie a vyjad
rilo súhlas so zriadením ústredného archí
vu ECAV v zmysle načrtnutej koncepcie 
v štúdii. Na tento účel predbežne pridelilo 
budovu na Palárikovej ul. (uz. 137/04). Pra
covnej skupine zároveň uložilo vypracovať 
konkrétny projekt. 

Tak sa aj stalo. Projekt zriadenia ústred
ného archívu s dvoma pracoviskami pre zá
pad i východ bol predložený na toto gré
mium 3. 12. a bol schválený bez ďalších 
pripomienok. Zároveň bol Odboru archívov 
a registratúr MV v zmysle zákona 395/2002 
Z. z. zaslaný list, v ktorom generálny bis
kup Prof. ThDr. Július Filo predkladá úmy
sel zriadiť ústredný archív a žiada o odbor
nú radu a usmernenie pri posúdení vhod
nosti vybraných priestorov. 

Pracovníci spomínaného odboru budo
vu zamýšľaného archívu prezreli a konšta
tovali, že je na tieto účely vhodná. Dňa 
30. 3. 2005 Odbor archívov a registratúr MV 
SR listom potvrdil svoje súhlasné stano
visko k zriadeniu Ústredného archívu ECAV. 
Zriadeniu archívu teda už nestojí nič v ces
te. V júni 2005 sa stretne synoda ECAV. Ak 
prijme nový zákon o ústrednom archíve, 
uzavrie sa celá kapitola snáh a úsilí, začne 
sa reálne pracovať na zhromažďovaní, 
ochrane a sprístupňovaní archívnych doku
mentov. 

Aj v druhej oblasti - predarchívna staro
stlivosť, sme pokročili. Na novembrové za
sadnutie seniorov s biskupmi sme predloži
li na pripomienkovanie registratúrne plány 
pre cirkevné zbory a senioráty, ktoré sa bu
dú ďalej pripomienkovať prostredníctvom 
pastorálnych konferencií. Na zasadnutí Ge
nerálneho presbyterstva 4. februára 2005 
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boli vzorové registratúrne poriadky a plány 
schválené s odporúčaním, aby ho farské, se
niorské a biskupské úrady prijali ako zá
väzné predpisy pri správe registratúry (uz. 
23/05). 

Vzhľadom na uvedené fakty, veríme, že 
pochodeň spomínaná v hlase 2/04 konečne 
zavŕši svoju cestu. Kiež sa k našej práci pri
zná Hospodin! 

Mgr. Martin Kováč, archivár CBÚ 

České matriky na internetu 
Minulý rok jsme v Genealogicko-heral-

dickém hlase predstavili projekt Genea 
2003, který si klade za cíl zpnstupnit sou-
pis matrik ČR na internetu. Databázový 
soupis je propojen s územné identifikačním 
registrem Ministerstva pro místní rozvoj 
a s dalšími dostupnými informacemi vzta-
hujícími se k fare, obci, osobám atd. Projekt 
je koncipován jako nekomerční, aktivné na 
ném spolupracuje cca 50 badatelú z Čech 
i Moravy. 

Za poslední rok se podarilo téméf do-
končit Stfedočeský kraj (SOA v Praze) a za
čal se zpracovávat MZA v Brne a SOA v Lito-
méŕicích. Litoméŕice poskytly soupis pŕe-
psaný ve Wordu, který byl automatizované 
prevedený do databázové podoby. Nyní jej 
pouze opravujeme. V Brne pracuje skupinka 
lidí pod hlavičkou Moravské genealogické 
a heraldické společnosti opét ve spolupráci 
se samotným archivem. Pravé spolupráce 
s archívy je podmínkou k úspešnému do
končení projektu, kdy užitek by mély mít 
obé strany - badatelé i archivári. 

Finančné se projektu ujala Česká genea
logická a heraldická společnost v Praze. Díky 
její podpore budeme do prázdnin schopní 
pfijít s testovací verzi internetového serveru 
a nabídnout první kompletné zpracované 
okresy verejnosti. 

Informace o probíhajícím projektu na-
leznete na stránkach www.bkcz.info, nebo 
posléze pŕímo na nové verzi stránek 
www.genea.cz, kde bude umísténa databáze. 

Za projekt Genea 2003 Tomáš Krúta, to
máš.kruta@centrum.cz 

Stretnutia a práce o dejinách rodín 
Višňovských a Štelbašských 

Už v poradí druhé stretnutie príslušní
kov rodiny Višňovskej, teraz už aj s pozva
ním členov rodiny Štelbašských, sa usku
točnilo v zasadačke obecného úradu staro
bylej obce Torysa 27. augusta 2004 (obr. na 
s. 74). Obe rodiny majú spoločných pred
kov: v priebehu 19. storočia sa vyčlenili 
z príbuzenstva Ráczovcov. Pochádzajú z ob
ce Vysoká v Sabinovskom okrese a do Tory
sy sa presťahovali v roku 1922. Ich spriaz
nenosť môžeme sledovať už v 18. storočí. 
Skoro vždy boli v príbuzenskom pomere, 
ich príslušníci sa často sobášili, boli si krst
nými a birmovnými rodičmi. Samotné prie
zvisko Rácz (z tohto príbuzenstva) sa však 
nezachovalo; posledný jeho mužský nositeľ 
zomrel v roku 1952. 

Pri príležitosti rodinného stretnutia bola 
tlačou vydaná už druhá publikácia o histórii 
spomínaných rodín (Sabol, Stanislav: Rodiny 
Rácz, Višňovský a Štelbašský z Vysokej. Tory
sa 2004, 2. vyd., 98 s. + tab.; ide o súkrom
nú tlač, ktorá bola rozšírená len medzi člen
mi rodiny, jeden jej exemplár však autor ve
noval aj Slovenskej národnej knižnici -
pozn. red.). Po skúsenostiach z roku 2002 sa 
do jej prípravy zapojili viacerí členovia ro
diny. Publikácia je - oproti prvej verzii - ob
siahlejšia, lepšie usporiadaná a zasahuje 
hlbšie do histórie. Korene rodu sa podarilo 
preskúmať až do začiatku 18. storočia, hoci 
nie všetky údaje sú overené. Pracujeme na 
ich zverejnení na internete. 
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Vážime si postoj obecného úradu vo Vy
sokej, pretože stretnutia sa osobne zúčast
nila jej starostka p. Mgr. Olina Bujňáková. 
Prišiel aj správca farnosti v Toryse dp. To
máš Čap a p. Bartolomej Vysocký, miestny 
historik, ktorý zúčastneným krátko, ale veľ
mi zaujímavo predstavil dejiny Torysy 
a okolia. Jednotlivé rodiny reprezentovali 
zástupcovia všetkých generácií vo veku od 
4 do 82 rokov. Vzťah rodinných príslušní
kov k takýmto stretnutiam je pozitívny, 
predpokladáme preto ich pokračovanie. 

PhDr. Stanislav Sabol, 
stanislav.sabol@statistics.sk 

II. medzinárodné stretnutie Medveckých 
Po piatich rokoch, v duchu novej tradí

cie, sa opäť stretli príslušníci rodu Medvec
kých. Oravský Tvrdošín i jeho mestská časť 
Medvedzie ožili v dňoch 13. - 15. mája 
2005 neobvyklým ruchom. Návštevníci 
zblízka i zďaleka sa radostne, v rôznych re
čiach pozdravovali navzájom. Mnohí už ako 
starí známi. 

V sále kultúrneho strediska bolo plno -
niekoľko stovák zúčastnených obletovali 
obetaví usporiadatelia, členovia predsed
níctva Občianskeho združenia Medvedzie. 
Spolu s ďalšími členmi združenia, Rodové
ho združenia Ursus z Maďarska, svojimi 
poľskými, ukrajinskými a inými príbuznými 

z rôznych častí Európy zasadli k prestretým 
stolom, vyzdobeným rodovými vlajkami 
a vrecúškami s hrsťami rodnej zeme. 

Prejavy, pozdravy a spoločný prípitok 
z čias špeciálne vyhotovených k tejto uda
losti dostatočne pozdvihli náladu a pod-
čiarkli slávnostnú atmosféru podujatia. 
Oživil ho zostrih filmového záznamu 
z predchádzajúceho stretnutia (2000) a kul
túrny program. 

Podujatiu dominovalo slávnostné odo
vzdávanie erbových listín ich ďalším užíva
teľom (z rúk predstaviteľa Heraldického ko
légia a tajomníka Heraldickej komisie MV SR 
Dr. Ladislava Vrtela, za asistencie podpred
sedu OZ Medvedzie a prvonositeľa novodo
bého občianskeho erbu Medveckých). Tých
to jedenásť nositeľov rozšírilo skupinu 
predchádzajúcich šestnástich, vrátane za
hraničných. Kamery a fotoaparáty zazname
návali tieto pre nás vzácne momenty odo
hrávajúce sa za zvukov fanfár, pod vysväte
nou vlajkou nášho rodového združenia. 

Družné debaty, užšie zoznamovanie, 
spev trvali dlho do noci. Opäť sme sa o čo
si zblížili. 

Vylepšovatelia, kritici a hundroši? Áno, 
aj tí boli, ale dali sa zniesť. "Karavána" ide 
ďalej. O päť rokov sa stretneme znova. 

Rudolf Medvecký, Košice 
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K R O N I K A 

MEDZINÁRODNÉ OCENENIE získal 10. 
septembra 2004 Frederik Federmayer za 
knihu „Rody starého Prešporka" (2003). Išlo 
o osobitnú cenu za rok 2004, ktorú knihe 
udelili 10. septembra v Bruggach (Belgicko) 
na 26. kongrese Medzinárodnej konfederá
cie pre heraldiku a genealógiu (Confédéra-
tion internationale de genealógie et d'héral-
dique). „Neviem, či to súvisíš naším vstupom 
do EÚ, alebo je to náhoda.", vyjadril sa v tej
to súvislosti autor. „Je ale dobré, že si v Kon
federácii začali všímať aj knihy zo Sloven
ska. Myslím si, že je to ocenenie celej našej 
súčasnej genealógie." 

FALŠOVATEĽMI A PROBLÉMAMI FÁLZ 
V DEJINÁCH sa zaoberali účastníci konferen
cie, ktorá sa v dňoch 6. - 8. októbra 2004 
uskutočnila v Kremnici. Prvý deň sa hovorilo 
o falšovaní mincí a bankoviek, druhý o fal
šovaní dokumentov a v posledný deň o ďal
ších prípadoch. Na podujatí popri iných 
zazneli aj príspevky venované falšovaniu 
erbových listín U- Novák) a genealógií 
(C. Strešňák, R. Ragač ai.). Hlavní organizá
tori - kolegovia zo Sekcie archívnictva a po
mocných vied historických SHS pri SAV -
ocenili tiež prácu svojho bývalého dlhoroč
ného predsedu Prof. PhDr. Jozefa Nováka, 
DrSc. a vymenovali ho za čestného predsedu 
Sekcie. Profesor Novák je už viac rokov aj 
čestným predsedom našej spoločnosti. 

V PRAHE sa 5. mája 2005 konalo valné 
zhromaždenie Českej genealogickej a heral
dickej spoločnosti. Za jej predsedu bol opä
tovne zvolený PhDr. Jan Podhola. K zvoleniu 
do funkcie mu blahoželáme a tešíme sa na 
ďalšiu spoluprácu v rámci sľubne sa rozvíja
júcich vzájomných kontaktov. 

TAKMER BEZPROSTREDNE po skončení 
svojho predchádzajúceho stretnutia v Lu
čenci, začali Kováčikovej intenzívne praco
vať na príprave ďalšieho, v poradí už 5. 
stretnutia, ktoré sa uskutoční 13. augusta 
2005 v Rakovej na Kysuciach. Zvláštnosťou 
tohto stretnutia bude úvodná svätá omša, 
ktorú majú celebrovať traja kňazi - Kováči
kovej: Vdp. Jozef Kováčik, tajomník Kongre
gácie biskupov Slovenska, Vdp. František 
Kováčik, kňaz z Púchova - Dolných Kočko-
viec a Vdp. Jozef Kováčik pôsobiaci v Pitts
burghu, USA (pôvodom z Brezna). Účasť pri
sľúbili aj viaceré ďalšie kováčikovské osob
nosti zo Slovenska a ďalších krajín. 
Nasledujúce, šieste stretnutie by sa malo 
konať v Turci, kde tiež žije početná skupina 
nositeľov tohto priezviska. 

NOVÚ SLOVENSKÚ PODPORU k počítačo
vému genealogickému programu Brother's 
Keeper, verzie 6.1.39 spracoval a 16. mája 
2005 venoval našej spoločnosti p. Ing. Mi
loš Cifra z Myjavy. Dá sa stiahnuť z našej 
stránky (www.genealogy-heraldry.sk). Pro
gram stále patrí k najrozšírenejším na Slo
vensku. 

PRVÉ STRETNUTIE asi 50 potomkov 
a príbuzných významného slovenského ko-
meniológa J. R. Kvačalu sa uskutočnilo 18. 
júna 2005 na Beckovskom hrade. Podujatie 
organizačne pripravil p. Milan Kvačala 
z Modry, ktorý prítomným pri tejto príleži
tosti daroval výtlačky internej genealogic
kej monografie Rodostrom Kvačalovcov 
z Beckova (Modra 2004). Jedna sa ušla aj na
šej spoločnosti, za čo autorovi úprimne ďa
kujeme. Ďalšie stretnutie Kvačalovcov by sa 
malo konať o dva roky. (gh) 
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Z A K T U Á L N E J P O N U K Y 
Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti 

; GENEALÓGIA, HERALDIKA 
\ PRÍBUZNÍ DISCIPLÍNY 
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Milan Šišmiš (zost.) 
GENEALÓGIA, HERALDIKA A PRÍBUZNÉ 
DISCIPLÍNY - STAV A PERSPEKTÍVY 
Zborník príspevkov z rovnomennej 
medzinárodnej konferencie. 
2003 (vyšlo v lete 2004), 198 s., brož. 
Cena: 198,- Sk, členovia 178,- 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., anglické resumé 
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 
renomovaných slovenských autorov. 
2002, 192 s., brož. 
Cena: 158,- Sk, členovia 118,- Sk 

PROBSTNEROVCI 
Z NOVEJ ĽUBOVNE 

A IAKUBIAN 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 



Z A K T U Á L N E J P O N U K Y 
Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti 

SLOVENSKO V SYMBOLIKE MIEST 
Mapa s erbami a vlajkami všetkých slovenských miest v grafickej úprave Ladislava 
Cisárika ml., spolutvorcu našich štátnych symbolov, vydaná v spolupráci s Heraldic
kou komisiou Ministerstva vnútra SR. 
Formát A2 
Cena: 80,- Sk 
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OBJEDNÁVKY 
SGHS, Alena Urbanovská 
Nám. J. C. Hronského 1 
036 01 Martin 
www.genealogy-heraldry.sk/slo/objedna.html 
urbanovska@snk.sk 
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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 
jubilejný 5. 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. všetky prihlásené práce zostanú po skončení súťaže 
súčasťou zbierok SGHS, kde budú k dispozícii ďalším bádateľom 

6. vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 
v 3. štvrťroku 2007 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 2007 na adresu: 

Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť 
Nám. J. C. Hronského 1 

036 01 Martin 
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FROM THE CONTENTS 

Jaroslav Perniš: The rest of the dead. 
About the final resting places of the Anjous 3 

The tombs of the Anjous, members of the French royal family, are scattered in 
many places throughout Európe. Chronologically they are linked to the end of the 
13th till the first half of the 15th century. Many of them háve disappeared or háve 
been destroyed. The article pays attention to those that háve been preserved and 
describes the funerals of the individuals whose remains were laid to rest in these 
tombs. The most significant tombs of the Anjous are located in several churches in 
Naples (Italy). Others are situated or were situated in various regions of France (Pa-
ris, Montevergine, Roche-Pimont in Provence, Tonnerre in Burgundy). The remains of 
the Anjous, whose political interests were connected with the Hungarian Kingdom (it 
means with Slovakia as well), were laid in the Church of St. Mary the Virgin in Szé-
kesfehérvar (Hungary). However, the church was plundered and destroyed by Turks 
in the first half of the 16th century. Other known final resting places of the Anjous 
were Búda (part of Budapest), the settiement of Visegrad, Oradea (Romania), Zadar 
(Croatia) and Cracow (Poland). 

Peter Keresteš: The Tagánis of Oslany. 
The family of the archivist, heraldist and genealogist Karol Tagáni 29 

The development of the Tagáni family can be traced back to the second half of the 
16th century. Members of the family originally came from Bystričany, later they mo-
ved to Oslany (near Nitra, Slovakia). The family branched out here and they gradual-
ly ranked among the wealthiest local craftsman families. They were engaged in the 
drapers trade and worked in the municipal administration. Several prominent scho-
lars came from the family. Adam (1580 - 1834) was rector of an evangelical school in 
Bardejov and priest in Sabinov (Slovakia), Vojtech (1680 - 1760) rector of Piarist hou-
ses in Nagy Károly, Debreczen and Kecskemét (Hungary). František (1816 - 1894), cat-
holic priest in Turzovka and later canonist of Nitra, supported Slovák national mo-
vement. The most famous member of the family, however, was Karol Tagáni (1858 až 
1924), archivist of the National Archives of Hungary, historian, heraldist and genea
logist. Descendants of the Tagáni family still live in Slovakia, England and Canada. 

Gustáv Rumánek: Some facts on the Klimáčeks. 
Ľudmila Riznerová-Podjavorinská's relatives on her mother's side 42 

The author pays attention to the relatives of the famous Slovák writer for children 
Ľudmila Podjavorinská (born Riznerová; 1872 - 1951) on her mother's side. He traces 
relations among the Klimáčeks, the Hargašes, the Ježos, evangelical families from 
Stará Tura. Among the writer's relatives on her mother's side there are traders, tea-
chers as well as some women active in literatúre. The writer's grandfather and some 
other relatives dealt also in bryndza cheese, a typical Slovák špeciality the produc-
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tion of which has roots in the Stará Tura area. Later on, through their family relations 
it has also spread to other parts of Slovakia. 

Martin Kováčik: Service badges of Czechoslovak security corps 47 
The author operated as a chief of a section engaged in the fight against organized 

crime in Slovakia. In his article he deals with service badges of policemen not wea-
ring uniform (the so-called secret policemen) that belong to unique and curious col-
lected objects due to their specificity. Using examples in his own collection, he de-
scribes their development in Czechoslovakia, or in the Czech lands and Slovakia in 
the periods after the rise of the Czechoslovak Republic (1918), after the establish-
ment of the Slovák State and the Protectorate of Bohémia and Moravia, from 1946 to 
the 1960s, from the 1960s to the split of Czechoslovakia (1991). 

The issue also brings an article on the arms of the Schiter (Schyter) family and the 
Stárai (Sztárai) family (displayed on a medallion from the 1870s) and a detailed eva-
luation of the 4th Best Genealogical Works competition (2004) organized by the Slo
vák Genealogical-Heraldic Society every three years. 

Translated by Mária Okálová 

ADRESY AUTOROV 
Ing. Jaroslav Giláni, Sokolská 8, 066 01 Humenné 
Petr Hrabina, hrabina.petr@seznam.cz 
Mgr. Peter Keresteš, Na Hôrke 25, 949 11 Nitra, kerestes_p@sanr.vs.sk 
Mgr. Martin Kováčik, customsinsignia@stonline.sk 
Mgr. Peter Novosedlík, Veterná 36, 917 01 Trnava, vmh@slovanet.sk 
RNDr. Jaroslav Perniš, A. Bednára 5/21, 971 01 Prievidza, j+jpernis@gympd.sk 
Ing. Gustáv Rumánek, Gen. M. R. Štefánika 368, 916 01 Stará Tura, 
gusta v_rumanek@ba.teIecom.sk 
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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 investigation into sources, and 
maintains its own library and archives. 

MEMBERSHIP 
The Society is open to members both from 
Slovakia and foreign countries. The 
individual or institutional 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: 
VÚB Martin 17237-362/0200 

POKYNY PRE PRISPIEVATEĽOV 
GENEALOGICKO-HERALDICKÉHO HLASU 

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

1) Texty spracujte ako samostatný súbor Wordu 
alebo T602. 

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

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

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

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

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

genealogy@snk.sk 
b) poštou na adresu: 

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

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

http://www.geneaIogy-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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