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P A K U J E M E VAM ZA 

Jf "-MJ 

PRE SLOVENSKÚ GENEALOGICKO-HERALDICKU SPOLOČNOSŤ 
zástupcu Slovenska 

v Medzinárodnej konfederácii genealogických a heraldických spoločností 

PODPORUJEME 
Váš záujem o výskum predkov, erbov, dejín 

SPRÍSTUPŇUJEME 
informácie o podmienkach tohto výskumu u nás i vo svete 

VYDÁVAME 
odborné publikácie a príručky 

ORGANIZUJEME 
vzdelávacie semináre, vedecké konferencie, výstavy 

SPOLUPRACUJEME 
s našimi a zahraničnými archívmi, vedeckými a krajanskými organizáciami 

S V O J I M I 2 % 
PODPORÍTE 

rozvoj vzdelávania v oblasti dejín našich rodín 

PRISPEJETE 
k skvalitneniu podmienok ich štúdia na Slovensku 

ÚDAJE NA FORMULÁR 
11 Obchodné meno alebo názov: Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť 
12 Sídlo: Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin 
13 Identifikačné číslo organizácie (IČO): 1 4 2 2 5 8 7 5 
14 Právna forma: Obč. združenie podľa Zák. č. 83/1990 Zb. 
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DODATOČNÉ ŽELANIE 
pánovi profesorovi Novákovi k životnému jubileu 

V dňoch 19. - 20. októbra 2005 sme v Martine usporiadali medzinárodnú konfe
renciu o erbových listinách. Venovali sme ju jubilujúcemu pánovi profesorovi Nová
kovi, nestorovi modernej slovenskej heraldiky, prvému, dlhoročnému a dnes čestné
mu predsedovi našej spoločnosti. 

Prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc. sa narodil 22. novembra 1930 vo Vrútkach. Tam 
v rokoch 1937 - 1942 navštevoval aj ľudovú školu, väčšiu časť stredoškolských štú
dií však prežil v Trenčíne, na piaristickom gymnáziu. 

Celoživotným pracoviskom J. Nováka bola Filozofická fakulta Univerzity Komen
ského v Bratislave. Ešte ako poslucháč sa roku 1954 stal asistentom a pôsobil tu až 
do roku 2000. V poslednom období bol vedúcim katedry pomocných vied historic
kých a archívnictva, v rokoch 1989 - 1990 tiež prodekanom Filozofickej fakulty. 

Bol charizmatickým pedagógom príťažlivých disciplín, prednášal pomocné vedy 
historické a odchoval rad nasledovníkov. Na vedeckom poli sa stal známym priekop
níckymi Slovenskými mestskými a obecnými erbami, Rodovými erbami na Slovensku, 
dielami o štátnej symbolike a ďalšími. V roku 1968 bol prijatý za člena-korešpon-
denta a v roku 1974 za riadneho člena Académie Internationale d'Héraldique so síd
lom v Paríži. Naše i zahraničné inštitúcie ho vyznamenali početnými medailami, mes
to Vrútky v roku 1995 čestným občianstvom. 
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V prvý deň konferencie, večer 19. novembra 2005, sa v prednáškovej sále Slo
venskej národnej knižnice uskutočnila akadémia na počesťjubilanta. Úctu a vďaku 
mu prišli vzdať mnohí - rodáci, kolegovia, žiaci, priatelia, spolupracovníci, priazniv
ci - zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Ukrajiny. 

Tiež som sa chcel pánovi profesorovi poďakovať a rozmýšľal som nad vhodným 
prispením. Spomenul som si na Ganéšu, bacuľatého chlapíka so sloňou hlavou, pa
tróna učencov a študujúcich, ktorý je podľa indickej mytológie patrónom vied a ši
kovnosti, predovšetkým v písaní. Viaže sa k nemu takýto príbeh. 

Keď Véd Vjása, tvorca véd (vied), hľadal niekoho, kto by mohol zapísať zjavené 
mu poznanie, objavil sa pred ním Ganéša. Sklonil sa pred učencom a prevravel: „Za
píšem, čo budeš diktovať." Potešený Vjása povedal: „Dobre, ale mám jednu podmien
ku!" „Akú?", spýtal sa Ganéša. „Nesmieš ma prerušovať, zaznamenáš všetko, čo po
viem, a zapisovať nikdy neprestaneš." Ganéša sa usmial a odvetil: „Prijímam tvoje 
podmienky, vznešený Vjása, ja však mám tiež jednu." „Akú?", opýtal sa mierne za
skočený učenec. Tou podmienkou bolo, že hovoriť nikdy neprestane. 

Véd Vjása sa stal predobrazom večného učiteľa, Ganéša symbolom obetavého žia
ka, jeho vzťah k Vjásovi symbolom dobrého vzťahu žiakov k svojim učiteľom a ich 
dielo predobrazom diel, ktoré vznikli z nesebeckej túžby po hľadaní a sprístupňova
ní poznania ostatným. 

Sošku Ganéšu som v Martine nezohnal a tak mi - popri kvetoch a „ďakujem" -
ostalo, pán profesor, ešte jedno želanie: Aby ste nikdy neprestali rozprávať. 

Úprimne 
Milan Šišmiš 

Pozn.: Podrobný životopis a zatiaľ podsledná publikovaná bibliografia prác Prof. Nováka 
vyšli v Zborníku Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Historica XLVv roku 2002 
(zostavil L. Sokolovský, vydala Univerzita Komenského v Bratislave, časť venovaná 
J. Novákovi je na stranách 276 - 295). V tomto čísle publikujeme jej pokračovanie. 
Viacerí kolegovia, žiaci i priatelia sa p. Prof. Nováka pokúšali nahovoriť, aby napísal aj svoje 
spomienky. Veríme, že nás nimi skoro poteší. V závere tohto čísla - predbiehajúc -
uverejňujeme zopár spomienok z pera jeho žiakov. 
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Š T Ú D I E - Č L Á N K Y 

NEZNÁMA PEČAŤ KAPITULSKEJ ULICE ZO 16. STOROČIA 
K vývoju symbolov mesta Nitry 

Peter Keresteš 

Súčasná Nitra, podobne ako iné sídla, predstavuje aglomeráciu, ktorá vznikla zlú
čením viacerých, pôvodne samosprávnych obcí. Jej jadro tvoril v stredoveku hradný 
kopec s hradom (sídlom biskupa) a privilegovaným Dolným mestom. Vlastné symbo
ly začala používať pravdepodobne krátko po získaní mestských privilégií v roku 
1248.' Patria teda k najstarším mestským symbolom z nášho územia. Ich ústredným 
motívom je obrnené strieborné rameno držiace červenú zástavu so strieborným polo
ženým dvojitým krížom, považovanú za uhorskú kráľovskú zástavu Bela !V.2 

Je známe, že v priebehu 14. storočia si Nitra nechala vyhotoviť aj - zatiaľ naj
staršie známe - pečatidlo s priemerom 51 mm. Už v tom čase zrejme používala aj 
menšie pečatidlo s priemerom 27 mm. Obe boli obsahovo totožné, mali rovnaký ob
raz a kruhopis, a pravdepodobne sa používali súbežne. Väčšie sa po roku 1696 pou
žívať prestalo, menšie sa používalo aj naďalej.3 

Uličné obce Nitry 
S rozvojom osídlenia sa v oblasti stredovekej Nitry tvorili aj tzv. uličné obce ale

bo prímestské ulice - rady domov okolo ciest alebo námestí. Vznikali na drobných 
majetkoch Nitrianskeho biskupstva, kapituly a zemianskych rodín, medzi hradným 
kopcom a Dolným mestom (ktorého zemepánom bol od roku 1288 nitriansky biskup, 
pričom jedinou povinnosťou jeho poddaných - mešťanov tohto „výsadného slobod
ného zemepanského mesta" bolo platenie skromného poplatku 100 zlatých ročne). 

Rozdielnosť vlastníkov spôsobila, že spomínané ulice sa nestali integrálnou sú
časťou Dolného mesta a až do zlúčenia v druhej polovici 19. storočia sa vyvíjali ako 
samostatné, prímestské časti. Jednou z nich bola aj Kapitulská ulica {platect Capituli, 
Káptalanutca). Vznikla najskôr koncom 13. storočia na malom pozemku kapitulské
ho mlyna, ktorý oddeľoval Dolné mesto od hradného kopca.4 Cez tok Nitričky hrani-

1 NOVÁK, J.: Slovenské mestské a obecné erby. Bratislava 1972, s. 265 - 266; FOJTl'K, J.: Nitra 
v období feudalizmu. In.: Nitra. Bratislava 1977, s. 61 - 62; KARTOUS, P. - NOVÁK, J. - VRTEL, 
L.: Erby a vlajky miest v Slovenskej republike. Bratislava 1991, s. 156 - 157. 
2 Osobitnú pozornosť jej venoval VRTEL, L.: O zástave v erbe Nitry. Slovenská archivistika, 25, 
č. 1, 1990, s. 35 - 46. Porovnaj aj jeho ďalšie štúdie venované vývinu národnej symboliky. 
3 FOJTÍK, J.: c. d., 1977, s. 61. 
4 Prvýkrát sa spomína v roku 1326 pri obchôdzke kapitulských majetkov - in suburbio villa 
que platea Capituli dicitur (VAGNER, J.: Adalékok a Nyitra székes káptalan tôrténetéhez. 
Nyitra 1896, s. 385, č. 9). Pred rokom 1421 tu nitriansky biskup Hynko dal postaviť aj kúpeľ, 
ktorý sa však v 16. storočí využíval už ako pivovar. Dejiny Nitry od najstarších čias po 
súčasnosť. Nitra 1998, s. 182. Autor príslušných častí je J. Lukačka. 
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čila s Podhradskou ulicou (Váralja, platea Subarx, Podzamszka ulicza), ktorá vznikla 
na majetku biskupstva pod hradným kopcom, ďalej susedila priamo s Dolným mes
tom a z južnej strany s ďalšou z prímestských ulíc Nitry - búrkovou ulicou (platea 
Gyiirki, Gyiirkiutca, Gyurcsánszka ulicza), patriacou tiež biskupstvu. Kúsok za Ďur-
kovou ulicou začínal intravilán Pároviec - Párovskej ulice (Párutca), ktoré vznikli na 
šľachtickom majetku.5 

V Kapitulskej ulici 
V Kapitulskej ulici žili najmä obuvnícki majstri v právnom postavení želiarov 

a podzeliarov. Ich povinnosti spočívali v čistení koryta Nitričky, udržiavaní dobrého 
prietoku vody na pohon kapitulského mlyna a v údržbe 5 murovaných mostov na 
poštovej ceste.6 

V priebehu prvej polovice 16. storočia vznikla z Kapitulskej ulice Vikárska ulica 
{platea Vicarií), v ktorej žili želiari biskupského vikára. V tom čase vznikla medzi Ďur-
kovou ulicou a Párovcami aj Mníšska ulica (platea Monachorum, Baráti utca).7 V roku 
1598 stálo v Kapitulskej ulici 29 a vo Vikárskej uličke štvoro želiarskych domov. 

Kapitulská ulica mala vlastnú samosprávu. V jej čele stál volený richtár, obecná 
rada zložená zo 7 starších {oreg esktidť) a 2 mladších prísažných členov (ifjú eskudt) 
a notár, ktorý viedol obecnú zápisnicu (v maďarčine a latinčine).8 Pod jurisdikciu tej
to rady spadali aj obyvatelia susednej Mníšskej a o niečo neskôr v jej susedstve 
vzniknutej Novej ulice.9 

Najstaršia pečať Kapitulskej ulice 
Počiatky samosprávy a diplomatickej činnosti v Kapitulskej ulici i v ďalších ulič

ných obciach Nitry možno očakávať už v 15. a v prvej polovici 16. storočia, teda pod
statne skôr, ako sa doposiaľ predpokladalo.10 Svedčí o tom nedávno nájdený doku
ment - maďarsky písaná listina richtára a obecnej rady Kapitulskej ulice z 8. mája 
1624, ktorá sa týka rozhodnutia richtárskeho súdu.11 

Okrúhla pečať pritlačená na dorzo spomínaného dokumentu, s priemerom 27 mili
metrov a majuskulným kruhopisom v tvare: "S1GILVM PLATAE CAPITVL1 + NITRIEN[SIS] 

5 FOJTÍK, J.: c. d., 1977, s. 47 - 49; Dejiny Nitry od najstarších čias, c. d., 1998, s. 236 - 237. 
Autor príslušných častí je M. R. Zemene. 
6 FOJTÍK, J.: c. d., 1977, s. 49; Dejiny Nitry od najstarších čias, c. d., 1998, s. 236 - 237. 
7 Mníšska a Vikárska ulica sa spomínajú prvýkrát v súpise domov z roku 1598. Obe 
pravdepodobne vznikli z Kapitulskej ulice. Neskôr Vikársku pripojili k Ďurkovej ulici. 
8 Pochádzala z rokov 1696 - 1796. Koncom 19. stor. sa dostala prostredníctvom nitrianskeho 
gymnaziálneho profesora J. Zongora do farskej knižnice. Dnes je zrejme nezvestná. Na 
zápisnicu prvý upozornil DEZSO, A.: Egy igénytelen adait Nyitraváros tôrténetéhez. A kápla-
lani birósági jegyzôkänyv 1698- 1796. Nyitramegyei Kôzlóny, 8, 1888, č. 2 - 3, s. 1-2. 
9 CZEICZEL, G.: Nyitra multja és Nyitravármegyei monografia. Nyitra 1900, s. 108 - 109. 
10 Štátny archív v Nitre, f. Botka z Vozokán, šk. č. 1. 
11 Jej autori včlenili do textu túto jednoduchú, všeobecnú koroboráciu: „melynek nagyob 
bizonysagara attuk peczetes levelonkett [ktorého na väčšiu istotu dali sme náš list spečatiť]." 
Ako v pozn. č. 10. 
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prezrádza, že tvorcovia typária sa pri výbere symbolov nechali inšpirovať symbolom 
Nitry (ozbrojeným ramenom držiacim zástavu s položeným dvojitým krížom). Vsadi
li ho do nepravidelného neskorogotického heraldického štítu (so zvýraznenými 
okrajmi a rastlinnými motívmi po obvode) a doplnili. Vznikol tak erb Kapitulskej uli
ce tvorený štyrmi priečnymi pásmi dekorovaným - azda obrneným, naturalisticky 
stvárneným ramenom, ktoré drží vojenskú zástavu12 delenú jedným pruhom. Štít 
v pravom hornom rohu vypína obrátený polmesiac, pod ktorým je šesťcípa hviezda. 
Medzi ramenom a zástavou sa nachádza ešte ružica kvetu. 

Pečať je dobre čitateľná, všetky jej detaily sú zreteľné. Púta príťažlivým, kompo
zične vyváženým a remeselne kvalitným spracovaním, ktoré poukazuje na zručného 
(a teda zrejme nie lacného) rytca.13 

Je známe, že v žiadnej z doteraz známych pečatí Nitry nebolo mestské znamenie 
vložené do štítu, len do gotickej kružby. Túto tradíciu mesto porušilo až v tridsia
tych rokoch 20. storočia.14 Ako však ukazuje nález, v Kapitulskej ulici tak urobili 
podstatne skôr. 

Datovanie pečate a prínos nálezu 
Ak sa bližšie pozrieme na písmo kruhopisu, spôsob výtvarného spracovania 

(predimenzovanosť symbolov v štíte, ktorá je typická pre obdobie tzv. úpadkovej he-

12 Zástava na tejto pečati (s jedným znázorneným pruhom) je veľmi zaujímavá svojim 
špecifickým tvarom, ktorý v ničom nepripomína kovorytcovu predlohu - zástavu 
s položeným dvojitým krížom z pečate Nitry, ukončenú tzv. lastovičím chvostom -
zástrihom. O tom, čo viedlo kovorytca k takejto deformácii, sa môžeme len domnievať. 
Z hľadiska času vzniku pečate v 16. storočí by mohlo ísť napríklad o vojenské vexillum, 
napríklad Nitrianskej župy, ktoré používalo župné insurekčné vojsko (táto zástava mala však 
tiež tvar - aspoň podľa zachovaných predlôh zo 17. storočia - so zástrihom a obsahovala 
okrem toho vyobrazenie župného erbu a ukrižovaného Krista. Obe vexilá sú publikované 
v práci Magyarország vármegei és városai. Nyitravármegye. Szerk. S. Borovszky, J. Sziklay. 
Budapest 1898, s. 607. 
13 O tom, že kovorytec pečatidla bol pri vyhotovení pečatidla Kapitulskej ulice inšpirovaný 
mestskou pečaťou Nitry, svedčí mladšia pečať Kapitulskej ulice z 18. storočia. Bližšie 
v pozn. č. 16. 
14 Tamže, s. 61 - 62; VRTEL, L: c. d., 1990, s. 35. 
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raldiky, tvar zástavy) a ďalšie detaily, môžeme predpokladať, že typárium pečate Ka
pitulskej ulice vzniklo okolo polovice, resp. v druhej polovici 16. storočia. 

Nález teda posúva doterajšie poznatky o začiatkoch administratívnej činnosti 
v uličných obciach starej Nitry (do 15. a 16. storočia). Je pozoruhodným dokladom 
o používaní symbolov v jednej z nich. Je tiež svedectvom o aplikácii symbolov Nitry 
iným právnym subjektom a tiež dokladom ich prvého známeho vloženia do heral
dického štítu (k ďalšiemu, ako sme už spomenuli, došlo až začiatkom 20. storočia). 

Najskôr v prvej polovici 18. storočia si samospráva Kapitulskej ulice nechala vy
hotoviť nové, osemuholníkové pečatidlo s rozmermi 23 x 25 milimetrov. Tak, ako pri 
predošlom, jeho tvorcovia opäť siahli po symboloch Nitry (ozbrojené rameno so zá
stavou). Tentokrát ich však stranovo obrátili, výtvarne zjednodušili a nechali v pe-
čatnom poli samotné (bez ďalších doplňujúcich či rozlišujúcich symbolov).15 Aj tým
to spôsobom sa priblížili svojmu susedovi. Po vplynutí Kapitulskej ulice do Nitry 
používanie vlastných symbolov v tejto časti mesta stratilo právne opodstatnenie. 

l s Kruhopis tejto novej pečate je mierne modifikovaný: SIGILLVM : PLATHAE : KAPITVU : 
NIT[RIENSIS]. Pečať publikovali FOJTI'K, J.-, c. d., 1977, s. 61; Dejiny Nitry od najstarších čias, 
c. d., 1998, s. 237. Originál pečate: Štátny archív v Nitre, f. 2N I. Urbarialia, Kapitulská ulica, 
fasc. 1, nro. 9. 

4& 



ŠTUDENTI JEZUITSKÉHO GYMNÁZIA V TRENČÍNE 
VO SVETLE ŠKOLSKEJ MATRIKY Z ROKOV 1655 - 1775 

Úbor Bernát 

S nástupom rekatolizácie v Trenčianskej stolici sa začala radikálne meniť aj situ
ácia v školstve. Mnohé vynikajúce evanjelické školy zanikli. Biskup nitrianskej die
cézy Ján Púški (Púsky)- so súhlasom Ferdinanda 111. - 28. októbra 1644 daroval opát
stvo v Skalke nad Váhom trenčianskym jezuitom.1 Umožnil tým, aby v Trenčíne ako 
protiváhu k rozmáhajúcemu sa protestantskému školstvu vybudovali katolícku 
strednú školu -jezuitské gymnázium. Iné rády, napr. františkáni, benediktíni alebo 
trinitári, sa v tom čase školstvu nevenovali, resp. ak mali školy - ako napr. františ
káni v Pruskom - slúžili len na výchovu ich vlastného rádového dorastu. 

Z dejín školy 
Prvým rektorom jezuitov v Trenčíne sa stal Martin Fábry, inštalovaný 29. sep

tembra 1645. Jeho pomocníkom bol Daniel Zedník (Sednick), rodák z Pruského, a ne
skôr Ondrej Banko. Začali účinkovať 2. decembra 1646. Založili konvikt (convictus 
nobilium) - výchovný ústav pre chlapcov zo šľachtických rodín, v ktorom títo mali 
dostať plné zaopatrenie. 6. mája 1648 Juraj Rakovnický, komorný radca, inštaloval 
v Trenčíne pátrov jezuitov: Jána Lipaia, Štefana Keresteša, Pacolta, Mikuláša Vešelé-
niho a Štefana Vysočániho. Udelil im právo otvoriť školu. Začiatkom januára 1649 
začalo v Trenčíne fungovať jezuitské gymnázium.2 18. októbra 1655 otvorili jezuiti 
v tejto budove noviciát a školu rozšírili po triedu poézie. Na pozemku darovanom 
Fánčim (Fáncsi) postavili roku 1662 novú budovu gymnázia (až po tretie poscho
die),3 ale školu sem presťahovali až o desať rokov neskôr. Vybudovali tu aj kostol 
a kolégium. 

Školská matrika - prameň aj genealogického výskumu 
V rokoch 165 5 - 1775 v škole viedli matriku pod názvom Matricula Scholatica lu-

ventutis R. M. Gymnasii Trenchiniensis ab anno 1655 inchoata, usque 1775 continua-
ta. Zapisovali do nej všetkých chlapcov, ktorí na gymnáziu študovali (rukopis obsa
huje celkom 22 863 záznamov o nich). V súčasnosti je uložená v archíve Spolku sv. 
Vojtecha v Trnave pod signatúrou AR 1, n. 1. Vďaka nej bude postupne možné dopl
niť, resp. spresniť informácie o dejinách gymnázia a odpovedať napr. na otázky, koľ-

1 Episcopatus Nitriensis eiusque praesulum memoria ... Posonii, Heredum Belnay 1835, s. 362, po
rovnaj STRÁNSKY, A. - CSERENYEY, S.: Dejiny biskupstva nitrianskeho. Trnava, SSV 1933, s. 215. 
2 BRANECKY, J.: Príchod jezuitov do Trenčína a začiatok protireformácie. Slovák, 8, 1926, č. 78, 
s. 2, porovnaj HAVRAN, J.: História domus. Dejiny trenčianskeho gymnázia do r. 1948. In: Pa-
mätnica trenčianskeho gymnázia. Trenčín, Stredná všeobecnovzdelávacia škola 1970, s. 7 - 8. 
3 Budova stojí i dnes; je to budova Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého na Mierovom 
námestí v Trenčíne. 
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Pôvodne jezuitský, dnes piaristický 
kostol a gymnázium na Mierovom 

námestí v Trenčíne 

Študenti trenčianskeho jezuitského 
gymnázia z hľadiska 

sociálneho pôvodu 
(graf vpravo) 

ko študentov na ňom študovalo, z akých oblastí, sociálnych a konfesionálnych pro
stredí pochádzali a samozrejme aj ktorí menovite to boli. 

Z tohto hľadiska je spomínaná matrika tiež zdrojom cenných, biografických in
formácií nielen o členoch slovenských (na území Slovenska pôsobiacich), ale aj iných 
rodov a rodín. Už prvé nahliadnutia do nej totiž ukázali, že z geografického a ná
rodnostného hľadiska tu študovali nielen Slováci, Maďari (zapisovaní ako Ungarus, 
Pannonus alebo Slavus) či uhorskí Nemci, ale napr. aj Česi, Chorváti, Moravania, Ra
kúšania, Bavori, Poliaci, Slezania, Taliani, Francúzi (Gallus) a Transylvánci. 

Charakter matričných záznamov 
Študentov do matriky zapisoval zvyčajne školský prefekt (prefect scholarum). Zo

znamy vypracúval vždy od najvyššej (rétori - rhetores) po najnižšiu triedu - v Tren
číne to boli parvisti, ktorí sa ešte členili na vyšších a nižších (maiores a minores). 4 

Zápis sa obyčajne skladal z krstného mena, priezviska, údajov o stavovskej prí
slušnosti, národnosti, bydlisku, vierovyznaní, veku študenta a príp. o tom, ktorý rok 
navštevuje daný ročník. Niekedy (najmä pri študentoch z najnižších tried) išlo len 
o krstné mená a priezviská. 

Zapisovateľ postupoval od najvyššej triedy a údaje zoraďoval abecedne podľa 
krstného mena. Len niekedy - mimo poradia - sa na prvých miestach ocitli deti z vyš-
4 Jezuitské školy mali charakter stredných (v dobovej terminológii nižších - inferior) škôl so 
6 triedami, ktoré niesli názvy podľa hlavných vyučovacích predmetov. Prvá, najnižšia trieda 
sa nazývala parva (v Trenčíne delená na parvistae minores a parvistae maiores). Nasledovali 
gramatické triedy - principisti, gramatisti a syntaxisti. Piata trieda sa nazývala poetka. Naj
vyššia, t.j. posledná trieda boli rhetores. Absolventi školy mohli pokračovať v štúdiu na vyš
ších (superior) školách - akadémiách alebo univerzitách. Konkrétne pokračovali na školách 
v Trenčíne, Košiciach, Viedni, Grazi (Štajerskom Hradci), Olomouci, zo vzdialenejších napr. 
na univerzite v Coimbre v Portugalsku (František Benický). 
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ších kruhov, ako napr. v roku 1703 v triede Maiores parvista(e) „Casparus L(iber) Ba-
ro Bossany de Nagy Bosan, Ungarus, Catholicus" a „Franciscus Szentivany, Praenobilis 
Ungar(us) Liptoviensis, Catholicus". Po nich už riadne nasledovali „Adamus Galik, Ig-
nob(ilis), Panon(us) Illaviensis, Catho(licus)" a ďalší žiaci, medzi nimi aj šľachtic - Šte
fan Suňog. 

Prefekt niekedy zaznamenal aj počty študentov v jednotlivých ročníkoch či trie
dach. Nie vždy však započítal študentov, ktorí prišli, odišli či zomreli počas škol
ského roka, alebo sa jednoducho zmýlil, preto uvedené súčty nekorešpondujú s re
álnymi počtami. 

Zápisy z rokov 1656, 1664 a 1705 - 1709 v matrike chýbajú. Ich absencia svedčí 
o tom, že vyučovanie bolo v tomto období zastavené.5 V rokoch 1656, 1679, 1680, 
1681 a 1710 kvôli moru, v iných ho prerušovali vojnové konflikty: napr. v rokoch 
1663 - 1664 turecké vpády a Tôkoliho povstanie, v rokoch 1703 - 1711 stavovské 
povstanie Františka 11. Rákociho. V roku 1708 v meste horelo. „Z kláštora a kostola je
zuitov zostali len holé múry."6 

5 BRANECKÝ, J.: Úryvky z minulosti Trenčína. Krásy Slovenska, 20, 1941 - 1942, č. 8 - 10, 
s. 189 - 190, porovnaj HAVRAN, J.: c. d., s. 8 - 9. 
6 MV SR, SA V Bratislave, pobočka Trenčín, C II, fol. 10, No. 11. Komplexnejšie sa touto otáz
kou zaoberal ŠTIBRANÝ, P.: Aké škody utrpeli Trenčania za poslednej kuruckej vojny. (Súhrn 
škôd v meste Trenčíne). Vlastivedný zborník Trenčianskeho múzea v Trenčíne. Bratislava, Sla-
vín 1970, s. 135 - 147. Porovnaj DOLINSKÝ, J.: Jezuitské školstvo na Slovensku. In: Zborník 
prednášok zo seminára Gymnaziálne školstvo v Trenčíne. 350. výročie Piaristického gymná
zia J. Braneckého. 80. výročie gymnázia Ľ. Štúra. Trenčín, mesto Trenčín 2000, s. 44. 

11 • 



Potomkovia plebejských a zemianskych rodín na gymnáziu 
Ako sme už spomínali, škola bola určená predovšetkým chlapcom zo šľachtických 

rodín (celkom prvým študentom-šľachticom uvedeným v matrike bol Nicolas Baross, 
Nob/ilis/, Sla/v/us, Bestercensis, Catholic/u/s; v roku 1655 zapísaný do triedy po
etov). Pravda, navštevovali ju deti z rôznych vrstiev vtedajšej spoločnosti, vrátane 
potomkov meštianskych či iných, plebejských rodín. V tomto príspevku si ich však 
nebudeme všímať. Bolo ich veľa a zaslúžili by si samostatnú pozornosť. Dodajme 
však ešte, že do roku 1700 boli v menšine len v 17 ročníkoch a v rokoch 1701 - 1744 
len päťkrát (po tomto roku zapisovateľ stavovskú príslušnosť uvádzal iba pri prí
slušníkoch najvyššej šľachty a pri študentoch z nižších vrstiev len vo vyšších roční
koch). Vo všeobecnosti teda prevažovali. 

Najpočetnejšiu vrstvu šľachtických študentov na trenčianskom gymnáziu tvorili 
chlapci z drobných zemianskych rodín, tzv. armalisti. V matrike vystupujú pod ozna
čením Nobilis. Pochádzali z blízkeho i vzdialenejšieho okolia, hlavne z Trenčianskej 
a okolitých stolíc, a - na rozdiel od spolužiakov z vyšších vrstiev - sa hlásili k „pa
nónskej" či slovenskej národnosti. Zapisovaní boli ako Pannonus či Slavus; tí istí nie
kedy tak a inokedy onak. 

Do roku 1715 študovali na gymnáziu aj štrnásti chlapci zemianskeho pôvodu 
z Moravy, traja z Poľska, jeden mal francúzsky, jeden sikulský pôvod a jeden uviedol, 
že pochádza zo Sedmohradska. 

Deti z ďalších šľachtických rodín 
Pri niektorých študentoch v matrike boli označenia praenobilis (skrátene Praeno-

bii, Preanob., nobilitate insignis /in títulis/, fónemes vo významoch popredný, vý
značný) alebo perillustris {Perlis., titulus honoris vo významoch veľmi slávny, vzne
šený, slávny). V matrikách tvorili druhú najpočetnejšiu skupinu šľachtických študen
tov - celkovo 122 osôb z viac ako 60 rodov. Mohlo ísť tak o potomkov strednej 
šľachty, ako aj iných šľachtických rodov (ich pôvod bude potrebné ešte preskúmať). 

Od roku 1743 boli sčasti označovaní aj výrazmi Spectabilis Nobilis (Snobil), ne
zriedka tiež Praenobilis Perillustris či Praenobilis Spectabilis Nobilis. V jednom prípa
de zapisovateľ použil výraz Honorarius Perillustris (Gabriel Szplény, Honorarius Per
illustris, Ung/arus/ Scepusiensis, Catholicus annor/um/; 1714, trieda gramatistov). 
Nebolo zriedkavosťou, že pri tej istej osobe raz použil úctivejšie a inokedy len oby
čajné označenie (nobilis). 

Z tejto skupiny viac či menej početné zastúpenie na škole mali nasledujúce rody: 
Akai (Akay) - Alexander, Ján, Juraj, Krištof, Pavol, Štefan (6); 
Ambro - Ján, Jozef, Mikuláš (3); 
Banóci (Banoczi, Banoczy) - Anton, Igác, Jozef, Juraj (4); 
Baroš -Anton, Ladislav, Pavol (3); 
Bošáni - viď baróni (5); 
Erdódi (Ordódy) -Ján, Jozef, Ladislav, Ondrej, Šimon (5); 
Gostoni (Goszony, Gosztorí) -Ján, Štefan (2); 
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Grajcar (Crajczar) - Juraj, Michal (2); 
H u nad y (Hunyadi) -Ján Nepomuk, Ladislav, Michal, Wolfgang (4); 
Kesegi (Kôszoghi, Koszeghu, Keszóghi) - Anton, Ladislav (2); 
Luženský (Luzenszki, Luzenszky) - Imrich, Ondrej (2); 
Madočáni (Madocsaní) - Imrich, Mikuláš, Ondrej (3); 
Mar s i na (Marsinai)- Ján. František (2); 
Medňanský (Mednianszkí) -Jozef, Imrich (2). Okrem nich tu študoval (1762 - 1764) 

aj Ladislav, ale jeho titul bol barónsky; 
Motešický {Motesiczky, Motesicz, Motessicenssis, de Fôlse Motessicz, de Felzo Motes-

sicz, Motesiczy) - Anton, Imrich, Juraj, Mikuláš, Štefan (5) 
Nozdrovický (Nozdrovicski, Noszdroviczi, Nozdroviczky) - Mikuláš, Pavol, Šimon, 

Štefan; 
Očkai (Ocskay) - Ignác, Karol (2); 
Podhorský (Podhorskí, Podhorszky, Pohorszkí) -Anton, Jozef, Ladislav, Štefan (4); 
Príleský (Prileszki, Prieleszky) - Ján, Štefan (2); 
Rutkai (Rutkay, Ruttkay) - Anton, Karol Jozef (2); 
Sentiváni (Szentivany, Szent-Ivany) - František, Michal, Štefan (3) 
Sirčič (Schirzicz, Szricsicz, Zicesicz) - Gašpar, Štefan (2); 
Suňog (Szunyogh Jeszeniczens/is/, Divinkensis) - Juraj, Štefan (2). Okrem nich tu 

v rokoch 1684 - 1690 študoval tiež Ladislav, barón z Budatína (de Budatin, Bu-
dethin). 

Vietoris - Imrich, Juraj, Pavol (3). 
Väčšina týchto „praenobilov" uvádzala národnosť uhorskú, niektorí nemeckú (Ig-

natius Gneber, Praenobilis Germanus Schemnicziens/is/, Ignatius Henner, 
Praenob/ilis/ Germ/anus/ Trench/iniensis/ a ďalší). 

Z mimouhorských študentov z tejto majetkovej skupiny na gymnáziu študovali 
napr. Jozef Ján a Václav Hrabalovci (Hrabaly, Hrabali, Hrabali) z Olomouca, Anton 
Jung z Viedne (1727 - 1730), Augustín Amadeus Wagner (de Vagner) z Bavorska 
(1715), Mathias Vogt (Wogt) z Mantovy (1721 a 1724) a ďalší. 

Potomkovia barónskych rodov 
Z detí „vznešenejšieho" pôvodu študovalo na gymnáziu 66 potomkov cca 24 ba

rónskych rodov (a ich vetiev). Svojich synov a vnukov sem najčastejšie - od roku 
165 5 - posielali Révaiovci (Rewai, Reway, de Rewa, de Réva). Dovedna ich bolo dva
násť (Adam, Anton, František, Gašpar, Ján, dvaja Ladislavovia, Michal, Štefan, Tomáš, 
Vojtech a Žigmund). Školou však prešli aj deti z ďalších domácich barónskych rodov: 
Andráši (Andrási, Andrássy)- Ondrej a Matej (Martin) (2); 
Balaša (Balassa): Alexander Dominik, František, Gabriel, Ján, Jozef, Ladislav a Pavol (7); 
Beréni (Berény, Berényi)- Adam, Juraj a Žigmund (3); 
Bošáni (Bossany, Bossányi) - Alexej, Gabriel, Gašpar a Mikuláš (4); Okrem nich pod 

titulmi Praenobilis alebo Pr(a)eillustris (pod menom zapísaným aj vo forme Bossa-
ní) Adam, Anton, Alexius, Ignác a Gabriel (5). 
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Pongrác (Pongracz, Pongrácz de Szent-Miklos) - dvaja Adamovia, František, Gašpar, 
Ján a Karol (6). Okrem nich tu v roku 1712 v triede rétorov študoval Matej, titu
lovaný ako Perillustris; 

R o 11 (u) r n (de Rottrn) - Jozef a Daniel (2); 
Sobek (Szobek, Szopek): Adam Karol, Alexander, Alojz, František, dvaja Jozefovia (7) 

a iní. 
Z Neuhrov barónskeho stavu študovali v Trenčíne členovia týchto rodov: 

Pfeffershoffen (Pheffershoven, Phefferschoven, Pheffershoffen)- Ferdinand Ernest, 
Joannes a Wilhelm; uvádzali si nemecký pôvod a bydlisko Moravu alebo Čechy; 

Pubielny - joannes Pubielny de Felstrshofter Lib(er) baro Morav(u)s, Brunens(is), 
Cath(olicus); v roku 1697 študoval v triede syntaxistov 

Morelly - Rakúšan Rudinger Morelly de Moremberg; 
Schu(t)z - Josephus Schuz, Nemec zo Sliezska; v roku 1730 navštevoval triedu prin-

cipistov. 

Deti takéhoto pôvodu zapisovali so skratkou L. B. (Uber Baro, napr. v prípade Jo
sephus L. B. Horváth de Palóga; v roku 1762 navštevoval triedu poetov), titulovali vý
razmi magnificus (Magnif; Petrus Wolff Magnif/icus/, Cathol/icus, 1677, trieda dekli-
nistov), magnificus dominus (Magnifics. Dns.) či illustrissimus dominus (lllustrissims. 
Domins., Illmus. Dns.). Od roku 1740 im najčastejšie pripisovali titul spectabilis -
úctyhodný, vážený, urodzený (Spect.; napr. Joannes Nep(omucenus) Hunyadi Spect/abi-
lis/, 1750, trieda poetov, o rok neskôr rétorov). 

Najoslavnejšie znejúci zápis sa ušiel už spomínanému Antonovi Morellymu z Vie
denského Nového Mesta: Spectabilis ac Magnificus L. B. Antonius Rudinger (Rudinge-
rus) Morelly de Moremberg, Austriacus Neo-Stadiensis, Catholicus. V rokoch 1712 
a 1713 navštevoval triedu rétorov. 

Deti z domácich barónskych rodov vystupovali v zápisoch ako Uhrovia (Unga-
r/us/, Ungar/u/s). Výnimkou bol len Alexander Dominik Balaša z triedy parvistov, 
ktorého v roku 1655 zapísali ako Slováka (Slavus). V ďalších rokoch (študoval tu až 
do roku 1660) však vystupoval už tiež ako Ungarus. 

Pokiaľ ide o vierovyznanie, všetci študenti tohto „rangu" boli rímskokatolíkmi 
s výnimkou Adama Pongráca, ktorý spočiatku vystupoval ako evanjelik. V roku 1673 
ho však tiež zapísali ako katolíka. Znamená to, že konvertoval. 

Deti z grófskych rodín na škole 
Do skupiny šľachtických študentov na škole patrilo aj 20 detí z 11 grófskych ro

dov, vrátane 3 mimouhorských. Titulovaní boli ako Comes či Illust(rissimus) Comes, 
uvádzaní so všetkými svojimi menami a predikátmi (napr. v roku 1700 Comes Wolf-
gangus Andreas Joan/nes/ Sereny, Vngar/us/ de Kisserin či v roku 1740 Illust/rissi-
mus/ Comes Nyary Joes/ephus/ ex Szkolocz, obaja z tried rétorov). Zápisy, týkajúce sa 
niektorých týchto, ako aj barónskych detí - najmä pred rokom 1740 - boli ozdobnej-
šie, prípadne napísané väčším písmom. 
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Konkrétne išlo o tieto rody a osoby: 
Castelli - Carolus a (de) Sente (Sette) Castellis (Castelli, Castelly); 
Esterházi - Joannes Esterhazi (Esterhazy), Comes, Ungarus de Galanta (Gallantha). 

Okrem neho tu študovali ešte Gašpar a Wolfgang s titulmi barónov. 
Forgáč - Adam, Ladislav, Pavol Forgach (Forgách) de Gimes (de Gymes). Okrem nich 

je zapísaný ešte Štefan Anton, ktorý v roku 1666 navštevoval triedu syntaxe s ti
tulom baróna. 

Hallevail - Christopher de Hallevail, Germanus; 
Ilešházi - Josephus Illeshazi perpetuus de Trenchin; 
Lipa i - Franciscus loann(es) a Karol Lippai (Lyppai) de Zombor (Posoniensis); 
Ň ár i - Nyary Joannes ex Szkolocz; 
Olivier - Franciscus a Carolus ab Olivier, Comes Transilv(anus); 
Sapári -Joannes, Jospehus, Paulus a Petrus Szapari (Szapary, Szápári), Ungarus Pod-

hragyensis (Podhrad/ensis/); 
Strasoldo - Franc(iscus) Hieronym(us) a Strasoldo S. R. F, Comes Italus. Študoval tu 

z grófov najskôr - už v roku 1673 v triede poetae. 
S e r é n i - Joan(nes) Wolfgang(us) Andreas, Josephus a Vincentius Serényi (Sórónii, Sere-

ni, Serény) de Ung(aria) (de Kis Séren) Szakolczen(sis) (Szaezecolcensis). Zápis o štú
diu Vincenta v roku 1763 v triede gramatistov je posledný s uvedením titulu grófa. 

Významní absolventi 
Podľa Felixa Záhorca bolo trenčianske gymnázium po trnavskom druhým najvý

znamnejším v Uhorsku.7 Je to nadnesený výrok a nezodpovedá pravde. Podľa pro
vinciálnych záznamov z roku 1688 mali jezuiti v Uhorsku 16 gymnázií, z toho na 
území súčasného Slovenska desať.8 

Popri trnavskom veľké a vplyvné gymnáziá boli aj v Bratislave, Spišskom Podhra
dí, Košiciach atď. Určiť, akú úroveň dosahovali, je problematické. Počet a stavovské 
zloženie študentov nemuseli vždy svedčiť o kvalite výučby, aj keď kvalitnejšie školy 
boli vyhľadávanejšie (šľachticmi i nešľachticmi). Isté je, že v početnosti študentov 
Trenčín v 17. storočí nedokázal predbehnúť trnavské gymnázium. To ťažilo aj z to
ho, že sa mohlo oprieť o bezprostrednú podporu ostrihomských prímasov, sídliacich 
v Trnave, ako aj tamojšej univerzity. V roku 1617 ho navštevovalo šesťsto, v nasle
dujúcom roku viac než sedemsto študentov.9 Údaje, ktoré máme k dispozícii (z rokov 
1655 - 1775) ukazujú, že návštevnosť trenčianskej školy kolísala od 20 do 364 štu
dentov ročne (pri ročnom priemere cca 175 študentov). 

Jedným z kritérií pri posudzovaní tejto otázky by mohli byť posty, ktoré absol
venti danej školy neskôr zaujali, aj keď úlohu pri tom zohrávali aj iné okolnosti 

7 ZÁHOREC, F.: Na vrchole slávy. - Na 400-ročnú pamiatku Spoločnosti Ježišovej. Posol 
Božského Srdca Ježišovho, 45, 1941, č. 10, s. 334, 338. 
8 VAJCI'K, P. - SCHUBERT, J. - MATEJ, J.: Vybrané kapitoly z dejín školstva a pedagogiky na Slo
vensku. Bratislava, UK 1971, s. 16. 
9 KOREC, J. Ch.: Cirkev v dejinách Slovenska. Bratislava, Lúč 1994, s. 597. 
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a v životopisoch sa veľmi často spomínajú len absolvované vysoké školy, resp. mies
ta vstupu do noviciátu. Mnoho biskupov v Uhorsku študovalo alebo ukončilo štúdi
um práve na trnavskom gymnáziu (kam prešli z iných gymnázií). V tejto súvislosti je 
zaujímavé, že z Révaiovských potomkov tí, ktorí študovali v Trnave, urobili väčšiu 
kariéru ako tí, ktorí študovali v Trenčíne. Boli to napr. Alexej Révai (18. storočie), su-
perior františkánskej rehole, jeho bratranec Anton (1718 - 1783), prvý rožňavský 
a od roku 1780 nitriansky biskup, Ján Anton Révai (1748 - 1806), od roku 1788 spiš
ský biskup i Pavol Révai (1694 - 1770), od roku 1753 titulárny biskup dibiňský. Po
dobné to bolo aj u Pongrácovcov, z ktorých Imrich (1654 - 1724), trnavský študent, 
sa stal spišským prepoštom. 

V Trenčíne z významnejších osobností študoval napr. budúci péčsky biskup Žig
mund Beréni. Jedným zo slávnych žiakov trenčianskeho gymnázia bol tiež Samuel Ti-
mon (1675 - 1736), ktorý tu v roku 1683 vo veku 8 rokov navštevoval triedu dekli-
nistov. Študentom školy bol aj Juraj Rajčáni (Raicsányi, Raičáni, Rajchányi; žil v ro
koch 1669 -1734), neskorší profesor trnavskej univerzity, rektor kolégia v Kluži 
a v rokoch 1722 - 1726 spovedník v chráme sv. Petra v Ríme. 

V Trenčíne študoval tiež Farkaš Bošáni (1669 - 1726), ktorý tu vstúpil aj do jezu
itského rádu (v roku 1687). Autor filozoficko-teologických diel pôsobil v rokoch 1715 
- 1717 vo funkcii kancelára Košickej univerzity a v rokoch 1723 - 1725 bol dekanom 
filozofickej fakulty v Trnave. Ďalším významným študentom bol Pavol Balaša 
(+1770), kráľovský hlavný pohárnik a skutočný tajný radca. Takto je možné vymeno
vať rad ďalších. 

Trenčianske jezuitské gymnázium splnilo cieľ, ktorý pred neho postavila rekato-
lizácia. Drvivú väčšinu jeho študentov tvorili katolíci. Protestanti (prevažne evanje
lici) nikdy neprevážili a ich počet najmä od 90-tych rokov 17. storočia klesal. 

V roku 1773 pápež Klement XIV. bulou Dominus ac Redemptor noster zrušil jezu
itskú reholu. O dva mesiace ju Mária Terézia nariadila rozpustiť aj v Uhorsku. Ako 
však vyplýva zo zápisov, exjezuiti tu pôsobili až do roku 1775. Bolo to v súlade s de
krétom kráľovnej, podľa ktorého, ak bol vyučujúci-exjezuita ochotný pôsobiť na svo
jom mieste aj naďalej, mal tam byť ponechaný. 

V novembri 1776 boli do Trenčína slávnostne uvedení piaristi. Pod ich správou 
gymnázium vyvíjalo činnosť až do roku 1918 a potom opäť v rokoch 1938 - 1950. 
V roku 1990 bolo obnovené.10 

10 http://www.piar.gtn.sk 
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PEČATE NA PREŠOVSKÝCH TESTAMENTOCH 
K vývoju meštianskych znakov v Prešove 

Marcela Domenová 

Z doterajších výskumov vyplynulo, že uhorskí mešťania, napodobňujúc tak do
mácu šľachtu, ako aj inozemské, najmä nemecké meštianstvo, začali už v 14. storo
čí používať vlastné, osobné znaky. Označovali nimi svoje domy, výrobky, používali 
ich na pečatiach a náhrobných kameňoch. Niektoré z nich sa časom zmenili v dedič
né symboly. Zo zachovaných testamentov, ktoré nám dovolili preskúmať vývoj v Pre
šove na sklonku stredoveku,1 vyplynulo, že tunajší mešťania začali používať vlastné 
symboly (aplikované na pečatných prstenoch) už v 15. storočí, vo väčšej miere však 
až začiatkom 16. storočia.2 

Okolnosti a spôsoby pečatenia 
Pri spisovaní testamentu bývali spravidla osobne prítomní samotní testátori 

a osoby, ktoré testament pomáhali koncipovať, spísať a ktoré - v nami sledovanom 
období - naostatok potvrdili jeho správnosť aj svojimi pečaťami. Bývali to predstavi
telia miestnej samosprávy, hodnoverných miest či miestnych farností - v Prešove 
v uvedenom období najčastejšie notár a dvaja prísažní. 

Ako vyplynulo z výskumu, pečate používali len niektoré osoby prítomné pri spi
sovaní závetov - zástupcovia mestského magistrátu, zámožnejší mešťania a farári tu
najšej farnosti. Ďalší, zrejme sekundárni svedkovia z radov spoluobyvateľov mesta 
či príbuzných, aj keď boli uvedení a tiež mohli vlastniť pečate, testament nepečatili. 
Svetské osoby používali vlastné, prsteňové pečate, duchovné osoby buď úradné3 ale
bo tiež len súkromné pečate, čo možno doložiť v niekoľkých prípadoch. 

Pečate umiestňovali pod text. Jednu zvyčajne do stredu, viaceré (väčšinou išlo 
0 dve až štyri) vedľa seba, ako rovnocenné. Vo väčšine prípadov pečatili tak, že vosk 
prekryli papierovou clonou a potom ju pritlačili k písacej látke, papieru, pričom 
predtým do nej urobili malé zárezy. V iných, zriedkavejších prípadoch odtláčali pe
čať priamo do vosku - bez clony, na miesta so zárezmi v písacej látke alebo bez 
nich.4 

1 Výskum vychádzal z vyše 120 testamentov (listín) uložených v Štátnom archíve v Prešove, 
fond Magistrát mesta Prešov, listiny. Testamenty z ďalších miest Pentapolitany sa zachovali 
len v niekoľkých exemplároch a spravidla nespečatené (Košice, Bardejov), zhoreli (Levoča do 
r. 1550), alebo sú nateraz bádateľský neprístupné (Sabinov, nespracovaný fond Magistrátu 
mesta). Viac o prešovských testamentoch: DOMENOVÁ, M.: Prešovské testamenty do roku 
1526 (Diplomaticko-obsahový rozbor). In: Historica Carpatica 33. Košice 2002, s. 29 - 68. 
2 Na preskúmanom materiáli sme popri pečati Spišskej kapituly, pečati mesta Prešov a 
prešovskej fary našli 140 zachovaných meštianskych pečatí. V tomto príspevku publikujeme 
len tie čitateľnejšie. 
3 Štátny archív v Prešove, Magistrát mesta Prešov, listiny, sign. 529. 
4 Tamže, sign. 648, 689, 695, 716. 
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Jeden z prešovských testamentov- testament Martina Czoewffa z roku 1509 
(ŠA Prešov, Magistrát mesta Prešov, sign. 805). 
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Pečatili voskom prevažne zelenej farby. V ôsmich prípadoch použili vosk červený 
(v rokoch 1508 - 1520),5 v dvoch prípadoch prírodnej farby- hnedý (na prsteňových 
pečatiach s clonami na testamente z roku 1510),6 v jednom čierny (na testamente 
z roku 1491 uzavretom v prítomnosti duchovných z farského kostola sv. Mikuláša).7 

Vzhľad pečatí 
Nie všetky pečate sa zachovali v dobrom stave. Mnohé sú nečitateľné, z niekto

rých zostali len torza, po niektorých len stopy. Na 47 zo 120 preskúmaných testa
mentov chýbali, na troch dokumentoch ostala napr. iba pritlačená clona, na ďalších 
prázdne zárezy.8 Medzi zachovanými pečaťami prevažovali pečate oválne. Vyskyto
vali sa však i pečate viacboké (hlavne osemboké) i okrúhle. Ich rozmery sa pohybo
vali v rozpätí 0,9-15 mm x 14 - 19 mm. 

Obsah a výtvarné stvárnenie boli jednoduché. V pečatných, spravidla jednodu
chou linkou, len výnimočne perlovcom orámovaných poliach vystupovali 

1. samostatné symboly, alebo 
2. heraldické štíty so symbolmi doplnené o iniciály majiteľov pečatí. Použité bo

li najmä neskorogotické štíty a terče, ale i štíty ranogotické a renesančné. Situované 
boli kolmo na pätu pečate. V tejto podobe pripomínali erby šľachtické, v niektorých 
prípadoch azda išlo o pečate už nobilitovaných mešťanov či šľachticov usadených 
v meste. 

Medzi hlavnými symbolmi dominovali 
1. znaky geometrických tvarov s krížovými, hákovými, šípovými a pod. zakonče

niami, ako napr. u Tomáša Plawniczera, Jána Brengiszeyna, Michala Belsza. Tieto sym
boly sú považované, v meštianskej sfragistike a heraldike za vývojovo najstaršie, od
vodené azda z kamenárskych, domových či keramických, hrnčiarskych značiek.9 

K tejto skupine patrili i litery, tie však ako hlavné štítové znamenia v našom mate-
riáli vystupujú v malej miere. 

2. Druhú veľkú skupinu symbolov predstavovali vývojovo mladšie symboly re
meselnícke, napr. vyobrazenie topánky, symbol obuvníkov, nožníc, symbol krajčírov 
a pod. Predpokladáme a o niektorých aj bezpečne vieme, že vyjadrovali aktuálne po
volania, niekedy priezviská10 svojich majiteľov, napr. podkova na pečati Gašpara Fab-

s Tamže, sign. 799, 1024 - 1026, 1028, 1029, 1041, (1042). 
6 Tamže, sign. 822. 
7 Tamže, sign. 523. 
8 Pozri pozn. 2. 
9 V Prešove sa kamenárske značky zachovali len ojedinelé, napr. na budove na Hlavnej ulici 
č. 77. K vývojovým fázam meštianskych symbolov v Uhorsku pozri FEDERMAYER, F.: 
Meštianska heraldika na Slovensku. In: Občianska heraldika. Civil Heraldry. Martin 2002, 
s. 13 - 47. Federmayer delí vývoj meštianskych symbolov u nás na obdobia 1400 - 1550, 
1550 - 1700 (vrcholné obdobie) a po roku 1700 (obdobie všeobecného úpadku heraldiky). 
Náš príspevok teda spadá do obdobia ranej fázy vývoja meštianskych pečatí a erbov. 
10 K vývoju priezvisk v Prešove pozri napr. BODNÁROVÁ, M.: Využitie daňových kníh 
a daňových registrov v genealogickom výskume. In: Príručka ku genealogickému výskumu na 
Slovensku a v slovacikálnom zahraničí 1. Martin 2004, s. 169. 

•4 20 
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Martin, špitálnik, 
1509, sign. 802 

Matej, spovedník, 
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Felix Faber, 
1509, sign. 802 

Albert Goder, 
1509, sign. 801 

Benedikt Fleyscher, 
1508, sign. 761 
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Tomáš Plawniczer, 
1509, sign. 805 

Martin, farár, pečať far. Michal Belsz, 
kostola, 1509, sign. 805 1510, sign. 816 

Ján Kolin, 
1510, sign. 810 

Peter Cerdo, 
1511, sign. 832 
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Bartolomej Cza(u)nsz, Juraj, kaplán, 
1511, sign. 827 1511, sign. 827 
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Martin, špitálnik, 
1511, sign. 832 

Juraj Clain, 
1513, sign. 869 

Benedikt Lanio(s), 
1513, sign. 870 

Martin Melczer, notár, 
1513, sign. 853 
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ra kováčstvo, sekera na pečati Benedikta Fleyschera, Lama, Carnifexa pravdepodob
ne mäsiarstvo, štít s troma prázdnymi štítkami v kombinácij s krížom na pečatiach 
Petra Pictora, Alberta Pictora, Alberta Godo(e)ra maliarstvo či iné príbuzné umelecké 
remeslá. Tieto symboly boli teda súčasne hovoriacimi symbolmi. V tomto období 
predchádzali cechovým symbolom, v neskoršom z nich neraz vychádzali. 

3. K vyššie spomenutej skupine hovoriacich symbolov by sme azda mohli prira
diť aj vyobrazenia postáv - stojaceho alebo sediaceho muža, možno remeselníkov 
(v dobovom oblečení - nohaviciach i klobúku, držiacich v rukách výrobný nástroj, 
v istej polohe tela - ktorá naznačuje výrobný postup), možno i prenesene figúry Mer-
kúra-boha obchodu; vyskytovali sa už po roku 1515, častejšie však až po roku 1526. 

4. Medzi symbolmi - v menšej miere a častejšie v pozícii vedľajších figúr - boli 
zastúpené i zobrazenia kvetov, stromov a pod. Napr. na pečatiach Kristiána Czibne-
ra ruža (bola i znakom mesta), Juraja Cleyna ľalia (?), Štefana Sneydera bližšie neur
čený kvet a na pečati Juraja Wernera strom. Motívy kvetov (jahody?) sa vyskytovali 
i na pečatiach duchovných osôb. 

5. Okrajovo boli zastúpené tiež ďalšie figúry: srdce, polmesiac, hviezda, 6-cípa, 
v jednom prípade i 5-cípa. 

Iniciály, zvyčajne umiestňované nad štítmi, predstavovali v mnohých prípadoch 
hlavný identifikačný prvok pečatí. Pri ešte „nezavedených" symboloch zainteresova
ným súčasníkom spoľahlivo prezrádzali, kto sa za nimi skrýval. 

Doteraz identifikovaní vlastníci 
Na základe pečatných iniciál, mien v texte a ďalších údajov bolo možné identifi

kovať asi tretinu majiteľov- používateľov a inšpirátorov vzniku nájdených pečatí. Ur
čenie ďalších komplikovala zlá čitateľnosť a často aj skutočnosť, že počet a poradie 
pečatí spravidla nezodpovedali počtu a poradiu svedkov uvedených v testamente. 

Väčšinu identifikovaných osôb tvorili miestni obyvatelia - zväčša remeselníci, 
ktorí sa podieľali na správe mesta. Z významnejších sme našli Juraja Wernera, 1497 
až 1567, humanistického vzdelanca a (prohabsburského) politika. Bol učiteľom pre
šovskej mestskej školy a viackrát vystupoval ako zástupca mesta. Preslávil sa ako 
básnik a na poli balneológie; považuje sa za jej zakladateľa v Uhorsku." 

Podarilo sa identifikovať aj viacerých duchovných - kaplána Matúša, 1515, kňaza 
Juraja, 1517, kňaza a kaplána Leonarda, 1513 - 1516. Išlo o predstaviteľov miestne
ho farského kostola sv. Mikuláša. Vystupovali najmä ako spovedníci či poručitelia -
vykonávatelia posledných vôli. 

Určili sme aj ďalších kňazov - Matúša a Martina. Tí však pri potvrdzovaní testa
mentov, v rokoch 1491 a 1509 nepoužili vlastné pečate, ale pečať svojho úradu, kos
tola. Išlo o okrúhlu, prsteňovú pečať s priemerom 20 mm a vyobrazením postavy sv. 
Mikuláša - biskupa s insígniami. 

11 Viac Slovenský biografický slovník 6. Martin 1994, s. 361. 
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Bernard Kwnisch, 
1516, sign. 939 

Tomáš Plawniczer, 
richtár, 1516, sign. 939 

Leonard, kaplán, 
1516, sign. 939 

Martin Melczer, 
1517, sign. 974 

Peter Pictor, 
1517, sign. 974 

Juraj, farár, 
1517, sign. 966 

Michal Belsz, 
1519, sign. 1009 

Peter B(p)erle, 
1520, sign. 1022 

Bartolomej Czansz, 
1520, sign. 1025 
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Kristián Czibner, 
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1520, sign. 1026 
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Andrej Cadar(s), 
1521, sign. 1053 

Urban Figulus, 
1524, sign. 1138 

Juraj Werner, 
1527, sign. 1538 

Urban Fasecas 
sign. 1000 

Juraj Werner, 
1527, sign!237b 

Sign. 751 sign. 39.992 

Osobné či dedičné symboly? 
Podobne ako iní, aj prešovskí mešťania si obsah svojich pečatí volili sami, pričom 

ho počas života aj viackrát menili.12 Dokladajú to napr. pečate notárov Kristiána Czib-
nera a Juraja Cievna. Ich znaky teda - v tejto fáze - neboli, ešte formálne ustálené 
(ako znaky šľachticov) a dedičné; viazali sa na konkrétne osoby - o čom svedčí aj čas
té používanie iniciál v nich. Ako sa vyvíjali neskôr, či, v akej miere a podobe sa zme
nili v znaky dedičné, ostáva zatiaľ otázkou. Zodpovedať ju nebude jednoduché. Pre
skúmané ďalšie materiály sú totiž pečatené len zriedkavo. 

12 Porovnaj FEDERMAYER, F.: Erby bratislavských patriciov a mešťanov v 16. a 17. storočí. In: 
Heraldika na Slovensku. Martin 1997, s. 91. 
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ROZPRÁVANIE O MELIČKOVCOCH 

Zdenko Duriška 

Azda niet mestečka či obce, v ktorej by sa nenarodila alebo nepôsobila významná 
osobnosť. Niektoré majú takýchto osobností viac, iné menej. No ich množstvo nie je 
podstatné, oveľa dôležitejšie je, ak dielo a tradícia takýchto osobností v regióne žije, 
ak si ich potomkovia pripomínajú, sú na nich hrdí a z ich odkazu si berú poučenie. 

Obec Vlachovo je, obrazne povedané, kolískou rodu Meličkovcov. Treba však po
vedať, že životopis Michala Meličku, prvého člena rodu, ktorý sa významnejšie zapí
sal do histórie, sme mohli zostaviť len na základe veľmi kusých a torzovitých údajov. 
Týka sa to aj zistenia miesta jeho narodenia. Cirkevný historik Otto Škrovina v diele 
0 turčianskom ev. senioráte uvádza, že bol z Čierneho Potoka,1 nie je však celkom 
jasné, kde by sa táto obec mala nachádzať, a ani to, či sa tam narodil alebo len istý 
čas býval. Názov Čierny Potok, v maďarčine Feketepatak, patril v minulosti viacerým 
lokalitám, z ktorých sa na území Slovenska nachádzajú dve - Kobeliarovo (okr. Rož
ňava) a Čierne nad Topľou (okr. Vranov nad Topľou). 

Pôvod Michala Meličku 
Pri pátraní po Meličkovom rodisku sme sa pokúšali overiť zápis o jeho narodení 

a krste v kobeliarovskej matrike. Takýto zápis sme však nenašli a nezaregistrovali 
sme ani iné zápisy týkajúce sa tejto rodiny. Evanjelici z Čierneho nad Topľou patrili 
k farnosti Hanušovce nad Topľou. Matriky tohto farského úradu sa zachovali až od 
roku 1810, preto sme v nich prípadný zápis o narodení a krste Michala Meličku v ro
ku 1808 overiť nemohli. V súpisoch obyvateľov tejto obce z rokov 1774 a 1828 sa 
však meno Meličkovcov nevyskytuje.2 

Iný údaj sme však našli v matrike študentov evanjelického lýcea v Levoči,3 ktorá 
uvádza na rozdiel od Skrovinu ako Meličkovo rodisko obec Oláhpatak v Gemerskej 
stolici, teda Vlachovo ležiace len pár kilometrov od Kobeliarova. Tento údaj potvrdil 
aj matričný výskum, i keď s malou nejasnosťou spočívajúcou v tom, že v matrike le
vočských študentov je meno otca uvedené Michal, kým podľa matriky narodených 
evanjelického a. v. farského úradu z Vlachova sa volal Ján. Je však pravdepodobné, 
že v matrike študentov je v tejto časti zápisu omyl, pretože iný Michal Meličko sa 
v tom čase vo Vlachove nenarodil a nežil tam ani Michal Meličko, ktorému by sa 
v tomto období rodili deti. Náš predpoklad potvrdzuje aj ďalší prameň, matrika štu
dentov evanjelického kolégia v Prešove,4 v ktorej je ako Michalovo rodisko uvedné 
tiež Vlachovo (Oláhpatak) a ako otec je zapísaný Ján. 

1 ŠKROVINA, 0.: Z histórie turčianskeho evanj. seniorátu a jeho sborov. Martin 1929, s. 299. 
2 KÚNYA, P. a kol.: Dejiny Čierneho nad Topľou. Čierne nad Topľou 1999, s. 44, 5 5. 
3 Archív Ev. a. v. far. úradu v Levoči, Namensverzeichnis der Schuler vom Jahre 1800, zápis č. 1571. 
4 Štátny archív v Prešove (ďalej SA Prešov), fond Kolégium východného dištriktu ev. a. v. 
cirkvi na Slovensku, inv. č. 245, matrika študentov kolégia r. 1813 - 1831, zápis č. 1413. 
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V prameňoch je malý rozdiel aj v dátumoch Meličkovho narodenia. Na náhrobnom 
pomníku má vytesaný dátum 14. 7. 1808, v matrike uvedený 29. 7. 1808. Vzhľadom 
na skutočnosť, že do matrík v tomto období zapisovali len dátum krstu a nie aj dá
tum narodenia, pokladáme matričný dátum za dátum krstu a za presný dátum naro
denia deň uvedený na náhrobníku, vytesaný pravdepodobne podľa informácie naj
bližších príbuzných. 

Vlachovo - kolíska Meličkovcov 
Vlachovo, táto pôvodne banícka obec, bola založená pravdepodobne začiatkom 

14. storočia (podľa niektorých autorov možno aj skôr) nemeckými osadníkmi v údo
lí najväčšej gemerskej rieky Slanej. Spomína sa pod názvom Lampertdorf. V 15. sto
ročí ju doosídlilo valašské obyvateľstvo, ktoré ju začalo nazývať Olahpatak, z čoho 
sa vyvinul názov Vlachovo. Gemer bol už vtedy známy prírodným bohatstvom, kto
ré tvorili najmä lesy a ložiská železnej rudy a drahých kovov. Ložiská železnej rudy 
dávali prácu aj Vlachovcanom a už v 17. storočí tu fungovali dva hámre. Obyvatelia 
obce pracovali v baniach, furmančili a pálili uhlie, venovali sa však aj tkaniu plátna, 
paličkovaniu čipiek a šitiu súkenných častí odevu. Ich zemepánmi boli štítnickí Be-
bekovci a od 17. storočia Andrášiovci. 

Po tureckých nájazdoch sužovali celý Gemer - a teda i Vlachovčanov - okrem prí
rodných katastrôf a moru aj stavovské povstania uhorskej šľachty. Sprevádzali ich 
náboženské zápasy, v ktorých si ubránili nové náboženstvo (prijali ho v časoch ší
riacej sa reformácie v 2. polovici 16. storočia) a stali sa tzv. artikulárnym zborom. 
Kultúrne tradície rozvíjali najmä evanjelickí kňazi a učitelia; ich zásluhou sa tu udo
mácnili aj betlehemské hry, ktoré predvádzali školopovinní chlapci. 

Práve v 17. storočí došlo k veľkým pohybom obyvateľstva. Niektoré rodiny sa od
sťahovali, ďalšie vymreli, iné sa prisťahovali. Medzi poslednými boli pravdepodobne 
aj predkovia Meličkovcov. Priezviská najstarších Vlachovčanov poznáme totiž z ob
dobia okolo roku 1560, no priezvisko Meličkovcov, resp. Meliškovcov (Melyisko) je 
doložené až v roku 1667.s 

V snahe osvetliť dejiny rodu Meličkovcov sme využili najmä cirkevné matriky za
chované od roku 1711 s prerušením v rokoch 1743 - 1751.6 Keď sme pred niekoľký
mi rokmi začali výskum genealógie tohto rodu,7 v matričných zápisoch z 2. polovice 
18. storočia sme sa stretávali so zápismi svedčiacimi o tom, že predkovia Meličkov
cov si väčšinou písali meno podľa gemerského nárečia, v ktorom sa -č- zamieňa za -
š-, v tvare Melissko, Melyissko či Meliško a že rodina Meliškovcov súvisela s rodinou 
Klementíkovcov. V matrike sú totiž časté aj zápisy ich mena v tvaroch Meliško alías 
Klementík, Klementík vulgo Meliško, Klementík seu Meliško, niekedy len Klementík Me-

s SLOSÁR, J.: Pohľady do histórie Vlachova. Vlachovo 1992, s. 51. 
6 Štátny archív v Košiciach, fond Zbierka cirkevných matrík, matriky Ev. a.v. farského úradu 
z Vlachova 1711 - 1895. 
7 ĎURlSKA, Z.: Martinské korene a divadelné tradície rodiny Meličkovcov. In: Hana Meličková. 
Zost D. Podmaková. Bratislava 1996, s. 9 - 19. 
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Uško alebo dokonca len Klementík. Zdá sa, že Klementíkovci boli vo Vlachove staršou 
rodinou ako Meliškovci. Už okolo roku 1560 nachádzame medzi Vlachovčanmi Climu, 
pravdepodobne predka rodu Klementíkovcov. Ako vyplýva z matričných zápisov, Kle
mentíkovci či Klimentíkovci, ako ich mená zapisoval začiatkom 18. storočia farár An
drej Leporis, boli značne rozvetveným rodom a už v 17. a 18. storočí používali rôz
ne prímenia alebo prezývky, napr. Dubák, Kolesár, Zaparený,' Bukový, neskôr Vyšný 
či Pod faru. Niektoré z nich sú živé aj dnes. 

Ale vráťme sa k Meliškovcom. Pri pozornom štúdiu najstarších matričných zápi
sov sme zistili, že vo Vlachove v 1. tretine 18. storočia žili dve rodiny Meliškovcov, 
v ktorých sa v tomto čase narodilo viac detí. Boli to rodiny Jána Melišku a Kataríny, 
rod. Petrenkovej a Martina Melišku a Márie, rod. Karasovej. Okrem toho v roku 1717 
v rozpätí štyroch mesiacov zomrel 63-ročný roľník Ján Meliško a 60-ročná Mária Me-
lišková, pravdepodobne rodičia Jána ml. a Martina. V niektorých matričných zápisoch 
je v súsvislosti s Meliškovcami uvedené i prímenie alebo prezývka Harko či Herko. 
Zdá sa, že mužský potomok Meliškovcov vo Vlachove nezostal, pretože hospodárstvo 
Meliškovcov prešlo do rúk Petra Klementíka. Synovia oboch spomenutých rodín prav
depodobne zomreli v detskom veku, alebo z rodnej obce odišli. Pritom v roku 1728 
sa jedna rodina Meliškovcov spomína ako nová v Békéščabe, i keď jej prípadnú sú
vislosť s vlachovskými Meliškovcami zatiaľ nepoznáme.9 

Peter Klementík, ktorý - ako vyplýva z viacerých zápisov - pochádzal z vetvy ro
du používajúcej prímenie Bukový, sa do niektorej z týchto rodín, pravdepodobne do 
rodiny Jána Melišku, priženil. 23. 11. 1727 si totiž pre oltár priviedol Máriu Meliško-
vú (Harkovú). Ich potomkovia používali okrem vlastného priezviska priezvisko Me
liškovcov najprv ako prímenie, no neskôr priezvisko Klementíkovcov celkom opusti
li a ponechali si len priezvisko Meliško. 

Ján Meliško ml. sa dožil vysokého veku a zomrel ako 88-ročný začiatkom apríla 
1762 (pohreb mal 6. 4. 1762). Manželku prežil o 5 rokov. Zápis o úmrtí Martina Me
lišku nepoznáme, no jeho manželka Mária, rod. Karasova, zomrela vo veku 46 rokov 
v júli 1732. 

Meliškovci a Klemetíkovci 
V rodine Petra Klementíka a Márie, rod. Meliškovej sa narodilo viac detí. Najstarším 

synom bol Ján, ktorý prišiel na svet v roku 1729 (krst 9. 1. 1729). Údaj o jeho narode
ní a krste sme v matrike spočiatku nenašli a až pri jej opätovnom, podrobnom preze
raní sme zistili, že kňaz ho zapísal pod prímením Bukový. Ako ďalšie deti sa Petrovi 
a Márii Klementíkovcom narodili dcéra Mária (krst 21. 1. 1732) a synovia Tomáš (krst 
13. 12. 1735) a Juraj (krst 25. 4. 1743). Všetci traja synovia sa oženili, no najmladší Ju
raj zomrel v mladom veku koncom roku 1768 (pochovali ho na Nový rok 1769) a o de
sať dní ho nasledoval aj syn Ján. Potomkov teda mali len dvaja starší synovia. 

8 ILA, B.: Gómor megye 3. Budapest 1946, s. 139. 
9 Békéscsaba torténete 1. Békéscsaba 1991, s. 824. 
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Ján Klementík-Meliško bol v roku 1773, v ktorom do daňového súpisu Vlachova 
zapísali 100 rodín, jedným z 58 sedliakov. Mal pomerne veľkej hospodárstvo; choval 
I kravu, 1 dvojročného býčka, 2 kone, 1 ošípanú a 6 oviec.10 Je zaujímavé, že jeho 
meno zapísali v tvare Melicsko, čo znamená, že už vtedy poznali jeho výslovnosť 
v dnes známej podobe a úradníci ju niekedy pokladali za správnu. 

Ján Klementík-Meliško sa oženil s Helenou Cabanovou. Dátum a miesto ich sobá
ša nepoznáme. Nevestino priezvisko bolo tiež trochu zložité. Niekedy ju zapísali aj 
ako Cálovú, inokedy ako Polomskú, azda podľa miesta pôvodu rodiny. V matrike sme 
našli zápisy o narodeniach ich detí Márie (krst 1. 11. 1756), Martina (krst 13. 11. 
1759), Ondreja (krst 25. 10. 1762) a Anny (krst 2. 7. 1764). V novembri 1769 Helena 
porodila ďalšie dieťa, to však zomrelo skôr, ako ho stihli pokrstiť. Podobný osud sti
hol v apríli 1772 aj posledného potomka, no tento vzal so sebpu aj matku, ktorej po
hreb sa konal 20. 4. 1772. 

Vdovec Ján Meliško sa po piatich mesiacoch znovu oženil. V druhom manželstve 
s vdovou Alžbetou Suchou, sa mu narodili ešte traja synovia - Pavol (krst 24. 1. 
1774), Ján (krst 25. 1. 1776) a Michal (krst 27. 8. 1778). Zomrel koncom októbra 
1786, pohreb mal 1. 11. 1786. 

Pokiaľ ide o jeho deti, o Márii sa nám nepodarilo nájsť ďalšie údaje, Ondrej a Pa
vol žili len niekoľko týždňov či mesiacov a aj najmladší Michal zomrel skôr, ako sti
hol založiť rodinu (čosi vyše 21-ročný). Dcéra Anna sa v roku 1783 vydala za Ondre
ja Čapčugu (Tapťugu). Zomrela počas veľkej cholerovej epidémie, v septembri 1831. 

Tomáš Klementík-Meliško, Petrov prostredný syn, sa 18. 11. 1759 oženil s Máriou 
Oravcovou. V ich rodine sa chvíle šťastia a radosti striedali so zármutkom, pretože 
deti spočiatku ako na svet prichádzali, tak ho vzápätí aj opúšťali. Najstarší syn Ján 
(krst 28. 12. 1760) žil štyri roky, Mária (krst 15. 8. 1763) zomrela po polroku, ďalšia 
Mária (krst 27. 3. 1766) po dvoch rokoch a rodičom zostala až v poradí tretia Mária 
(krst 2. 2. 1770). Po nej sa ešte narodili Katarína (krst 8. 9. 1772), Ondrej (krst 31. 10. 
1775), Ján (krst 1. 4. 1778) a Anna (krst 24.9.1784), ktorá zomrela vo veku 13 rokov. 
Zo synov Ján sa 25. 11. 1800 oženil so Žofiou, rod. Hroncovou z Gočova, no z ich 
dvoch detí sa ani jedno nedožilo dospelého veku. Podľa daňového súpisu z rokov 
1787/88 mal Tomáš menšie hospodárstvo, na ktorom choval 1 teľnú kravu a 4 ovce.11 

Zomrel v roku 1793. Pochovali ho 19. 8. 1793, jeho vdovu 2. 8. 1811. 

Nové generácie Klemetíkovcov-Meliškovcov 
Zo synov Jána Klementíka-Melišku mali teda potomkov len dvaja: z prvého man

želstva Martin a z druhého Ján ml., otec nášho Michala Meličku. Martin sa 20. 11. 1785 
oženil s Annou Vandráčikovou (Vandrákovou) z Kobeliarova a Ján 2. 2. 1796 s Máriou 
Balkovou. Martin, ktorý už používal len priezvisko Meliško, mal syna Martina (krst 

10 Štátny archív v Banskej Bystrici (ďalej ŠA Banská Bystrica), fond Gemerská župa 1, Daňové 
súpisy obce Vlachovo - r. 1773 (daňovník č. 52), inv. č. 2520, kart. č. 355. 
II Tamže, Daňové súpisy obce Vlachovo - r. 1787/88 (daňovník č. 2), inv. č. 2520, kart. č. 355. 
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12. 11. 1788) a dcéru Máriu (krst 1. 5. 1797). Zdá sa, že Martinovi ml. sa istý čas do
bre darilo. Kým v roku 1828 mal len 1 kravu, 4 kone a 5 oviec, v roku 1837 to boli 
už 2 dojné kravy, 1 teľa, 6 koni a 23 oviec. O desať rokov neskôr mal však už menej 
dobytka ako v roku 1828.12 Jeho meno v roku 1828 zapísali v tvare Melitsko, v roku 
1837 Melicsko, v roku 1847 Melisko. Aj tieto zápisy dokumentujú pretrvávajúcu ne-
ustálenosť v písaní a výslovnosti priezviska. Martin Meliško ml. mal početnú rodinu 
a jeho potomkovia žijú vo Vlachove dodnes. Jeho sestra Mária sa vydala za Michala 
Beluša, no zomrela len vyše 29-ročná. 

Jána Klementíka-Melišku ml. temer všetky matričné zápisy uvádzajú len ako Me-
lišku a iba zriedkavo ako Melišku alias Klementíka. Bol chudobnejším ako jeho sy
novec Martin, v roku 1828 choval len 1 jalovicu a 2 trojročné kone. Do daňového sú
pisu jeho meno uviedli v tvare Melicsko.13 Jeho manželka Mária Balková bola dcérou 
kožušníckeho majstra Ondreja Balku (1735 - 1818), syna rožňavského mešťana Mar
tina Balku a Judity, rod. Reichlovej (Reychelovej), ktorý sa vo Vlachove usadil po so
báši s Máriou Hlaváčovou, dcérou Petra Hlaváča, čižmárskeho majstra z Gočova. Po 
dcérach Márii (krst 14. 11. 1799) a Anne (krst 12.6.1803) sa v rodine Jána Melišku 
a Márie, rod. Balkovej narodili synovia Ján (krst 21. 10. 1805) a Michal (krst 29. 7. 
1808). Anna zomrela v septembri 1804, Mária sa 7. 1. 1818 vydala za Ondreja Haj-
duka. 

Zo synov Ján pracoval na rodinnom gazdovstve a 27. 11. 1833 sa oženil s Annou 
Hlaváčovou. Bola dcérou Juraja Hlaváča a Anny, rod. Bustákovej zo susedného Gočo
va a tak aj sobáš sa konal v jej rodisku, fílii vlachovského evanjelického a.v. cirkev
ného zboru. V roku 1829 sa Jánovi Meliškovi narodil syn Ján (krst 14. 5. 1829), kto
rý ale už začiatkom roka 1831 zomrel. Keď sa v tejto rodine po roku narodil ďalší 
syn, pri krste 8. 5. 1832 mu znovu dali meno Ján. Radostnú udalosť v rodine však 
skoro vystriedali tragické udalosti. Vo februári 1833 vo veku 28 rokov otec malého 
(najmladšieho) Jána na akúsi prudkú horúčku, azda zápal pľúc, zomrel. Ešte v tom is
tom roku pochovali aj matku Máriu Meliškovú, rod. Balkovú a o niekoľko rokov, za
čiatkom marca 1836, otca Jána Melišku. 

Vdova po Jánovi Meliškovi ml. sa 20. 9. 183 5 druhý raz vydala za Štefana Sojáka 
z Betliara. Ján Meliško (nar. 1832), teda prvostupňový bratanec martinského Jána Ľu
dovíta Meličku, sa oženil najprv so Zuzanou Zemanovou a po jej smrti druhý raz 16. 
7. 1861 s Máriou Bendíkovou. V prvom manželstve sa mu 5. 4. 1862 narodila dcéra 
Mária, ktorá zomrela trojročná, v druhom ešte ďalšia Mária (* 3. 6. 1864, zomr. 4. 2. 
1862) a deti Zuzana (1863), Ondrej (1870) a druhá Zuzana (1872), ktoré zomreli v det
skom veku. Keď Ján Meliško 31.1.1878 zomrel, zostala po ňom ešte nedospelá dcéra 
Mária. Vydala sa 25. 11. 1890 za Ondreja Klementíka a tak vo Vlachove zostali z naj
bližšieho príbuzenstva martinských Meličkovcov len potomkovia „po praslici". 

12 Tamže, Daňové súpisy obce Vlachovo - r. 1828 (daňovník č. 36), r. 1837 (daňovník č. 53), 
r. 1847 (daňovník č. 53), inv. C. 2520, kart. č. 355. 
13 Tamže, Daňové súpisy obce Vlachovo - r. 1828 (daňovník č. 59), inv. č. 2520, kart. č. 355. 
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Príchod do Martina - učiteľ a organista Michal Meličko 
Bývalo nepísaným pravidlom, že vedenie rodinného gazdovstva preberal starší 

syn. Pravdepodobne bolo tak aj u Meliškovcov. Mladšieho syna Michala totiž rodičia 
poslali do škôl. Všetky miesta jeho štúdií nepoznáme, možno však začínal na niekto
rej z najbližších evanjelických stredných škôl, ktoré boli v Gemeri - v Štítniku, Rož
ňave či v Dobšinej. S istotou vieme, že od septembra 1822 študoval na evanjelickom 
kolégiu v Prešove14 a v septembri 1823 prešiel na evanjelické lýceum do Levoče.15 

Michal už počas štúdií pri písaní svojho mena opustil písanie -š- namiesto -č-
a meno používal v tvare Meličko {Melitsko). Stal sa učiteľom a jedným z jeho prvých 
pôsobísk bola evanjelická ľudová škola v Dolnom Kubíne. Prišiel sem z kežmarskej 
školy16 po odchode dlhoročného učiteľa Michala Jochmanna na odpočinok (v septem
bri 1830). Spolupracoval tu s farárom Pavlom Cancrinim, inšpektorom Matejom Do-
bákom a ďalšími predstaviteľmi a funkcionármi cirkevného zboru. 1 keď v oravskom 
župnom mestečku nepobudol veľmi dlho, získal si povesť dobrého a obľúbeného uči
teľa a organistu.17 

Jeho odchod „zapríčinili" Martinčania. V Martine totiž pri veľkej epidémii cholery 
v septembri 1831 zomrel učiteľ Alexander Záhorský a preto hľadali nového. Po dlhšom 
preberaní sa dopočuli, že mladý Meličko v Dolnom Kubíne je „dobrý organista, v reči 
uhorskej a nemeckej zbehlý, a tak ďalej...", preto ho oslovili, či by k nim nechcel prísť. 
Po akceptovaní niekoľkých jeho podmienok pristal a prijal ich vokátor. Do Martina pri
šiel najprv 11. decembra „na próbu" a koncom decembra 1831 už natrvalo.18 

Martin bol v tom čase živým mestečkom i keď mal prívlastok najmenšieho žup
ného mesta v Uhorsku. Podľa úradného sčítania obyvateľov bolo tu v roku 1828 174 
domov a 1134 obyvateľov, z ktorých sa 920, teda veľká väčšina, hlásila k evanjelic
kému náboženstvu.19 Martinská evanjelická ľudová škola, ktorá pôsobila od obnove
nia zboru v roku 1784, teda o žiakov nemala núdzu. Stávalo sa i to, že vďaka dobrej 
povesti dávali do nej svoje deti aj katolícke a židovské rodiny.20 Škola nadobudla vý
znam najmä v druhej polovici 19. storočia, keď odolávala silnejúcemu maďarizačné
mu náporu. Podľa spomienok historičky a bývalej žiačky Anny Horákovej-Gašparíko-
vej, stala sa i náhradou nižšieho gymnázia a zaslúžila sa o to „že Martinčania neza
budli po slovensky čítať a písať a na slovenskú minulosť myslieť".21 Školu počas 
Meličkovho pôsobenia navštevovalo od 60 do 100 žiakov. V národnom duchu vycho
val niekoľko generácií martinských mešťanov, čím prispel k sformovaniu mesta ako 

14 SA Prešov, fond Kolégium východného dištriktu ev. a. v. cirkvi na Slovensku, inv. č. 245 
Matrika študentov kolégia r. 1813-1831, zápis č. 1413. 
15 Archív Ev. a. v. farského úradu v Levoči, Namensverzeichnis der Schuler vom Jahre 1800, 
zápis č. 1571. 
16 Archív literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice v Martine (ALU SNK), Zoch, C: 
História cirkví ev. v Orave, sign. M 117 D 19. 
17 NOVÁK, P. S.: Dejepis cirkve evanjelickej augsb. vyzn. dolno-kubínskej... Martin 1884, s. 54. 
18 Archív Ev. a.v. farského úradu Martin, Cirkevná zápisnica od r. 1783, s. 196 a n. 
10 NAGY, L.: Notitiae politko-geographico-statisticae inclyti Regni Hungariae... Budín 1828, s. 380. 
20 ALU SNK, Váross, B.: Prechádzka po starom Martine, s. 174, sign. J 146. 
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Michal Meličko, učiteľ (1808 - 1875) s manželkou 
Amáliou, rod. Tomčíkovou (1810- 1878) 

národného strediska Slovákov. V cirkevnom zbore vykonával funkciu kantora. Praco
val aj v ďalších funkciách. V senioráte spravoval základinu pre učiteľské siroty a vdo
vy, býval zapisovateľom a do roku 1869 pracoval v župnom školskom výbore. Bol 
rozhľadeným, osvietensky orientovaným vzdelancom dokonale ovládajúcim latinský 
jazyk. Rozširoval slovenskú tlač a patril k stálym komisionárom Gašpara Fejérpata-
ky-Belopotockého.22 

Od mladosti sa zapájal aj do národného hnutia. Keď v roku 1846 vyšiel z inicia
tívy Jána Kollára v Prahe zborník Hlasové o potrebe jednoty spisovného jazyka pro Če
chy, Moravany a Slováky, ktorý predstavoval útok namierený proti štúrovskej spi
sovnej slovenčine, v Slovenských národných novinách na jej obranu vystupovali 
mnohí Slováci, najmä príslušníci mladej evanjelickej inteligenice, aj niektorí mešťa
nia a zemania. Takéto osvedčenie podpísalo aj 41 Turčanov, medzi ktorými bolo 6 
učiteľov vrátane Michala Meličku.23 Po založení Tatrína oslovili funkcionári tohto 
spolku v roku 1845 viacerých známych národovcov, aby sa stali jeho členmi a zbe
rateľmi a v tejto veci sa obrátili aj na Michala Meličku.24 No z Turca neprišla žiadna 
odpoveď a až na verejnú sťažnosť v nasledujúcom roku pisateľ pod pseudonymom 
„Turčiansky Slovák" vysvetľoval v Slovenských národných novinách, že Turčania ča
kali, kým spolok potvrdí vláda.25 

V pohnutých udalostiach rokov 1848/49 Meličko aktívnejšie nevystupoval, no po 
doznení bojov ho sučiansky farár Andrej Hodža vo svojej výpovedi označil ako ver-

21 HORÁKOVÁ-GASPARIKOVÁ, A.: Dve školy. In: Sto rokov slovenského gymnázia v Martine 
(1867- 1967). Bratislava 1967, s. 381. 
22 HUČKO, J.: Gašpar Fejérpataky Belopotocký. Bratislava 1965, s. 162. 
23 Slovenské národné noviny, 2, 29. 9. 1846, s. 490. 
24 RAPANT, D.: Tatrín. Martin 1950 (register). 
25 Slovenské národné noviny, 2, 6. 11. 1846, s. 533. 
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neho cisárskej a teda i slovenskej veci.26 Na druhej strane však poznáme obvinenie 
mladého martinského farára Jozefa Horvátha, ktorý tvrdil, že v októbri 1848 ho zat
kli a vyšetrovali na základe Meličkovho udania.27 Zdá sa, že už vtedy sa prejavovali 
osobné rozpory týchto dvoch osobností; staršiemu a konzervatívnejšiemu Meličkovi 
nebolo po chuti miestami priveľmi svetské správanie mladého farára. 

6. a 7. júna 1861 sa zúčastnil Memorandového zhromaždenia28 a od založenia Ma
tice slovenskej v roku 1863 patril k jej členom. V roku 1861 prispel aj na pomník Ľu
dovíta Štúra.29 Podporil založenie nižšieho slovenského evanjelického gymnázia 
v Martine, no ponuku učiť na ňom pre vysoký vek a iné povinnosti neprijal.30 Pri vy
šetrovaní pred jeho zatvorením ho spolu so synom Jánom predvolali ako svedkov. 
Mali vypovedať proti profesorovi Martinovi Kramárovi, čo však neurobili.31 

Zápasy v cirkvi 
Osobné postoje a názory spôsobili Meličkovi nejednu nepríjemnosť. Na prelome 

50. a 60. rokov prebiehali na Slovensku vnútri evanjelickej cirkvi tvrdé boje v dôs
ledku prijatia tzv. Protestantského patentu z roku 1859. Vypracoval ho Karol Kuz-
mány, v tom čase profesor praktickej teológie na viedenskej univerzite, s cieľom 
usporiadať pomery v evanjelickej a kalvínskej cirkvi tak, aby bola zabezpečená účasť 
veriacich na riadení cirkvi. Tým sa obmedzovala právomoc a postavenie svetských 
funkcionárov, väčšinou zemepánov, ktorí ju využívali zväčša na maďarizačné ciele. 
Po prijatí patentu sa jednotlivé cirkevné zbory mohli dobrovoľne rozhodnúť, či sa mu 
podriadia alebo nie. Cirkevné zbory z Turca, Oravy, Liptova, Zvolena, Tekova, Hontu 
a Novohradu, ktoré ho prijali, vytvorili novú bratislavskú superintendenciu na čele 
s Karolom Kuzmánym. Ostatné zbory zostali v pôvodnom preddunajskom dištrikte, 
na čelo ktorého sa dostal superintendent Ľudovít Geduly. Jedni sa nazývali patenta-
listi, druhí autonomisti, resp. unisti. 

Martinský zbor s nadšením prijal protestantský patent a neskôr i samotného Kuz-
mányho. Treba však povedať, že aj medzi slovenskými národovcami sa našli takí, 
ktorí s patentom nesúhlasili (napr. Samuel Štúr a Samuel Ormis). Pokladali ho za ne
oprávnené zasahovanie katolíckeho panovníka do vnútrocirkevných záležitostí 
a tvrdili, že je v rozpore s cirkevnou ústavou. Ani v Martine nemali všetci členovia 
zboru rovnakú mienku a medzi odporcov patentu patril i Michal Meličko. Dostal sa 
preto do sporov s vedením zboru. Jeho predstavitelia dokonca v roku 1862 podali 
proti nemu pred seniorálne konzistórium žalobu „pre protivenie sa cirkevným uza-

26 RAPANT, D.: Slovenské povstanie roku 1848- 49, 3/3. Bratislava 1958, s. 486. 
27 Benjamín (ŠKROVINA, O.): Z turčianskych udalostí v rokoch 1848-49. Zápisky + Jozefa Hor
vátha. Slovenské pohľady, 26, 1906, s. 606; pozri aj: KLEMENTIS, E.: Paberky z turčianskeho 
župného archívu. Slovenské pohľady, 44, 1928, s. 273 - 274. 
28 ELIÁŠ, M.: Z prameňov národa. Martin 1988, s. 178. 
29 Sokol, 2, 1861, č. 2, s. 14. 
30 Sto rokov slovenského gymnázia v Martine (1867- 1967). Bratislava 1967, s. 25, 28. 
31 Národné noviny, 5, 17.11.1874, s. 2. 
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vretiam". Obvinili ho, že keď sa pridali na stranu patentu, vyhovoril sa na chorobu, 
aby nemusel viesť cirkevné zápisnice, no pritom v apríli 1862 išiel do Príboviec na 
zhromaždenie autonomistického dištriktu. V máji mu zakázali udržiavať kontakty 
s prívržencami autonomistov a nesmel ich ani pustiť do cirkevných budov. Meličko 
sa bránil, že on vždy uznesenia vedenia zboru dodržiavať vedel a vie. Keď však ne
skôr pred svedkami prehlásil, že Kuzmányho za superintendenta neuznáva, opäť ho 
vyzvali, aby prehlásil, či uznesenia cirkevného zboru, v ktorom úraduje, je ochotný 
dodržiavať, alebo nie. 

Pohár trpezlivosti asi pretiekol, keď v novembri 1862 odcestoval na rokovanie 
autonomistického konzistória, kde ho predvolali ako svedka vo vyšetrovaní nejakej 
veci proti martinskému farárovi Jozefovi Horváthovi. Celá vec nakoniec skončila pre 
Meličku napomenutím s tým, že ak sa ešte raz previní, bude potrestaný prísnejšie.32 

Bola to zložitá doba. O niekoľko rokov, v lete 1866, Karol Kuzmány náhle zomrel a je
ho smrťou zanikla aj patentálna superintendencia. Meličko mohol teda pokojne pra
covať ďalej. Ibaže medzi tými istými cirkevnými a svetskými funkcionármi, s ktorý
mi sa predtým dostal do sporov... 

V mladosti sa popri namáhavej práci učiteľa stihol venovať aj literárnej a publi
cistickej činnosti. V rokoch 1845 - 1847 prispieval do Štúrových Slovenských národ
ných novín a v Orie tatranskom uverejnil recenziu prvých hárkov spevníka Jána Win-
klera." 

Zomrel na porážku 1. 5. 1875.34 Skromný pomník z ružového mramoru dodnes 
označuje miesto jeho posledného odpočinku na martinskom Národnom cintoríne. 
Manželka ho prežila len o niekoľko rokov. Zomrela 8. 9. 1878 na rakovinu žalúdka. 

Potomkovia Michala Meličku 
Michal Meličko sa oženil ešte počas pôsobenia v Dolnom Kubíne (24. 11. 1831); 

jeho manželkou sa stala Amália Tomčíková, dcéra Jána Tomčíka, tamojšieho mešťa
na, richtára a cirkevného kurátora (narodila sa v roku 1810 a pochádzala z jeho pr
vého manželstva; jej matkou bola Eva, rod. Bajzova). Ich deti však prichádzali na svet 
už v Martine. Bolo ich dovedna jedenásť: František Xaver (krst 8. 5. 1833), Ján Rudolf 
(krst 30. 10. 1834), Amália (krst 21. 6. 1836), Michal Rudolf (krst 11. 2. 1838), Mária 
Emília (krst 29. 7. 1840), Antónia Mária (* 10. 6. 1842), Mária Anna (* 3. 12. 1844), Ján 
Ľudovít (* 22. 12. 1846), Jozef Miloslav (* 8. 5. 1849), Miloš (* 7. 8. 1851) a Eduard 
Jozef (* 16. 3. 1853). V detskom veku z nich zomreli len dve: Ján Rudolf a Miloš. 

Z dcér Mária Emília (v rodine Milka) zomrela 30. 6. 1867 na horúčku, krátko pred 
sobášom s niektorým členom rodiny Herčútovcov. Mária Anna, ktorá zostala slobod
ná, zomrela 11.9. 1877 na suchoty. Ostatné dve dcéry sa vydali -Amália 7. 11. 1859 

32 Archív Ev. a. v. farského úradu v Martine, fond Archív patentálnej bratislavskej superinten-
dencie, spisy r. 1862 - 1863 (nesprac); pozri aj SKROVINA, O.: Z práce, obeti a bojov za cir
kev a národ 1784 - 1934. Martin 1934, s. 31. 
33 RIZNER, L V.: Bibliografia písomníctva slovenského... 3. Martin 1932, s. 190. 
34 Národné noviny, 6, 4. 5. 1875, s. 3. 
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Bratia (zľava) Eduaid jozef, Eduard Jozef Meličko-Mátrai, 
Jozef Miloslav hudobník (1853- ?) 
a Ján Ľudovít Meličkovci 

za Jána Hausmanna, úradníka pozemkovej knihy, Antónia Mária (Tonka) 5. 12. 1867 
za Martina Tomčániho, prísažného Turčianskej župy, člena zemianskeho rodu z ne
ďalekých Tomčian. 

Tonka v mladosti hrala slovenské ochotnícke divadlo. Vystúpila v prvom predsta
vení martinských hercov v období mierneho uvoľnenia politických pomerov po páde 
Bachovho absolutizmu. Išlo o Palárikovo Inkognito. Hralo sa 4. 9. 1859 v hostinci Ka
rola Peterku a Tonka v ňom stvárnila hlavnú postavu Evičky. O jej umení písal Milko 
Pohronský (František Kabina): „Evička sa videla ozaj byť zaľúbenou, prostosrdečnou 
i vtipnou; tak mäkuško slov. hovorila a tie facky tak šikovne vlepiť znala!"13 Pravda, po 
rokoch si Pavol Mudroň zaspomínal, že túto úlohu prijala len po prísľube, že na ta
nečnú zábavu po predstavení zavolajú Piťovu kapelu z Liptovského Mikuláša. Priznal, 
že mu záležalo, aby Meličkova „driečna dcérečka Tónka" úlohu prijala, čo nebolo 
jednoduché, pretože domácnosť Meličkovcov navštevovali mladí ľudia, „ktorí boli iné
ho smeru". Musel preto použiť takúto lesť, ktorá ho stála 40 zlatých (honorár Piťovi). 
Tento obnos predstavoval jeho dvojmesačný plat.36 

35 POHRONSKÝ, M.: Slovenské divadlo v Turci. In: Priateľ školy a literatúry, 1, 1859, s. 173. 
36 MUDROŇ, P.: Vlastný životopis. Slovenské pohľady, 35, 1915, s. 79: pozri aj KOHÚT, J.: 
Priebeh života slovenského divadla v Turčianskom Sv. Martine. In: Slovenské pohľady, 31, 
1911, s. 168. 
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Jozef Miloslav Meličko, 
notár (1849- 1890) 

Maria Anna Meličková 
(1844- 1877) 

Antónia neskôr s rodinou z Turca odišla a zomrela 28. 2. 1907 v Sátoraljaújhelyi. 
Previezli ju však do rodného kraja a pochovali v Tomčanoch tak, ako v máji 1918 aj 
jej manžela. Dva čierne žulové ihlany na ich hroboch dominovali na opustenom a za
nedbanom tomčianskom cintoríne až do 90-tych rokov 20. storočia, kedy sa stali ter
čom útoku vandalov.37 

Zo synov Michala Meličku najstarší Xaver (František Xaver) v meruôsmych rokoch 
pomáhal Jozefovi Horváthovi (za otcovej neprítomnosti) prepisovať proklamáciu Slo
venskej národnej rady.38 Patril aj do krúžku martinských ochotníckych hercov a na 
fašiangy 1850 stvárnil jednu z hlavných úloh v Kotzebueho a Štépánkovej hre Steka-
vec, ktorá bola v Martine po revolúcii 1848/49 prvým a na dlhý čas jediným pred
stavením.39 Zomrel mladý vo veku 20 rokov na vodnatieľku 13. 8. 1853. 

Michal Rudolf Meličko študoval na seniorálnom inštitúte v Martine a potom sa 
v roku 1856 stal učiteľom evanjelickej ľudovej školy v Blatnici. Mal však neustále 
spory s farárom Jozefom Meššom, preto v roku 1861 odišiel.40 Oženil sa s Máriou, 

3 7 ĎURlSKA, Z.: O čom rozprávajú pomníky. Nový Život Turca, 1(33), 1992, č. 2, s. 10. 
38 KLEMENTIS, E.: Paberky z turčianskeho župného archívu. Slovenské pohľady, 44, 1928, 
s. 273 - 2 7 4 . 
3 9 KOHÚT, J.: Priebeh života slovenského áivaála v Turčianskom Sv. Martine. Slovenské pohľa
dy, 31, 1911, s. 168 
4 0 ŠKROV1NA, O. (s. d. v pozn. 1), s. 236; pozri aj Archív Ev. a. v. farského úradu v Blatnici, 
Kronika blatnickej cirkvi (rukopis), s. 1 6 - 1 7 . 
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rod. Leibgetovou a neskôr žil v obci či mestečku Hegy.41 V roku 1874 si pomaďarčil 
meno na Mátray. 

Jozef Miloslav Meličko bol v marci 1878 ako úradný kandidát za búrlivých voleb
ných okolností zvolený za okresného notára v Mošovciach.42 Zostal síce v Turci, no 
zdá sa, že so strediskom slovenského života v Martine nemal čulejšie kontakty. V ro
ku 1888 mal akési problémy pri vykonávaní úradnej funkcie.43 Zostal slobodný 
a zomrel 28. 10. 1890.44 Najmladší zo súrodencov Eduard Jozef svoje hudobné nada
nie rozvíjal štúdiom na konzervatóriu v Prahe. Po jeho absolvovaní usporiadal v ro
ku 1874 v dvorane martinského župného domu koncert, na ktorom hral na piane 
i spieval.45 Na podujatí, okrem iných, vystúpil aj jeho brat Ján Ľudovít (s ním sa zú
častnil aj osláv stého výročia narodenia Josefa Jungmanna 13. 6. 1873 v Prahe).46 Ne
skôr sa usadil v Székesfehervári a v roku 1884 si, podobne ako predchádzajúci brat 
Michal, pomaďarčil meno ma Mátrai, čo ťažko znášal najmä jeho brat Ján.47 

Martinský pán rechtor - Ján Ľudovít Meličko 
Ján (Ján Ľudovít) jediný ostal nositeľom národných a učiteľských tradícií v rode. 

Základné vzdelanie, ktoré získal v martinskej škole od svojho otca, si doplnil štú
diom na stredných školách v Gemeri a v Banskej Bystrici a na pedagogickom ústave 
v Nyíregyhaze; v roku 1867 tu získal učiteľský diplom. Pôsobil krátko ako pomocný 
učiteľ v Nyíregyhaze a v Kovačici, no potom na otcovu žiadosť prišiel do Martina. 
Spočiatku bol aj tu len pomocným učiteľom, po otcovej smrti ho však zvolili za riad
neho učiteľa. V tejto funkcii pôsobil takmer pol storočia. 1.9.1924 nastúpil zdravot
nú dovolenku a 1. 2. 1926 odišiel na dôchodok.48 

Aj on vychoval v národnom duchu tri generácie Martinčanov. Mnohí z nich dlho 
spomínali na jeho zvláštne pedagogické metódy. V „jeho" škole neexistoval pevný za
sadací poriadok, žiakov usádzal podľa prospechu. V prvých laviciach sedeli najlepší, 
postupne horší a horší - až po poslednú „somársku" lavicu. Tento poriadok aktuali
zoval každý týždeň.49 Rešpekt vzbudzoval hlavne paličkou, ktorú občas v pedago
gickom procese používal.50 Žiaci ho však mali radi. Prispeli k tomu školské majálesy, 
ktoré pravidelne organizoval a ktoré patrili k významným spoločenských a národným 
udalostiam Martina. On ich zaviedol ešte na návrh svojho otca a po jeho smrti aj pre
stali.51 

41 ALU SNK, Kázeň pri pohrebe Jozefa Meličku, sign. 3 B 54. 
42 Národné noviny, 9, 2.4.1878, s. 3. 
43 Slovenské noviny, 3, 1888, č. 31, s. 3. 
44 Národné noviny, 21, 15.11.1890, s. 3; pozri aj ALU SNK, Kázeň ... (cit. v pozn. 41). 
45 Chýrnik. Národné noviny, 5, 31.3.1874. 
46 Orol, 4, 1873, č. 8, s. 186. 
47 Národné noviny, 15, 2.10.1884, s. 4; pozri aj HRUŠOVSKÝ, J.: Starý Martin v živote 
a ľuďoch. Bratislava (b. r.), s. 29. 
48 Slovenský biografický slovník 4. Martin 1990, s. 145. 
49 THURZO, L: Medzi vrchmi a na rovine. Bratislava 1987, s. 11, 265. 
50 HALAŠA, P.: Náš pán rechtor. In: Život Turca, 9, 1968, č. 27, s. 3. 
51 MELIČKOVÁ, H.: Martinská kolíska (pripravila M. Mayerová). In: Život, 33, 1983, č. 24, s. 55. 
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Ján Ľudovít Meličko, učiteľ (1846- 1926) so žiakmi 1. triedy martinskej evanjelickej školy 
okolo r. 1923 

Ján Meličko bol nadaným hudobníkom a pri vyučovaní dával veľký priestor spe
vu.52 Deti učil národné piesne, čím upevňoval ich národné cítenie. Jeho veľkou láskou 
bol Slovenský spevokol. Pôsobil v ňom od jeho založenia v roku 1872, v roku 1885 
sa stal zbormajstrom a v tejto funkcii pôsobil až do roku 1919, kedy mu udelili titul 
čestného zbormajstra. Pod jeho vedením vystupovali speváci a zbor Slovenského 
spevokolu pri rozličných príležitostiach, najmä na silvestrovských večierkoch a po
čas veľkonočných sviatkov. Ako funkcionár tohto spolku odporúčal usporadúvať vý
lety, ktoré členovia vítali ako spestrenie spolkovej činnosti a nenáročné spoločenské 
udalosti. Martinskej verejnosti sa predstavil aj ako koncertný umelec, azda prvý raz 
na spomenutom koncerte spolu s bratom Eduardom v roku 1874. Slovenská tlač si 
všimla aj jeho koncert 29. 8. 1875 v hostinci Tobiáša Ivanku (ktorý usporiadal so svo
jimi žiakmi, pri spoluúčinkovaní R. F. Schmidta a M. Francisciho),53 a vystúpenie na 
silvestrovskom večierku v roku 1889 - už vo veľkej dvorane martinského „Domu". Po
pri dirigovaní si tu spolu s dcérou Martou a Milanom Izákom zahral na pianíne tráv
nice.54 V mladosti vystupoval aj ako ochotnícky herec, v rokoch 1875 - 1881 vystú
pil na scénu Slovenského spevokolu vyše dvadsaťkrát.55 Jeho hudobné nadanie vy-

52 GREGOROVA, H.: Spomienky. Bratislava 1979, s. 51. 
53 Národné noviny, 6, 31.8.1875, s. 4. 
54 Silvestrovský večer. In: Národné noviny, 21, 4.1.1890, s. 3. 
55 TURZO, I.: Maják v tme. Martin 1974, s. 30, 31, 46, 282, 283, 329, 332, 333. 
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užili aj pri založení Dobrovoľného hasičského zboru, kde mu zverili funkciu truba
ča.56 Pracoval i v Muzeálnej slovenskej spoločnosti. 

Venoval sa upravovaniu ľudových zborových piesní, komponoval cirkevné a prí
ležitostné spoločenské skladby i vlastenecké piesne a s Blažejom Bullom vydal Slo
venské štvorspevy. Okrem toho pomáhal Karolovi Ruppeldtovi pri redigovaní Slo
venských spevov a do druhého zväzku prispel i vlastnými zápismi ľudových piesní. 

Spoločenské i priateľské styky udržiaval napr. s rodinou Viliama Paulinyho-Tótha, 
ďalšími poprednými martinskými osobnosťami a aj s rodinou prezidenta T. G. Masa-
ryka počas jej letných pobytov na Bystričke. V časopise Národná škola slovenská uve
rejnil niekoľko spomienok na svoje stretnutie s prvým prezidentom ČSR.57 

Pre národné zmýšľanie stál aj pred súdom. V slovenskej spoločnosti vzbudil 
značný rozruch a ohlas proces, v ktorom v rokoch 1899 - 1900 súdili vyše tridsať 
Martinčanov za to, že 24. 8. 1898 prišli na železničnú stanicu vítať redaktora a pub
licistu Ambra Pietra, ktorý sa vracal zo súdu v Budapešti, kde ho za politické články 
v Národných novinách odsúdili na 8 mesiacov väzenia a peňažnú pokutu 600 zlatých. 
Obžalovaní, medzi nimi i Meličko, boli obvinení z prečinu poburovania. Meličku na
koniec porota spod obžaloby oslobodila. 

Na sklonku života ho postihol osud starých zaslúžilých slovenských učiteľov, kto
rým nová štátna administratíva odmietla uznať kvalifikáciu z maďarských škôl. Aby 
mohol zostať na škole až do odchodu na dôchodok, musel si ešte v roku 1922 nos-
trifikovať učiteľský diplom pred skúšobnou komisiu z Banskej Bystrice.58 Minister
stvo školstva mu po odchode na dôchodok udelilo pochvalné uznanie,59 no zaslúže
nej penzie sa nedočkal. Zomrel náhle 7. 9. 1926. Vďační žiaci zorganizovali finančnú 
zbierku a na hrob mu postavili dôstojný pomník. Je dielom kamenárskej firmy Polá-
šek a Urban v Pŕerove a je vyhotovený z lešteného sliezskeho mramoru s podkladom 
z hoŕického pieskovca. Jeho súčasťou je plastika dvoch detí-školákov z carrarského 
mramoru, ktorej autorom bol akademický sochár František Madla.60 

Synovia Jána Ľudovíta Meličku 
Ján Ľudovít Meličko sa oženil niekoľko rokov po návrate do Martina. Jeho man

želkou sa stala Oľga Božena, narodená 27. 7. 1857, mladšia dcéra evanjelického rech-
tora Samuela Slavislava Milca, ktorý pôsobil v Necpaloch. Milcovci patrili k mnohým 
drobným turčianskym zemianskym rodom. Sobáš sa konal 28. 8. 1878 v Necpa
loch, jeho svedkami boli martinský advokát Pavol Mudroň a ružomberský obchodník 

56 NOVÁK, A.: Päťdesiatročné účinkovanie martinského Dobrovoľného hasičského sboru. In: 
Hlásnik, 4, 1923, č. 41, s. 2 - 3. 
" MELIČKO, J.: Spomienky na Masaryka. In: Národná škola slovenská, 3, 1925, č. 3 - 4, s. 85 - 87. 
58 Štátny archív v Bytči, pobočka Martin, fond Školský inšpektorát Martin, evidencia štátnych 
podpôr a dôchodkov učiteľov r. 1921 - 1923, spis č. 24030/1.A. 
59 „Vyznamenanie" Jána Meličku st. In: Národné noviny, 57, 13.5.1926, s. 3. 
60 Archív Ev. a. v. farského úradu v Martine, Archív Ev. a. v. cirkevného zboru v Martine, Do
klady k pomníku Jána Meličku (nesprac). 
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a podnikateľ Daniel Božetech Makovický. Rodina sa skoro začala rozrastať, Meličkov-
com sa postupne narodilo 9 detí - Ján (* 19. 6. 1879), Marta Mária (* 22. 8. 1880), 
Amália Zuzana (* 8. 10. 1881), Gabriela Karolína (4 3. 11. 1882), Oľga (* 2. 4. 1884), 
Ján Vladimír (* 19. 7. 1885), Pavel Samuel Michal (* 21. 8. 1888), Vladimír Fedor (* 18. 
1. 1893) a napokon Anna Helena (* 27. 1. 1900). Ján, Amália Zuzana a Gabriela Karo
lína zomreli v detskom veku. Ich matka, Meličkova manželka, zomrela tiež pomerne 
mladá- 54-ročná 6. 9. 1911 na srdcovú chorobu. 

Dvaja starší synovia sa rozhodli venovať profesiám z oblasti hospodárstva. Ján 
Vladimír sa stal bankovým úradníkom. Pracoval najprv v martinskej Tatrabanke, ne
skôr v jej filiálke v Prešove, vo funkcii prokuristu. Zostal slobodným a zomrel 18. 10. 
1959 v Martine, kam sa vrátil po odchode na odpočinok. Pavel Samuel Michal sa v ro
ku 1907 vysťahoval do USA,61 kde sa oženil s Ruženou Peniaštekovou a usadil údaj
ne ako obchodník v Chicagu. 

Na podobnú životnú dráhu sa začal pripravovať aj najmladší syn Vladimír Fedor, 
ktorý študoval na vyššej obchodnej škole v Martine. Po maturite pracoval ako úrad
ník Sporiteľne, no postupne si ho celého získala hudba. Od mladosti pôsobil v mar
tinskom Slovenskom spevokole, kde sa v roku 1912 ako dirigent zaslúžil o naštudo
vanie Weberovej opery Carostrelec. Po tomto úspechu odišiel študovať na konzerva
tórium do Prahy, ktoré však pre vojnové udalosti absolvoval až v roku 1920. Po vojne 

61 Údaj z databázy American Family Immigration Center, Ellis Island obsahujúcej údaje 
o imigrantoch , ktorí prišli do USA cez New York v rokoch 1892 - 1924, http://www.ellisislan-
drecords.org. 

39 • 

http://www.ellisislan
http://drecords.org


krátko pracoval ako úradník a redaktor v Prešove, potom ako tajomník na riaditeľstve 
štátnych železníc v Bratislave,62 od roku 1922 v Slovenskom národnom divadle. Naj
prv bol tajomníkom Družstva SND, neskôr baletným a operným korepetítorom a od 
roku 1938 zbormajstrom. Po roku 1919 pôsobil aj ako koncertný klavirista a dirigent 
a venoval sa aj komponovaniu. Bol dvakrát ženatý, ale zomrel bezdetný. Jeho prvá 
manželka Klára bola herečkou.63 Druhá manželka Margita, rod. Cjanigová, ho prežila 
o 26 rokov. Zomrel v Bratislave 11. 11. 1946.64 

Dcéry učiteľa Meličku 
Aj dcéry Meličkovcov zdedili hudobné nadanie. Napriek nie najlepším finančným 

možnostiam sa rodičia pokúsili najstaršej dcére Marte zabezpečiť odborné vzdelanie 
na pražskom konzervatóriu. Výdatne ich v tom podporoval Svetozár Hurban Vajan-
ský, ktorý sa poznal s Františkom Adolfom Subertom, spisovateľom, dramatikom, pub
licistom a riaditeľom pražského Národného divadla. 

V septembri 1895 matka priviedla Martu do Prahy. Podľa niektorých prameňov sa 
na konzervatórium nedostala,65 iné však svedčia o tom, že áno a Živena jej v decem
bri na tento účel udelila podporu 100 zlatých.66 Po návrate vyučovala hru na klavír. 
Aj ona urobila niekoľko hereckých pokusov a v roku 1891 vystúpila v dvoch pred
staveniach Slovenského spevokolu.67 Viac ju však priťahovala hudba. S hrou na klavír 
vystúpila napríklad na spomenutom silvestrovskom večierku v roku 1889 a koncom 
októbra 1897 ako sólistka na besede Slovenského spevokolu venovanej storočnici na
rodenia Štefana Moyzesa.68 Zomrela 14. januára 1914 po ťažkej chorobe.69 

Oľga v mladosti vynikla ako ochotnícka herečka. V rokoch 1901 - 1910 účinkova
la v 22 predstaveniach martinských ochotníkov.70 Súčasníci obdivovali jej krásnu po
stavu, hlas aj dikciu a podľa Vajanského bola stvorená pre divadlo.71 Aj iné dobové 
reakcie na jej vystúpenia boli priaznivé: „Čo podala slečna Mehčková ako Horecká 
(v hre Tajomstvo detskej hračky v roku 1907), to už vybočuje z hraníc diletantizmu. 
My videli sme dobrú dramatickú predstaviteľku vo všetkých odtienkoch psychologické
ho vzrušenia. Jej úchvatná, plastická hra s celým registrom jemne odtieňovaných de
tailov okolností a situácií niesla sa od začiatku do konca a vzrušila hlboko celé obe-

62 Adressbuch der Stadt Bratislava-Pressburg 1922. Bratislava 1922, s. 375. 
63 Bytový soznam mesta - Wohnungsverzeichnis der Stadt Bratislava - Város lak- és cimjegyzé-
ke 1929- 1930. Bratislava (b. r.), s. 563. 
64 Slovenský biografický slovník 4. Martin 1990, s. 145. 
65 Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského, 2, 3 (editor Pavol Petrus). Bratislava 1972, 
1978, (reg.). 
66 Slovenský národný archív Bratislava, fond. Živena, spolok slovenských žien. Zápisnica Ži
veny od augusta 1895.... s. 4, inv.č. 3, kart. č. 1; porovnaj aj: Naše slávnosti. Národné novi
ny, 27, 7. 8. 1896, s. 2. 
67 TURZO, I.: Maják v tme. Martin 1974, s. 283. 
68 Ľudové noviny, 1, 1897, č. 11, s. 131. 
69 Národné noviny, 45, 17. 1. 1914, s. 3. 
70 TURZO, I.: c. d., s. 283. 
71 MEL1ČKOVÁ, H.: Martinská kolíska (c. d. v pozn. 51), s. 54. 
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Marta Mária Meličková Hana Meličková - Rapantová, 
(1880- 1914) herečka (1900- 1978), portrét z r. 1928 

censtvo...."72 Po výdaji za akademického maliara a spisovateľa Milana Thomku Mit-
rovského73 sa ako herečka odmlčala, o to viac však podporovala hereckú kariéru 
mladšej sestry Anny. Zamestnala sa ako úradníčka v tzv. „stoličkovej fabrike", kde vy
rábali nábytok z ohýbaného dreva a neskôr dlhé roky pracovala v Červenom kríži. 
Zomrela v Martine ako vdova 26. 10. 1956.74 

Hana Meličková - zakladateľská osobnosť 
slovenského profesionálneho divadla 
Spomedzi detí Meličkovcov najviac vynikla najmladšia dcéra Anna. Do základnej 

školy chodila k otcovi a v rodičovskom dome získala i hudobné vzdelanie. Potom štu
dovala na vyššej obchodnej škole v rodisku a v rokoch 1919 - 1923 na Hudobnom 
a dramatickom konzervatóriu v Prahe. Od roku 1923 pôsobila ako učiteľka hudby 
v Martine. V roku 1926 sa stala členkou činohry Slovenského národného divadla 
v Bratislave, kde pôsobila až do odchodu na dôchodok v roku 1976. 

Začínala ako ochotnícka herečka Slovenského spevokolu v Martine, ale neskôr sa 
zaradila k zakladateľským osobnostiam slovenského profesionálneho divadelníctva. 

"TURZO, L: c. d., s. 70. 
73 Slovenský biografický slovník 4. Martin 1990, s. 201 - 202. 
71 HALASA, P. - BUKOVSKÁ, Ž.: Sprievodca po Národnom cintoríne. Martin 1981, s. 146. 
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V Slovenskom národnom divadle debutovala roku 1926 (v titulnej úlohe vo Wildeovej 
Salome) a vytvorila tu temer 180 väčších či menších postáv. Od.začiatku jej zverova
li veľké a hlavné úlohy, zakrátko sa vyprofilovala na tragédku v svetovom klasickom 
dramatickom repertoári (Shakespeare, Ibsen, Wilde), v antických drámach i ruskej 
klasike. Úspešne však zvládla aj iné typy postáv. Z domácej dramatickej tvorby jej 
boli blízke najmä postavy diel j . G. Tajovského (Beta v Statkoch-zmätkoch, 1928, 
1936; Zofa v tej istej hre, 1950, 1955; Mara v Ženskom zákone, 1952) a Ivana Stodo
lu (Slivková v Čaji u pána senátora, 1958). Jeden z vrcholných výkonov podala v Bo-
rodáčovej inscenácii Hviezdoslavovej drámy Herodes a Herodias (1937). Neskôr svo
je umenie obohacovala aj o komediálne prvky, vynikla najmä ako Panna Quickly 
v Shakespearových Veselých paniach z Windsoru (1954). 

V rokoch 1939 - 1945 Slovenské národné divadlo načas opustila, v tomto období 
hrávala v Ľudovom divadle v Nitre. S Andrejom Bagarom vystúpila vo viacerých mes
tách s inscenáciou Begovičovej hry Bez tretieho. Od vzniku rozhlasového vysielania 
v Bratislave sa stala v jeho reláciách interpretkou poézie i prózy a stvárnila množstvo 
postáv v pôvodných rozhlasových hrách i v adaptáciách slovenskej klasiky. Vytvorila 
aj celý rad postáv v televíznych inscenáciách, menej vystupovala vo filmovej tvorbe. 

Jej pôsobenie v tejto oblasti ocenili viacerými vyznamenaniami, v roku 1955 ti
tulom zaslúžilej a v roku 1961 národnej umelkyne. Tvorbu aj úskalia, ktorými mu
sela prejsť na profesionálnej dráhe, sa snažili zmapovať a poodhaliť poprední od
borníci na seminári v roku 1996, ktorého výsledkom bolo aj vydanie monografické
ho zborníka.75 

Bola manželkou popredného slovenského historika Daniela Rapanta.76 Zomrela 
v Bratislave 7. 1. 1978.77 

Ďalší Meličkovci 
Napokon bude ešte možno zaujímavé pripomenúť, že v šarišsko-zemplínskom se-

nioráte pôsobil rovesník Michala Meličku Pavol Meličko. V rodine martinských Melič-
kovcov sa zachovala tradícia, že Michal bol jeho bratom. Aj Pavol sedával v laviciach 
levočského evanjelického lýcea, na ktoré prišiel v septembri 1816.7S Po ďalších štú
diách filozofie a teológie prijal miesto vychovávateľa u Ignáca Semšeja (Semseya) 
v Kračúnovciach. V roku 1833 sa stal farárom v Chmeľovci a v roku 1842 v Kukovej, 
kde pôsobil až do smrti, ku koncu v hodnosti seniora. 

Bol členom školskej komisie, ktorá pracovala na „Porádku školských duležitostí 
pre nižšie a vyššie školy šaňšsko-zemplínskeho seniorátu".79 V mladosti sa zapájal aj 

75 Hana Meličková. Zost. Dagmar Podmaková. Bratislava 1996. 
76 Slovenský biografický slovník 5. Martin 1992, s. 38 - 39. 
77 Tamže, 4. Martin 1990, s. 145 - 146. 
78 Archív Ev. a. v. farského úradu v Levoči, Namensverzeichnis der Schúler vom Jahre 1800, 
zápis č. 833. 
79 HLEBA, E.: Z archívnych dokumentov o Adamovi Hlovikovi. In: Literárny archív, (5), 1968, s. 
254-261. 
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do národného hnutia, bol stálym členom Tatrína80 a rozširoval slovenskú tlač. 21. 7. 
1834 sa oženil s Vilmou Sulekovou, dcérou Ondreja Suleka (Schuleka), evanjelického 
farára v Kukovej. Zomrel 18. 11. 1874 na následky nešťastného pádu do studne. Za
nechal dvoch synov a tri vydaté dcéry. 

Keď sme začali pátrať po jeho príbuzenskom vzťahu s vlachovskými Meličkovca-
mi, resp. Meliškovcami, zistili sme, že sa narodil v roku 1803 v Sabinove v rodine 
klobučníka Martina Meličku a Anny, rod. Gabániovej (Gabányi). Zachovaná matrika 
evanjelického a.v. farského úradu zo Sabinova z tohto obdobia, ktorá je uložená 
v Štátnom archíve v Prešove, je však značne medzerovitá a zápis o narodení a krste 
Pavla Meličku sa v nej nenachádza. Nachádza sa v nej však zápis o narodení a krste 
jeho sestry Anny zo 7. 2. 1809, ktorý nepriamo vyvracia predpoklad o jeho súrode-
neckom vzťahu k Michalovi Meličkovi, pretože ak by sa Martinovi Meličkovi a Anne, 
rod. Gabániovej bol 14. 7. 1808 narodil syn Michal, dcéra Anna (narodená 7. 2. 1809) 
by bola na svet prišla trochu predčasne. Nazdávame sa, že pokiaľ medzi týmito ro
dinami existuje genealogická súvislosť, je zložitejšia a jej osvetlenie si ešte vyžiada 
ďalší výskum. 

Rodu Meličkovcov patrí v dejinách nášho národa čestné miesto. Jeho členovia stá
li pri zrode národnooslobodzovacieho hnutia, pričinili sa o formovanie Martina ako 
centra národného života Slovákov, temer storočie písali dejiny martinskej evanjelic
kej ľudovej školy a vďaka hudobnému a hereckému nadaniu, ktorými bolo obdare
ných niekoľko generácií, zanechali významné dielo aj na poli slovenskej hudby a di
vadelníctva. 

80 RAPANT, D.: Tatrin. Martin 1950 (register). 
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Rodokmeň rodu Meličkovcov (Meliškovcov) 

Tabuľka č. 1 
Peter Klementík 
Mária Melišková 

_ l _ 

Ján Klementík-Meliško 
1729- 1786 
1. Helena Cabanova (Gálová, 
resp. Polomská) 
?-1772 
2. Alžbeta Suchá 

~ 
Mária Tomáš Klementík-Meliško 
1732-? 1735-1793 

Mária Oravcová 
(1737)- 1811 

1 
Juraj Klementík-Meliško 
1743- 1769 
NN. 

1. Mária 
1756-? 

Martin 
1788-? 
(tab. č. 2) 

r ~r 
Ján Mária Mária Mária Katarína 

1760- 1765 1763- 1764 1766- 1768 1770- 1821 1772 - ? 
Jakub Gál 

Ondrej 
1775-? 

Ján 

1778-? 
Žofia 

Hroncová 

Anna Ján 
1784-1797 7-1769 

Ondrej Mária 
1803-1814 1806-1823 

Martin Meliško 
1759-1803 
Anna Vandráková 
(17671-1828 

—I 1 1 

Ondrej Anna 2. Pavol 
1762-1763 1764-1831 1774-1774 

Ondrej Tapťuga 

—l 

Mária 
1797- 1826 
Michal Beluš 

Ján Meliško 
1776-1836 

Mária Balková 

1773- 1833 

I , 

Michal 
1778-1800 

Mária 

1799-? 
Ondrej Hajduk 

Anna 
1803-1804 

Ján 
1805-1833 

Michal Meličko 
1808-1875 

Anna Hlaváčová (tab. č. 3) 

Ján 
1829- 1831 

Ján 
1832- 1878 
1. Zuzana Zemanova 
2. Mária Bendíková 

i 1 1 r 
1. Mária 2. Zuzana Mária Ondrej 
1859-1862 1863-1863 1864-1942 1870-1871 

Ondrej Klementík 

(1866)-? 

Zuzana 
1872-1874 
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Tabuľka č. 2 Martin Meliško 
(z tab. č. 1) 

1788 - ? 
Katarína Lešková 
(1790)-1820 

Zuzana Turzáková 

1. Juraj 
1809-1871 
Zuzana Petrenková 

Anna 
1811-1859 

1 1 — 

Mária 2. Zuzana 
1816 - ? 1822-1823 
Ondrej Piribek 

Michal Jan Juraj Zuzana Mária 
1836-1896 1840-1894 1843-1909 1846-1848 1850-18 
Mária (tabuľka č. 4) 1. Zuzana 

Galova 
1842-1884 
2. Zuzana 
Slameniková 

Revúcka 
? - 1914 

Jan 
1824-

~r n 
Martin Ondrej 
1829-1868 1833-1854 
Mária Sklenárova 
(1834)-? 

J _ 
Ondrej 

r 

Zuzana Jan 

— I 
Martin Mária 

11 1853-1922 1860-? 1862-? 1865 - 1865 1866 - ? 
Zuzana 
Majorošová 
1849-? 

Mária 
Eleksová 
(1864)-? 

Mária 
1886- 18 

Ján 
1887-18 

Zuzana Ján 
1889-? 1892-1893 

Mária 
1864-18 

Ján Zuzana Mária 
1869-1873 1872-1873 1875-18 

l.Ján Juraj Ján Michal 2. Jakub Ondrej 
1868-1871 1877-1878 1877-1877 1879-1893 1888-? 1890-? 

Tabuľka č. 3 

i l 
František Ján 
Xaver Rudolf 

1 1 
Amália Michal 
1836? Rudolf 

1833-1853 1834-1836 Ján 1838-? 

1 1 
Ján Marta 
1879-1879 Mária 

1880-

Hausmann Mária 

Michal Meličko 
(z tab. č. 1) 
1808-1875 

Amália Tomčíková 
1810-1878 

1 
1 I I I I I 

Emília Antónia Mária Ján Jozef Miloš 
Mária 
1840-

Leibgetová 

l i 
Amália Gabriela 
Zuzana Káro 

914 1881-1882 1882 
ína 
1886 

Mária Anna Ľudovít Miloslav 1851-
1867 1842-1907 1844-1877 1846-1926 1849-1890 

Martin Oľga Božena 
Tomčáni Milcová 
(18431-1918 1857-1911 

1 
I I I I 

Oľga Ján Pavol Samuel Vladimír 
1884-1956 Vladimír Michal Fedor 
Milan 1885-1959 1888-? 1893-1946 
Th. Mitrovský Ružena 1. Klára 
1875-1943 Peniašteková NN. 

2. Margita 
Cjanigová 
1905-1972 

1 
Eduard 

858 Jozef 
1853-? 

I 
Anna 
Helena 
1900-1978 
Daniel 
Rapant 
1897-1988 
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Tabuľka č. 

l 

1.Zuzana 
1864-? 

Michal 
Kuzma 
(1859)-? 

4 

1 
Ján 
1867 1867 

1 
Ján 
1868 •1869 

Ján Meliško 
(z tab. c". 2) 
1840-1894 

1. Zuzana Elexová 
(18441-1890 

2. Zuzana Marcisova, 
vdova po Ondrejovi Ondrejcekovi 

(1856)-1913 

1 1 1 
Juraj Mária Anna 
1871-1871 1872 - ? 1875-1879 

• 

1 
Ján 
1878- 1881 

r 

i 

2. Zuzana 
1891 -? 

Juraj 
Bendík 
(1884)-? 

1 
Ján 
1893-? 

Mária 
Elexová 
(1894)-? 

1 
1 

Mária Zuzana Ján Mária Júlia Emília Ján Pavol 
1915-1915 1917-1997 1919-1922 1921- 1923- 1926-2001 1928-2000 1932-

Ján Kováč Ján Hajduk Ján Hronec Štefan Kolesár Anna Labuzíková Zuzana Lešková 
1911 - ? 1915- 1920-1990 1936- 1937-

1 

Ján 
1956-

Božena 
Klobušn 
1960-

Marek 
2002 -

ková 

1 1 
Dušan Milan 
1959- 1962-

Mária 
Venénejová 

l l 

Ján Michal 
198' 1985-

1 

Vladimír 
1967-

l 

Monika 
1987-

Zuzana Pavol 
1956- 1959-

Mária 
1961 -
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I N Š T I T Ú C I E - S P O L O Č N O S T I 

GENEALOGICKÁ KNIŽNICA V PARÍŽI 

Darina Janovská 

Záujem o genealógiu je dnes celosvetovým trendom a vo Francúzsku vzhľadom na 
jeho dejiny sa možno dotýka oveľa väčšieho počtu ľudí ako kdekoľvek inde. Dokazu
jú to stovky genealogicko-heraldických alebo špeciálne genealogických spolkov 
a krúžkov, ktoré rozvíjajú činnosť v celej krajine. Záujemcovia o genealógiu majú do
konca v Paríži i svoju knižnicu. 

Parížska genealogická knižnica (Bibliothéque généalogique de Paris) sa nachádza 
v 1. parížskom obvode, v samom centre mesta, neďaleko hlavného dopravného uzla 
Les Halles na ulici Turbigo č. 3. Vznikla 31. júla 1986 na spolkovom základe s cieľom 
centralizovať čo možno najkompletnejšiu dokumentáciu vzťahujúcu sa na genealógiu 
a históriu spoločnosti a rodiny. O jej vznik sa zaslúžil hlavne plukovník Étienne Ar-
naud (1907 - 2000), autor súpisu francúzskych tlačených genealógií.1 

Knižnica sa zameriava na získavanie, spracovávanie a uchovávanie genealogickej 
dokumentácie, na poskytovanie konzultácií, ale i na výskum. Jej bohaté fondy, vo 
Francúzsku jedinečné, umožňujú rovnako súkromné, ako aj vedecké bádanie. Pre ve
rejnosť je otvorená 3 dni v týždni (utorok, stredu, piatok). Ročne ju navštívi asi 9 000 
používateľov. 

Fondy 
Počas svojho študijného pobytu v Bibliothéque nationale de France som mala 

možnosť túto knižnicu navštíviť. Na uvedenej adrese som našla typický honosný pa
rížsky dom a v ňom - podľa tabúľ - všetko možné okrem - genealogickej knižnice. Po 
vstupe cez masívnu bránu do dvora som však na jedných z dverí uvidela aj malú ta
buľku s označením „Bibliothéque généalogique". Vošla som do miestnosti, kde bolo asi 
30 študijných miest, pri jednej stene regále zapratané čiernymi krabicami s doku
mentárni a pri ostatných počítače umožňujúce vyhľadávať v databázach knižnice. 

Zo študovne sa schodíkmi zostupovalo do pivničných priestorov, kde sa na plo
che 330 m2 nachádzajú jej zbierky. Tvorí ich 78 000 genealogických prác - publiko
vaných alebo rukopisných monografií o rodoch a rodinách, slovníkov, ročeniek, re
ferenčných diel, brožúr a výstrižkov, tisícky záznamov o rodinných menách, 650 000 
svadobných a úmrtných oznámení, milióny matričných výpisov - krstných (1600 -
1850), sobášnych (1551 - 1842) i úmrtných (1600 -1850). 

Jedinečnú zbierku predstavuje 180 000 preukazov totožnosti z obdobia Konven
tu vydávaných v Paríži od roku 1793, ktoré sú vzhľadom na zničenie parížskych ci-

1 Répertoire de généalogies franqaises imprimées J - 3. Paris, Berger - Levrault 1978 - 1981 
(1. vyd.; medzičasom sa objavili aj ďalšie vydania - pozn. red.) 
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Phillipe de Chastellux, súčasný riaditeľ Genealogickej 
knižnice v Paríži. 
Foto: Archassal, P.-V.: l'ABCdaire de la genealógie. Paris, 
Flammarion 2000. 

vilných a farských archívov počas Parížskej komúny často jediným prameňom genea
logického výskumu. Pozoruhodná je i kompletná zbierka buletinov regionálnych ge
nealogických spolkov, z posledných 20 až 25 rokov. 

Všetky zozbierané dokumenty boli získané kúpou alebo darmi od súkromníkov 
či genealogických spolkov, ktoré aj takýmto spôsobom chceli sprístupniť verejnosti 
výsledky svojich prác. I v súčasnosti genealogickí amatéri i odborníci zvyknú veno
vať Genealogickej knižnici v Paríži po jednom výtlačku svojich diel s vedomím, že 
týmto zabezpečia ich uchovanie a ďalšie využitie v genealogickom výskume. Dlzka 
regálov, na ktorých sú uložené, dosahuje v súčasnosti takmer jeden kilometer. Do
kumenty sa týkajú vyše 200 000 rodín. Mnohé z nich sú prístupné i na mikrofilmoch. 

Katalógy 
V súčasnosti je celý fond knižnice budovaný od roku 1986 skatalogizovaný a (od 

10. októbra 2001) prístupný na internete - online s multikritériovým vyhľadávaním. 
Možno vyhľadávať podľa kľúčového slova (ich zoznam je k dispozícii), podľa titulu, 
autora a lokality. Prístup k fondu uľahčuje i prísna a systematická indexácia každého 
dokumentu a jeho signatúra bez ohľadu na nosič. Vyhľadávanie v katalógoch je bez
platné, prístup k detailným informáciám, ktoré sú výsledkom výskumnej práce, je 
však spoplatnený. 

Katalóg Genealogickej knižnice vyšiel už niekoľkokrát aj na CD-ROM-e, vo fran
cúzskom a anglickom jazyku. Zatiaľ posledné, tretie vydanie obsahuje 330 000 prie-
zvisk (takmer o 30 % viac ako prvé). Sú výsledkom excerpovania 77 000 diel a terén
nych výskumov vo všetkých obciach a farnostiach Francúzska. 

Služby 
Služby knižnice sú zamerané dvoma smermi: služby priamo v knižnici a služby 

poskytované prostredníctvom internetu (stránka http://bibgen.org). 
V prvej oblasti sa činnosť Genealogickej knižnice podstatne neodlišuje od služieb 

bežných knižníc. Používateľ sa môže zaregistrovať a získať čitateľský preukaz s roč-
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ným poplatkom 45 EUR (aj na diaľku, cez server GeneBank). Preukaz mu umožňuje 
bezplatné využívanie katalógov a štúdium dokumentov. Používateľ, ktorý nemá čita
teľský preukaz, sa musí vopred objednať a za štúdium dokumentov zaplatiť denný 
poplatok 9 EUR. 

Konzultačné služby sa tiež poskytujú nielen na mieste, ale i na diaľku. Tí, ktorí 
nemajú možnosť osobnej návštevy, môžu písomne požiadať o platené vyhľadávanie 
v jej fondoch. Knižnica naviac sprostredkúva aj bádanie v parížskych archívoch. 

Knižnica má štyroch stálych zamestnancov, ktorým pomáha množstvo dobrovoľ
níkov z regionálnych genealogických spolkov. Počas mojej návštevy mali službu dva
ja - staršia pani pri vchode, ktorá viedla evidenciu návštev a mladý chlapec, ktorý 
nadšene rozprával o službách a využívaní moderných technológií v činnosti knižni
ce. To sú svetlé stránky. K tým menej radostným patrí neustále zvyšovanie nájomné
ho. Predstavuje hrozbu, ktorá by mohla viesť až k sťahovaniu. Pre spolok, ktorý si 
vlastnými silami upravil pomerne veľké priestory, uspôsobil ich na používanie a vy
budoval vlastný informačný systém, by to mohlo mať katastrofálne následky. Jeho 
predstavitelia preto sústavne bojujú o dotácie, prosia o finančné dary (ktoré si vo 
Francúzsku možno odpísať z daní) a hľadajú nových dobrovoľníkov na excerpovanie 
kníh a časopisov. Nachádzajú ich tak medzi dlhodobo nezamestnanými, ako aj sa
motnými členmi genealogických krúžkov. Prostriedky na činnosť získavajú aj z po
skytovania nimi spravovaných priestorov. Pravidelne sa v nich schádzajú členovia asi 
40-tich parížskych pobočiek francúzskej národnej genealogickej spoločnosti. 

Poznámka 
V súčasnosti môžu milovníci genealógie vo Francúzsku využívať- popri zdrojoch uložených 
v spomínanej knižnici, v štátnych i súkromných archívoch - aj početné internetové zdroje 
informácií. Patrí k nim napr. portál Genealógia vo Francúzsku (http://www.guide-genea-
Iogie.com), portál Francúzskej genealogickej federácie (http://www.france-genealogie.fr) či 
stránka Normy a štandardy v genealógii (http://www.genealogie-standard.org). 
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R O Z H Ľ A D Y 

Briti - o ďalší krok bližšie k predkom 
Britský štátny archív zverejnil 2. januára 2002 vôbec po prvýkrát v histórii sto ro

kov staré výsledky sčítania ľudu na internete. Btiti o ne mali taký záujem, že sa po
čítačový systém zrútil. 

Výsledky sčítania ľudu zo začiatku minulého storočia sú rajom pre všetkých, kto
rých zaujíma história vlastného rodu a pátrajú po chýbajúcich či zabudnutých pred
koch a ich bydlisku. Štátny archív zverejnil na internete mená a dátumy narodenia 
a tiež povolania všetkých 32 miliónov obyvateľov Anglicka a Walesu, vrátane ich ad
ries a tiež duševného stavu. Britskému archívu sa podarilo mravčou prácou digitali-
zovať 1,5 milióna archívnych stránok. 

Britský denník Daily Telegraph považuje mohutný záujem britskej verejnosti 
o genealogické stránky, ktorých je na internete 100-tisíc, za prirodzenú túžbu ľudí 
hľadať svoje korene. Ako noviny dodávajú, rodopisné stránky sú spolu so sexom 
a rock'n rollom najčastejšie vyhľadávanými témami na internete. 

Za prístup na tieto internetové stránky platia záujemcovia v prepočte asi 40 ko
rún. Z výnosu chce archív financovať digitalizáciu ďalších údajov. Na výsledky zatiaľ 
posledného sčítania z roku 2001 si však budú musieť podľa britských zákonov po
čkať ďalších sto rokov - teda do 1. januára 2102. 

(Ivan Kytka: Britové hledají pŕedky na internetu, 3. 1. 2002, www.bbc.co.uk/czech//bezdestniku-
/196.shtml, pozri aj http://www.1901census.nationalarchives.gov.uk/) 

O genealógii v Holandsku 
Genealógia má v Holandsku celkom mimoriadne postavenie a je všeobecne pova

žovaná za veľmi dôležitú. Práve v tejto oblasti dochádza k účinnej spolupráci medzi 
archívmi a súkromnými iniciatívami. Najvýznamnejším počinom je existencia tzv. 
Centrálneho úradu pre genealógiu, ktorý sídli priamo v budove Národného archívu 
v Haagu. Úrad má charakter polosúkromnej nadácie, ktorá vykonáva určitý úsek štát
nej správy tým, že spravuje originálne civilné evidencie obyvateľstva od roku 1811, 
v ktorých jej pracovníci vykonávajú nahliadaciu agendu. Úrad zhromažďuje tiež ďal
šie materiály vrátane osobných a rodinných archívov, zbierok výstrižkov (na ich tvor
be sa podieľajú stovky dobrovoľníkov) a rozsiahlu knižnicu z oblasti genealógie a he
raldiky. Výsledkom vzájomnej spolupráce je i projekt Genlias prebiehajúci od roku 
1998, ktorého cieľom je sprístupniť na internete cca 3,5 milióna matričných zápisov 
z rokov 1811 - 1920. 

(Monika Sedláková, Jan Kahuda: Zkušenosti s poskytovaním služeb v nizozemských archivech, pod
ľa Genealogické a heraldické listy, 25, 2005, č. 2, s. 87; príspevok odznel na 11. konferencii archivá
rov CR 4. - 6. mája 2005 v Chrudime) 
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A N O T Á C I E - G L O S Y 

SOKOLOVSKÝ, Leon: Správa stredove
kej dediny na Slovensku. Bratislava: AEP 
2002, 310 s., ISBN 80-88880-24-6 

Zatiaľ posledná, dnes už rozchytaná 
publikácia profesora Sokolovského je vý
sledkom jeho dlhoročných výskumných úsi
lí, ktorých centrom sa stal fenomén stredo
vekej dediny, jej právno-sociálne podoby, 
organizácia správy, sídlisková štruktúra 
i rozmanitosť spoločenského života dedin
ského obyvateľstva na Slovensku v stredo
veku. Monografiu tvorí deväť ťažiskových 
kapitol, v ktorých autor podrobne skúma 
špecifické typy stredovekej dediny na zvy
kovom, zákupnom a valašskom práve, dedi
ny so šľachtickým obyvateľstvom, zmieša
nými a osobitými (zväčša kombinovanými) 
právnymi formami, no aj dediny (sídla) špe
cifických správnych celkov na našom úze
mí, akými bolo Spoločenstvo (Provincia) 
spišských Sasov, Stolica desiatich spišských 
kopijníkov a Holická stolica. Autor v publi
kácii osobitne rieši aj otázku názvoslovia 
a treba vyzdvihnúť, že prináša mnohé pod
netné riešenia, keďže problém terminológie 
je v slovenskej historiografii stále veľmi 
akútny. 

Vladimír Rábik 

STEVlK, Miroslav: Z dejín osídlenia 
a verejnej správy stredovekého Spiša. 
Stará Ľubovňa: Ľubovnianske múzeum 
2005, 63 s., ISBN 80-9692347-0-4 

Autor najnovšej práce k dejinám osídle
nia Spiša je historikom Ľubovnianskeho 
múzea. Dielo má prevažne popularizačné 
zameranie, napriek tomu, že jeho súčasťou 
je i obsiahlejší poznámkový aparát. Jedno
tlivé kapitoly majú charakter samostatných 
štúdií; niektoré už boli publikované. 

Práca prináša prehľad o stredovekom 
osídlení, zemepisných názvoch známych 
z prameňov 13. a 14. storočia (je škoda, že 
autor nečerpal aj z materiálu z 15. storočia, 
v ktorom už zreteľnejšie vystupuje sloven
ské názvoslovie, dokladajúce sídliskovú 
kontinuitu domáceho obyvateľstva), ďalej 
o vývoji verejnosprávnej štruktúry spišské
ho regiónu s dôrazom na provinciu Spiš
ských Sasov a jej rozčlenenie na Provinciu 
13 spišských miest a Provinciu 11 spiš
ských miest (v roku 1412). Autor podrobne 
skúma aj výsadný a najmä sídelný rozsah 
Stolice spišských kopijníkov i územia ban
ských miest Spiša. S osobitným dôrazom 
predstavuje tiež problematiku zálohovania 
13 spišských miest, ľubovnianskeho a po-
dolíneckého panstva v roku 1412 kráľom 
Žigmundom Poľsku. 

Text vhodne dopĺňajú početné mapy, 
za nešťastné však považujeme uvádzanie 
miestnych názvov v nich tak, ako vystupu
jú v pramennom materiáli. Zostávajú tým 
čitateľné len úzkemu okruhu veci znalých 
historikov. Aj vzhľadom na popularizačný 
charakter diela by bolo vhodnejšie (tam, 
kde to dovoľuje materiál) uvádzať aj ich sú
časné tvary. 

Vladimír Rábik 

ZEREL1K, Rošäsiaw: Wykaz szlachty 
chrzešcijaňskiej z kampanii tnreckiej 
1566 roku. Poznaň-Wroclaw, Wydawnictwo 
Historyczne 2002, 160 s. ISBN 83-913563-9-6 

Publikácia je 25. zväzkom starobylej 
pramennej edície Žródta Dziejowe založe
nej ešte v roku 1876. Ide o edíciu zaujíma
vého, genealogický využiteľného prameňa 
k dejinám novovekého Uhorska - rozsiahle
ho súpisu šľachty, ktorá sa v roku 1566 v ci-
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Wykaz 
szlachty chrzcšcijaňskiej 

z kampanii tureckiej 
1566 roku 

sárskom vojsku zú
častnila protiturec-
kej vojenskej vý
pravy proti armáde 
sultána Solimana 
II.. V nemeckej pô
vodine má doku
ment názov Vercza-
ichnus aller Fúr-
sten, Grauen, Herrn-
standts, Rittern und 

vom Adl...". Súpis obsahuje mená 5346 prí
slušníkov šľachty, z veľkej väčšiny cudzin
cov. Tí pochádzali hlavne z územia Cech 
a Moravy, oboch Lužíc, Sliezska, ale aj Ra
kúska, Nemecka a Talianska. Viacerí z nich 
zostali pravdepodobne v cisárskych službách 
v Uhorsku dlhodobejšie. 

V úvode práce sa autor venuje okolnos
tiam, ktoré predchádzali vojenskej výprave, 
jej konkrétnemu priebehu a výsledkom, opi
suje tiež vonkajšie a vnútorné znaky doku
mentu. Ten je v súčasnosti uložený v Štát
nom archíve vo Wroclawi {Archiwum Paňst-
wowe we Wroclawu), kam sa dostal v roku 
1936 zo súkromného archívu rodu Pro-
mnitz. Podľa zachovaného exlibrisu bol však 
pôvodne súčasťou archívu sliezskeho šľach
tického rodu von Tschammer und Osteň. 

Autor súpis transkriboval a opatril men
ným a miestnym registrom. Vzhľadom na 
to, že dvaja príslušníci rodu Tschammer sa 
výpravy aj priamo zúčastnili, autor ich po
važuje za možných tvorcov diela. Celkovo 
v dokumente identifikoval štyri pisárske ru
ky. Zaujímavosťou je, že Bibliotéka Univer-
sytecka we Wrocfawu má vo svojich zbier
kach aj mladší odpis súpisu pochádzajúci 
zo XVII. storočia (sign. 402 318). 

Výpravy sa zúčastnilo aj viacero vojen
ských jednotiek z Uhorska, podľa mien sfor
movaných pravdepodobne aj na území Slo

venska. Spolu vyše 240 príslušníkov uhor
skej šľachty je spísaných v kapitole V s ná
zvom: "Nomina dominorum et nobilium 
Hungarorum...". Boli to vojenské oddiely 
významných cirkevných hodnostárov (os
trihomského arcibiskupa, jágerského, veľ-
kovaradínskeho a sedmohradského bisku
pa), ale tiež Nitrianskej stolice. 

Radoslav Ragač 

Dve nové štúdie k vývoju matrík 
RADOVANOVIČ, Bojan: Tereziánske re

gulácie písania pravoslávnych matrík 
v Uhorsku. In: Ročenka Ústavu pre vzťahy 
štátu a cirkví 2004. Bratislava 2004, s. 178 
až 182 

SCHELLE, Karel - VESELÁ, Renáta: Vývoj 
právni úpravy matrik na území České re
publiky. In: K 75. narodeninám profesora 
Hubenáka. Zborník z medzinárodnej právno-
historickej konferencie konanej pri tejto prí
ležitosti. Banská Bystrica, Univerzita Mateja 
Bela, Právnická fakulta 2004, s. 199 - 202 

Dve zaujímavé štúdie k vývoju matrík 
v našom historickom priestore vyšli v roku 
2004. Autorom prvej je historik srbského et
nika v Uhorsku, habsburskej monarchii i na 
Slovensku. V tejto štúdii informuje o práv
nych rámcoch, týkajúcich sa vedenia srbs
kých pravoslávnych matrík v Uhorsku 
(1776, 1777, 1779, 1791). Všíma si aj ich vý
voj. Srbi si prax vedenia matrík zrejme 
osvojili až v uhorskej diaspóre, vplyvom ka
tolíckej cirkvi. K najstarším patria matriky 
z Gyôru (vedené od 1702), z nášho územia 
tie z Komárna (od 1725), uložené v Štátnom 
archíve v Nitre. Väčšinu srbských pravosláv
nych matrík z Maďarska uchovávajú v Szen-
tendre, v centrálnom archíve Srbskej pravo
slávnej cirkvi v Maďarsku. Dajú sa však štu
dovať aj v Maďarskom krajinskom archíve 
v Budapešti - na mikrofilmoch. 
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Autori druhej štúdie, pedagógovia 
z Právnickej fakulty Masarykovej univerzity 
v Brne, približujú právne rámce vedenia 
matrík na českých územiach habsburskej 
monarchie (od jozefínskeho patentu z 20. 
2. 1784) a v Československu (vrátane Slo
venska a Podkarpatskej Rusi) až do jeho 
rozpadu a prijatia nového zákona o matri
kách, mene a priezvisku, ktorý v ČR platí od 
2. augusta 2000. 

Obe štúdie dopĺňajú doterajšie poznat
ky o vývoji matrík na našom území, napo
sledy zhrnuté v Príručke ku genealogické
mu výskumu (Martin 2004, 138 - 148). 

(mš) 

TAKÁČ, Ladislav: V krutom storočí 
(Traja generáli Veselovci). Prešov, Vyda
vateľstvo Michala Vaška 2003, 181 s. ISBN 
80-7165-382-9 

Osud vydania tejto publikácie bol rov
nako pohnutý ako osudy jej samotných ak
térov. Rukopis vznikol ešte v polovici 90. 
rokov 20. storočia. Na jeho vydanie finan
čne prispel okrem rodinných príslušníkov 
napr. aj vtedajší prezident SR Michal Kováč, 
Mestský úrad vo Zvolene či organizácie Slo
venského zväzu protifašistických bojovní
kov v Banskej Bystrici, Prievidzi, Ružom
berku a Zvolene. Počas prípravy diela do 
tlače však vydavateľstvo NVK International 
skrachovalo a vyzbierané finančné pro
striedky zmizli. Veselovci sa ale, tak ako už 
niekoľkokrát v priebehu 20. storočia, ne
poddali nepriazni osudu, a dielo nakoniec 
vyšlo. Jeho autor pútavo rozpráva o osu
doch troch generácii príslušníkov rodu Ve-
selovcov. 

Príbeh začína zakladateľom rodu JUDr. 
Jánom Veselom, zvolenským advokátom, 
a jeho manželkou Kornéliou, rod. Barányo-
vou. Spolu vychovali 11 detí - Oľgu, Elenu, 

Vieru, Zelmíru, Máriu, Ivana, Mirka, Milana, 
Zoru, Kornéliu a Miloša a práve im a ich ro
dinám - Nábélkovcom, Vaškovcom, Kozmá-
lovcom, lzákovcom, Otevŕelovcom, Kálesov-
com, Kittnerovcom a Paulendovcom - je ve
novaná celá kniha. Čitateľom približuje 
dôležité historické udalosti 20. storočia na 
pozadí života rodiny, ktorej členovia (mno
hí z nich) zohrávali významné úlohy v poli
tickom, hospodárskom a vojenskom živote 
Slovenska pred i tri roky po skončení 2. 
svetovej vojny (Ústrednými postavami celé
ho príbehu sú traja bratia-dôstojníci Mirko, 
Miloš a Milan, ktorí asi najviac prenikli do 
povedomia ľudí v súvislosti s ich účinkova
ním v odboji a v Slovenskom národnom 
povstaní). Po roku 1948 sa osudy viacerým 
z nich výrazne zmenili - sprevádzali ich 
straty zamestnaní, funkcií, pobyty v pra
covných táboroch a väzniciach, v emigrá
cii... Rok 1968 nepriniesol dlho očakávanú 
satisfakciu, práve naopak. K skutočnej re
habilitácii Veselovcov došlo až po roku 
1989. Miloš a Milan Vesel boli in memoriam, 
prezidentom republiky povýšení do hodno
stí generálmajorov, Mirkovi bola vrátená 
hodnosť brigádneho generála, ktorú mu 
odobrali po prevrate roku 1948. 

Kniha je cenným svedectvom doby, sve
dectvom o vzostupoch a pádoch rodiny, 
ktorej členovia - podobne ako členovia 
mnohých iných rodín - za priznávanie sa 
k hodnotám, ktoré nekorešpondovali s hod
notami súdobej spoločnosti, zaplatili privy
sokú daň. Pri spracúvaní ich osudov autor 
vychádzal tak z dokumentov uložených vo 
viacerých archívoch (z Archívu Múzea SNP 
v Banskej Bystrici, z Vojenského archívu 
v Trnave, Vojenského historického archívu 
v Prahe, Archívu literatúry a umenia SNK 
v Martine), ako aj z údajov poskytnutých ži
júcimi členmi rodiny. 
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Záver publikácie tvorí (neúplná) genealo
gická tabuľka Veselovcov a menný register. 

Júlia Ragačová 

Pictures front the old country. Direc-
ted by Susan Marcinkus. Manifest Films, Los 
Angeles, CA (USA) 2004. 

10. augusta 2005 sa 
v Martine a v Kláš
tore pod Znievom 
zastavila Susan Mar-
cinkusová, americ
ká filmová produ-
centka. Navštívila 
tu svojich príbuz
ných a známych, 
aby im venovala vi
deonahrávky svoj
ho nedávno dokon
čeného dokumen
tárneho filmu. Film 

„Obrázky zo starej vlasti" rozohráva príbeh 
Američanky (autorky), ktorá vyrastala v ob
dobí studenej vojny. Tajomný jazyk starej 
mamy a tety v nej provokoval predstavu 
o tom, že sú azda komunistickými, ruskými 
špiónkami. Len postupne prenikala za mys
térium ich rodnej reči a pôvodu, odhaľova
la tajomstvo vlastnej, slovenskej identity: 
jej predkovia z matkinej strany pochádzali 
z Jahodník, dnes miestnej časti Martina. 

Príbeh sa odohráva na pozadí zmien, 
ktoré sa diali v našej i americkej spoloč
nosti v 50-tych a 60-tych rokoch, predtým 
i potom. Rozuzlenie prichádza koncom 80-
tych a 90-tych rokov - po páde „železnej 
opony", rozpade Československa, vzniku 
samostatnej Slovenskej republiky. Privádza 
nás na miesta, kde žili a žijú autorkini prí
buzní - do ulíc, ktorými kráčali, do ich do
mácností, do evanjelického kostola na pa
mätnom Memorandovom námestí v Marti

ne, v ktorom sa spojili cesty jej prastarých 
rodičov. 

Film vznikal niekoľko rokov (aj v spolu
práci so zástupcami Slovenskej genealogic-
ko-heraldickej spoločnosti) a bol spracova
ný vo viacerých verziách (my sme videli tú 
kratšiu, 27-minútovú). Premiéru mal na 
konferenciách Medzinárodnej českosloven
skej genealogickej spoločnosti i v americkej 
televízii, predstavili ho na slovenskom veľ
vyslanectve vo Washingtone (ešte za pôso
benia M. Bútoru), premietali v amerických 
školách. Je príťažlivý svojou jednoduchos
ťou a úprimnosťou. (gh) 

PÁLKA, Milan: Cibulkovci z Pukanca. 
In: Čriepky histórie. Pukanec, Občianske 
združenie Terra banensium - Zem baníkov 
2005 (CD nosič s textami, obrazovými 
a zvukovými ukážkami) 

S cieľom spropagovať Pukanec ako mies
to, kde sa počas potuliek Slovenskom opla
tí zastaviť, vydalo miestne občianske zdru
ženie Terra banensium - Zem baníkov cé-
déčko približujúce minulosť tohto mestečka 
očami niekoľkých spoluautorov. Jedným 
z nich bol p. Ing. Milan Pálka, ktorý sa dl
hodobo venuje skúmaniu príbuzenských 
vzťahov tunajších rodov (v roku 2004 sa 
predstavil v súťaži Najlepšie genealogické 
práce; pozri GHH 1/2005, s. 62). Aj vďaka 
nemu sa na nosič dostali pomerne podrob
né genealogické tabuľky Cibulkovcov, jed
ného z najstarších tunajších rodov (dolože
ných od r. 1542). Tie dokumentujú aj ich 
vzťahy s ďalšími pukanskými rodmi -
Adamčíkovcami, Bázlikovcami, Demicherov-
cami, Gracovcami, Kadlečíkovcami, Ollíkov-
cami, Rázusovcami, Sekanovcami, Slávikov-
cami, Zollerovcami ai. Podrobne spracované 
sú tiež profily Samuela Adamčíka, herca 
SND, hudobného skladateľa Igora Bázlika, 
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vysokoškolského pedagóga Ivana Adamčíka 
(1937 - 1997) - vedúceho katedry mikro
elektroniky na ČVUT a bývalého predsedu 
Klubu slovenskej kultúry v Prahe, a ďalších 
osobností. Kontakt na autora: Ing. Milan 
Pálka, Budatínska 29, 851 05 Bratislava, mi-
pa@zoznam.sk. {ah) 

Pohľad na zobrazenie postáv 
v rodostrome 
Klapisch-Zuber, Christiane: ĽArbre des 

familles. - Paris: Éditions de La Martiniére, 
2003. 215 s. ISBN 2-7324-2825-6 

Popredná fran-

L'ARBRE 
DES FAMILLES 

cúzska odborníčka 
na vývoj genealo
gických zobrazení 
v stredoveku Chris
tiane Klapisch-Zube-
rová nedávno po
núkla verejnosti 
ďalšiu pozoruhodnú 
publikáciu, v ktorej 
podáva komplexný 

pohľad na problematiku výtvarného stvár
nenia rodostromu v rôznych historických 
epochách. Autorka je v nej verná svojej té
ze, že genealógia sa v svojej odpovedi na 
hľadanie koreňov človeka a identifikovanie 
jeho predkov vyjadruje prostredníctvom vi
zuálneho jazyka a osobitného druhu ume
nia, ktoré nazýva umením genealogickým. 

Prierez výtvarnou stránkou genealógie 
a spôsobom zobrazovania postáv v rodos-
tromoch v rôznych historických obdobiach 
podáva autorka v siedmich kapitolách. Po
stupuje v nich podľa rovnakého plánu: 
V úvode každej kapitoly najskôr teoreticky 
vysvetľuje istý čiastkový problém týkajúci 
sa zobrazovania postavy v rodostrome, po
tom ho rozvíja a konkretizuje na dvoch-
troch ukážkach - rodostromoch, ktoré vy

brala z rukopisných, alebo tlačených prame
ňov. Každý rozbor výtvarného stvárnenia 
postavy v rodostrome sprevádza kvalitnými 
vyobrazeniami. 

Autorka podáva výklad svojej témy jej 
začlenením do hlbších historických a kul-
túrno-spoločenských súvislostí počnúc 
antikou a končiac súčasnosťou. Dokazuje, 
že výtvarné stvárnenie príbuzenských vzťa
hov v rodostrome sa v rôznych obdobiach 
prejavovalo rôzne, s uplatnením rôznych 
výtvarných techník. Pred vznikom rodo
stromu v podobe, v akej ho poznáme dnes, 
existovali najpodivnejšie tvary, často veľmi 
odvážne. Elementárne kompozície dávnych 
čias postupne splývali so symbolickými 
stromami používanými s obľubou na konci 
stredoveku. Z týchto stromovitých štruktúr 
umožňujúcich vyjadrenie reflexie, meditá
cie a argumentácie sa vyvinul strom, ktorý 
nazývame genealogický. Každé storočie 
nám ho odkázalo vo vlastnej interpretácii. 

Stromy života, stromy Jesseho, postavy 
predkov, dynastické stromy, súčasné prak
tiky - to všetko možno v monografii Ch. 
Klapisch-Zuberovej nájsť. Autorka v nej na
črtáva všetky etapy a významy genealogic
kých figurácií. Od úvodnej kapitoly „Prečo 
robiť svoju genealógiu" po záverečnú 
„Strom a genealógia dnes" tak poukazuje na 
prakticky neobmedzené možnosti grafické
ho vyjadrenia príbuzenských vzťahov 
a zobrazenia postáv v rodostrome, ktoré 
majú svoje miesto i v súčasnosti. 

Kniha čitateľa zaujme prehľadným spra
covaním témy, množstvom interpretova
ných archívnych dokumentov a ďalších pra
meňov, ako aj nádhernými fotografiami naj
typickejších, všeobecne, ale i menej 
známych genealogických zobrazení. 

Darina Janovská 
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K R O N I K A 

KOMORNÚ VÝSTAVU HERALDICKÝCH 
KRESIEB slovenských autorov bolo možné 
od 24. do 31. januára 2005 vidieť na slo
venskom veľvyslanectve vo Washingtone. 
Išlo o sprievodnú akciu, počas ktorej veľvy
slanec Káčer odovzdával rodový erb bývalé
mu ministrovi pre vnútornú bezpečnosť 
USA Tomovi Ridgeovi (ktorý sa netají svoji
mi slovenskými koreňmi). Išlo o exponáty 
z výstavy Súčasné slovenské heraldické 
umenie. Tá v rokoch 1991 - 1997 putovala 
po Slovensku i zahraničí a pod rovnakým 
názvom nakoniec „zakotvila" na Trenčian
skom hrade. V súčasnosti sa pripravuje jej 
rekonštrukcia. 

V SLOVENSKOM INŠTITÚTE v Budapešti 
26. mája 2005 slávnostne predstavili druhý 
zväzok Lexikónu erbov šľachty na Sloven
sku. Prítomní boli autori (J. Novák, P. Vítek, 
L. Cisárik, E. Čisáriková) i vydavatelia (Haj-
ko&Hajková). Zväzok je venovaný liptov
skej šľachte. 

9. ARCHÍVNE DNI usporiadali 6. - 8. jú
na 2005 v Košiciach Spoločnosť sloven
ských archivárov a Archív mesta Košíc. Té
mou bol Archívny manažment. Príspevky 
sa týkali riadenia archívov, uplatňovania 
poznatkov z marketingu v ich práci, v kul-
túrno-osvetovej činnosti, tvorbe imidžu 
a pod. 

KÝM NEVESTA POVEDALA ANO je názov 
výstavy, ktorú 21. júna 2005 sprístupnili na 
Bratislavskom hrade. Pripravila ju historič
ka Mgr. Magdaléna M. Zubercová spolu s ko
legami z Historického múzea SNM a ďalších 
inštitúcií. Na predmetoch z viacerých slo
venských múzeí výstava približuje to, čo 

predchádzalo a sprevádzalo výdaje dievčat 
z nášho historicko-geografického priestoru 
od 16. do polovice 20. storočia. Potrvá do 
januára 2006. 

CENA A PRÉMIE J. M. HURBANA za bio
grafické diela z roku 2004 sa 30. júna 2005 
odovzdávali v reprezentačných priestoroch 
Slovenskej národnej knižnice v Martine. Ce
nu porota v tomto roku udelila kolektívu 
pracovníkov Národného biografického ústa
vu SNK za druhý z ôsmich plánovaných 
zväzkov Biografického lexikónu Slovenska 
U. (obsahuje heslá vyše 1820 osobností od 
Veľkej Moravy po súčasnosť s menami začí
najúcimi na písmená C - F). Prémie si od
niesli tvorcovia Biografického slovníka mes
ta Poprad (Zuzana Kollárova a kol.) a Jozef 
Novák a Peter Vítek za ich Lexikón erbov 
šľachty na Slovensku H. 

UZ PO DRUHÝKRÁT sa 23. - 24. júla 
2005 v osade Cížovec v Bojnej pri Topoľča
noch stretli potomkovia Jána Orlíka a Alž
bety Skripcovej z Janíkoviec pri Nitre. Išlo 
o neformálne stretnutie bratrancov, sester
níc a ďalších rodinných príslušníkov. Zišli 
sa asi dvadsiati piati. Ich starí rodičia mali 
2 synov, 3 dcéry a 17 vnukov. Tí dnes nesú 
priezviská Orlík, Németh, Bajcsy, Barantal 
a ďalšie, žijú v rôznych častiach Slovenska. 
V Janíkovciach neostal nik. Prvýkrát sa zišli 
12. - 13. júla 2003, tiež v Cížovci. Obe po
dujatia organizovala p. Zuzana Mizeráková 
z Topoľčian. 

57. NEMECKÉ GENEALOGICKÉ DNI sa od 
9. do 12. septembra konali v Hannoveri. Or
ganizoval ich Dolnosaský krajinský spolok 
pre štúdium rodín (Niedersächsichen Lan-
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desverein fúr Familienkunde, založený 
v roku 1913) v spolupráci so Združením ne
meckých genealogických spolkov (Deutsche 
Arbeitsgemeinschaft fúr genealogische Ver-
bände). Hlavnou témou bola sociálna a mies
tna mobilita. Popri prednáškach o zbojníc
kych skupinách, vojakoch, evanjelických fa
rároch, hugenotoch, židoch, vysťahovalcoch 
a pod., odzneli i príspevky, týkajúce sa vy
užitia počítačov a DNA-analýz v genealógii. 
Sprievodne sa uskutočnili exkurzie do mies
tnych múzeí a archívov, schôdze a prezen
tácie jednotlivých spolkov a aktuálnych vý
skumných projektov. 

„OLOMOUCKÁ DOMOVNl ZNAMENÍ" bol 
názov sympózia, ktoré sa 15. - 16. sep
tembra 2005 uskutočnilo v Olomouci. Vy
stúpenia z neho zachytili aj v rovnomen
nom zborníku. Zmyslom projektu nebola 
len prezentácia historických či výtvarno-
teoretických poznatkov k danej téme. Cieľ 
bol oveľa praktickejší: prispieť k obnove 
a rozšíreniu jestvujúcich znamení v meste, 
pretože - ako povedal Libor Gašparovič 
z Agentúry Galia, jeden z organizátorov -

Z výstavy Erby 2005. Foto: Peter Ridzoň 

„práve detaily umocňujú dojem z atraktív
neho prostredia, ktorým bezpochyby Olo
mouc je". 

VÝSTAVU „ERBY 2005 - KRESLÍRI CECH, 
MORAVY A SLEZSKA" v dňoch 23. septembra 
- 15. októbra 2005 sprístupnili v Koniarni 
Martinického paláca v Prahe na Hradcanoch. 
Vystavovali Zdenék Velebný (1957), Michal 
Fiala (1966), Anton Fr. Malinovský (1950), 
Jaroslav Tovačovský (1959), Petr Tybitancl 
(1951), Jifí Louda (1920), J. Olšovský 
(1942), S . Kasík (1949), Karel Chobot, Libor 
Kováf, Jan Orlík, Emil Konopásek, Ľubomír 
Zeman, Miroslav Baroch a Arnošt Drozd. Po
dujatie zorganizoval Klub pro českou heral
diku a genealógii v spolupráci s Útvarom 
rozvoja hl. m. Prahy. Návštevníci chválili 
obsah, kritizovali si na slabú propagáciu. 
(pr+gh) 

KONFERENCIA „SYMBOL A SYMBOLIKA 
V PRÁVE" sa 22. septembra 2005 konala 
v Brne. Katedra právnej teórie Právnickej fa
kulty Masarykovej univerzity v Brne s pri
spením Akadémie heraldických náuk ČR, o. 
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z. program rozvrhli do 3 tematických blo
kov: 1. Symbol a symbolika v práve (teórie 
a paradigmy), 2. Právna symbolika (historic
ké a pozitívno-právne aspekty), 3. Varia. 
Predbežné ohlasy sú viac ako pozitívne. 
Očakáva sa otvorenie štúdia s týmto zame
raním. (Viac na: www.ahn-cr.info) 

„NÁVRAT KE KOREŇOM" je názov výsta
vy, ktorú 23. septembra 2005 sprístupnili 
v budove Národného archívu v Prahe na 
Chodovci. Katalóg ju rozdeľuje na 4 „zasta
venia": 1. Šľachtická a občianska genealó
gia, 2. Beh života v archívnych dokumen
toch, 3. Hľadanie koreňov v starej vlasti, 4. 
Oživení predkovia. Otvorenie výstavy spre
vádzala jednodňová genealogická konferen
cia pre kajanov zorganizovaná v spolupráci 
s Československou genealogickou spoloč
nosťou z Minneapolis, USA. Súbežne pláno
vané podujatie pre krajanov so slovenskými 
koreňmi sa uskutočnilo aj v Bratislave. Vý
stava v Prahe potrvá do 6. januára 2006. 

MIERY A VÁHY boli v centre pozornosti 
vedeckej konferencie, ktorá sa 27. - 28. 
septembra 2005 konala v Bratislave. Zazne
li tu príspevky o používaní mier a váh, me
racích nástrojov a prístrojov v niektorých 
našich mestách (v stredoveku, 16. - 18. sto
ročí), ako aj o metrológii - disciplíne, ktorá 
sa spomínanej problematike venuje. Pri
pravovaný zborník z podujatia môže pod
nietiť ďalšie výskumy v tejto oblasti. (Viac: 
ragacova.juUa@mvsr.vs.sk) 

V DŇOCH 4. - 5. OKTÓBRA 2005 zorga
nizovalo mesto Detva v spolupráci s Ústa
vom vedy a výskumu Univerzity Mateja Be
la v Banskej Bystrici vedeckú konferenciu 
pri príležitosti vydania prvej národopisnej 
monografie na Slovensku Detva v roku 1905 
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Karolom Antonom Medveckým Tradície, 
premeny a súčasnosť (Od rurálneho k ur-
bánnemu?). Konferencia si kládla za cieľ za
znamenať premeny, ktorými prešla Detva 
a jej obyvatelia v jednotlivých oblastiach 
života, z centra lazníckej oblasti na súčas
né okresné mesto. Odzneli tu aj dva prí
spevky z oblasti genealógie a heraldiky: Erb 
a pečate Detvy (Radoslav Ragač) a Korene 
detvianskej bryndziarskej rodiny Vagačov-
cov (Júlia Ragačová). 

IV. MEDZINÁRODNÉ GENEALOGICKÉ KO
LOKVIUM sa 10. - 14. októbra 2005 konalo 
v Paríži. Témou bola „Genealógia a Nový 
svet". Prednášky sa vo všeobecnosti týkali 
prisťahovalcov a prisťahovalectva do Ame
riky. Organizátorom bola Medzinárodná ge
nealogická akadémia, založená v roku 1998 
v Turíne. Najsilnejšie zastúpenie v nej majú 
Francúzi a Rusi. Predsedom je Michel Teil-

http://www.ahn-cr.info
mailto:ragacova.juUa@mvsr.vs.sk


Zo spoločenského večera venovaného jubilujúcemu prof. J. Novákovi 
Foto: Anna Jančiová 

lard d'Eyry (je súčasne predsedom Medziná
rodnej genealogickej a heraldickej konfede
rácie, ktorej členom je aj SGHS), pokladní
kom Jean Morichon. Rusi majú vo výbore 
prvého podpredsedu a generálneho tajom
níka. Z východoeurópskych krajín majú 
v akadémii zastúpenie ešte Poliaci a Rumu
ni. Predchádzajúce kolokvia sa konali v Tu
ríne, Moskve a San Marine. (Viac www.gene-
academie.org) 

vákovi, vystúpil o.i. huslista Dalibor Kar-
vay, ovenčený titulom New Talent z posled
ných Bratislavských hudobných slávností 
(na podujatie prišiel z rakúskeho Grazu, 
kde študuje). Medzi početnými gratulanta-
mi nechýbali zástupcovia viacerých minis
terstiev, Karlovej univerzity a genealogicko-
heraldických spoločností - maďarskej, ukra
jinskej, českých i moravských. 

ERBOVÉ LISTINY bol názov medzinárod
nej konferencie, ktorú sme v dňoch 19. až 
20. októbra 2005 zorganizovali v priesto
roch Slovenskej národnej knižnice. Poduja
tie bolo venované jubilujúcemu Prof. PhDr. 
Jozefovi Novákovi, DrSc, čestnému predse
dovi našej spoločnosti. Asi 30 prednášajú
cich a 150 poslucháčov sa prišlo do Martina 
podeliť o nové poznatky z danej oblasti. Na 
spoločenskom večeri, venovanom Prof. No-

59 • 

http://www.geneacademie.org
http://www.geneacademie.org


P R Í L O H A 

Bibliografia prác Prof. PhDr. Jozefa Nováka, DrSc. 
za roky 2001 - 2005 

Poznámka: Podrobná bibliografia prác Prof. PhDr. Jozefa Nováka, DrSc. za roky 1954 - 2000 
vyšla v Zborníku Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Historica XLV (zostavil L. So
kolovský. Bratislava, Univerzita Komenského 2002) na s. 276 - 295. 

2001 

Novák, J. a kol.: Paleografická čítanka. Pomôcka na čítanie rukopisov z 12. - 19. storočia. 
Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť pri Matici slovenskej, 2001.177 s. 

80 rokov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. In: Studia Academica 
Slovaca, 30, 2001, s. 467-478 

Mestská a obecná symbolika. Ako postupovať, keď si chceme dať schváliť erb. In: Obec
né noviny, č. 18, s. 17 

Novák, J. - Cisárik, L.: Mestská a obecná symbolika. Prvý návrh na erby VÚC. In: Obec
né noviny, č. 49, s. 17 

Novák, J. - Čisárik, L.: Návrh na erb Bratislavského erbu VUC. In: Federmayer, F.: Heral
dici pripravujú znak VÚC. Sme zo 6. decembra 2001, príl. Bratislava, 2, č. 99, s. II. 

Turul (70, 1997, č. 1-2, 3- 4, 71, 1998, č. 1-2, 3- 4). In: Genealogicko-heraldický hlas 
2001, č. 1, s. 40-41. 

116 mestských a obecných erbov. In: Heraldický register Slovenskej republiky II. Zost. 
Kartous, P. a Vrtel', L. Martin : Ministerstvo vnútra SR a Matica slovenská, 2001, 274 
s. (14 erbov omylom pripísali iným autorom). 

Novák, J.'- Čisárik, L.: Mestská a obecná symbolika. Lehota nad Rimavicou (okres 
Rimavská Sobota). In: Obecné noviny č. 3, s. 17; Horné Hámre (okres Žarnovica), 
č. 4, s. 17; Hrochovo (okres Rimavská Sobota), č. 5, s. 17; Slovany (okres Martin), 
č. 7, s. 17); Malá Čalomija (okres Martin - malo byť okres Veľký Krtíš), č. 8, s. 17; 
Podolie (okres Nové Mesto nad Váhom), č. 9, s. 17; Kociha (okres Rimavská Sobo
ta), č. 10, s. 17; Letničie (okres Skalica), č. 12, s. 17; Lipník (okres Prievidza), 
č. 13, s. 17; Nitrianske Rudno (okres Prievidza), č. 14, s. 17; Nižná Pisaná (okres 
Svidník), č. 15, s. 17; Malá Čausa (okres Prievidza), č. 17, s. 17; Stebnická Huta 
(okres Bardejov), č. 19, s. 17; Pavlovce nad Uhom (okres Michalovce), č. 20, s. 17; 
Nižný Skálnik (okres Rimavská Sobota), č. 21, s. 17 (omylom vytlačený aj v č. 23, 
s. 17); Veľká Dolina (okres Nitra), č. 22, s. 17; Horný Pial (okres Levice), č. 24, 
s. 17; Brvnište (okres Považská Bystrica), č. 25, s. 17; Baláže (okres Banská Bys
trica), č. 26, s. 17; Ludrová (okres Ružomberok), č. 27, s. 17; Vyšná Pisaná (okres 
Svidník), č. 31, s. 17; Jachty (okres Rimavská Sobota), č. 33, s. 17; Rimavské Bre-
zovo (okres Rimavská Sobota), č. 34-35, s. 17; Priechod (okres Banská Bystrica), 
č. 36, s. 17; Semetkovce (okres Svidník), č. 37, s. 17; Prestavlky (okres Žiar nad 
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Hronom), č. 38, s. 17; Devínska Nová Ves (MČ Bratislava), č. 39, s. 17; Plášťovce 
(okres Levice), č. 40, s. 17; Vyšný Skálnik (okres Rimavská Sobota), č. 41, s. 17; 
Úhorná (okres Galanta - mala byť Gelnica), č. 42, s. 17; Veľká Čierna (okres Žili
na), č. 43, s. 17; Pobedim (okres Nové Mesto nad Váhom), č. 44, s. 19; Kostolná Ves 
(okres Prievidza), č. 45, s. 17; Sedlice (okres Prešov), č. 46, s. 17; Tekovské Nemce 
(okres Zlaté Moravce), č. 47, s. 17; Rimavské Zalužany (chýba: okres Rimavská So
bota), č. 48, s. 17. 

2002 

Úspešné i problematické kroky našej heraldiky a genealógie. In: Historický časopis, 50, 
2002, č. 1, s. 127-131 

Cirkevné motívy na sfragistických pamiatkach - významný prameň nielen k cirkevným 
dejinám. In: Materiály z konferencie Mestský život v zrkadle prameňov od stredo
veku do konca 19. storočia. Historické štúdie, 42, 2002, s. 165 - 171 

Heraldická výzdoba na etiketách šumivého vína J. E. Huberta. In: Zborník Mestského 
múzea Bratislava, 14, 2002, s. 91 - 96 

Príspevok k prepisu uhorských mien. In: Problémy adaptácie cudzích mien v slovenčine. 
Vedecký seminár (Bratislava 19.- 20. októbra 2000). Editor: Ľubor Králik. Bratislava : 
SAV, 2002, s. 80-83 

50 rokov odboru archívnictva na Filozofickej fakulte Univerzity Kmomenského v Bratis
lave. In: Zborník FF UK - Historica, XLV, 2002, s. 11 - 16 

O armálesoch historických i súčasných. In: Zborník FF UK - Historica, XLV, 2002, s. 111-118 
Bibliografia prác prof. PhDr. Alexandra Húščavu, DrSc. In: Zborník FF UK - Historica, 

XLV, 2002, s. 260 - 264 
Lašán, Ľ. - Sedliakova, A. - Novák, J.: Bibliografia prác doc. PhDr. Dariny Lehotskej, CSc. 

In: Zborník FF UK - Historica, XLV, 2002, s. 266 - 275 
Bibliografia prác prof. PhDr. Jozefa Nováka, DrSc. In: Zborník FF UK - Historica, XLV, 

2002, s. 277-295 
K nášmu jubileu. In: Genealogicko-heraldický hlas 2002, č. 1 - 2, s. 35 - 37 
Novomestský erb nieje nezmyselný. In: Staromestské noviny, 11, č. 22 z 3. decembra 2002, 

s. 11 
Zoldošová, D. - Novák, J.: Komplikovaný zrod erbov VÚC. In: Obecné noviny č. 44, s. 16-17 
Novák, J. - Čisárik, L.: obrázok návrhov na erby VÚC. In: Sokolovský, L.: Aké by mali byť 

znaky VÚC. Pravda z 5. januára 2002, s. 11 
Správa stredovekej dediny na Slovensku. In: Obecné noviny, č. 45, s. 19 
Novák, J. - Cisárik, L.: Mestská a obecná symbolika. Kľače (okres Žilina). In: Obecné no

viny, č. 1 - 2, s. 17; Krajná Poľana (okres Svidník), č. 3, s. 17; Bitarová (okres Žilina), 
č. 5, s. 17; Borčice (okres Hava), č. 6, s. 17; Údol (okres Stará Ľubovňa), č. 7, s. 17; 
Bruty (okres Nové Zámky), č. 8, s. 17; Dlžín (okres Prievidza), č. 10, s. 17; Jaseňové 
(okres Žilina), č. 11, s. 17; Lubá (okres Nové Zámky), č. 12, s. 17; Vlachovo (okres Rož
ňava), č. 13, s. 17; Trávnica (okres Nové Zámky), č. 14, s. 17; Tehla (okres Levice), č. 
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15, s. 17; Jasenica (okres Považská Bystrica), č. 16, s. 17; Jakubovany (okres Liptov
ský Mikuláš), č. 17, s. 17; Dubová (okres Pezinok), č. 20, s. 17; Kameničany (okres Ha
va), č. 22, s. 17; Riečka (okres Banská Bystrica), č. 24, s. 17"; Selice (okres Šaľa), č. 28, 
s. 17; Horná Seč (okres Levice), č. 29, s. 17; Vysoká pri Morave (okres Malacky), č. 30, 
s. 17; Dunajský Klátov (okres Dunajská Streda), č. 32, s. 17; Karlova (okres Martin), 
č. 33, s. 17; Rabčice (okres Námestovo), č. 34 - 35, s. 25; Bystrička (okres Martin), 
č. 37, s. 17; Mojmírovce (okres Nitra), č. 38, s. 17; Nitrianske Pravno (okres Prievi
dza), č. 39, s. 17; Malý Čepčín (okres Turčianske Teplice), č. 40, s. 17; Kľačno (okres 
Prievidza), č. 41, s. 17; Záriečie (okres Puchov), č. 42, s. 17; Horné Turovce (okres Le
vice), č. 43, s. 17; Vyšný tipov (okres Vranov nad Topľou), č. 44, s. 15; Vavrečka 
(okres Námestovo), č. 45, s. 17; Hlinné (okres Vranov nad Topľou), č. 46, s. 17; Lese-
nice (okres Veľký Krtíš), č. 47, s. 17; Dolný Hričov (okres Žilina), č. 50, s. 18; Nižná 
(okres Tvrdošín), č. 51 - 52, s. 17 

2003 

Sedláček, A.: Atlasy erbu a pečetí české a moravské stredoveké šlechty I - V. Zost.: Vla
dimír Rúžek. Praha : Academia (vyšli zv. /- III), 2001 - 2002. In; Slovenská archivis
tika, 38, 2003, č. 1, s. 141 - 142 

Katalóg k výstave - nová monografia o čs. štátnej symbolike. (Anotácia diela Sedláček, 
R: Česká panovnícka a statní symbolika. Vývoj od stredoveku do současnosti. Pra
ha : SÚA, 2002. 150 s.) In: Genealogicko-heraldický hlas, 2003, č. 1, s. 63 - 64 

81 mestských a obecných erbov. In: Heraldický register Slovenskej republiky III. Zost.: 
Kartous, R a Vrtel', L. Martin : Ministerstvo vnútra SR a Matica slovenská, 2003. (Je
den erb je omylom pripísaný inému autorovi.) 

Novák, J. - Čisárik, L.: Melská a obecná symbolika. Horná Ves (okres Prievidza). In: Obe
cné noviny, č. 3, s. 17 (omylom aj v č. 12, s. 17); Radobica (okres Prievidza), č. 4, 
s. 17; Sečovská Polianka (okres Vranov nad Topľou), i. 7, s. 19; Horné Zelenice (okres 
Hlohovec), č. 9, s. 17; Kocurany (okres Prievidza), č. 10, s. 17; Tajov (okres Banská 
Bystrica), č. 11, s. 17; Zábiedovo (okres Tvrdošín), č. 13, s. 17; Jastrabie nad Topľou 
(okres Vranov nad Topľou), č. 16, s. 17; Soľ (okres Vranov nad Topľou), č. 17, s. 17; 
Košťany nad Turcom (okres Martin), č. 18, s. 17); Dolný Hričov (okres Žilina), č. 19, 
s. 17; Nová Ľubovňa (okres Stará Ľubovňa), č. 20, s. 17; Bolešov (okres Hava), č. 22, 
s. 17 (omylom aj v č. 24, s. 17); Prievidza, č. 25, s. 17; Orešany (okres Topoľčany), 
č. 26, s. 17; Sasinkovo (okres Hlohovec), č. 31, s. 17; Kolačkov (okres Stará Ľubovňa), 
č. 34, s. 17; Hniezdne (okres Stará Ľubovňa), č. 35, s. 17; Drietoma (okres Trenčín), 
č. 36, s. 17; Hontianske Moravce (okres Krupina), č. 38, s. 18; Vyšné Ružbachy (okres 
Stará Ľubovňa), č. 39, s. 17; Cajary (okres Malacky), č. 40, s. 17; Rabča (okres Ná
mestovo), č. 41, s. 17; Klin (okres Námestovo), č. 42, s. 17; Badín (okres Banská Bys
trica), č. 45, s. 17; Gemerská Hôrka (okres Rožňava), č. 47, s. 17; Hul (okres Nové 
Zámky), č. 48, s. 17; Sudovce (okres Krupina), č. 49, s. 35; Králiky (okres Banská Bys
trica), č. 50, s. 17 
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2004 

Chronológia. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2004. 291 s. 
Novák, J. - Vítek, R: Lexikón erbov šľachty na Slovensku II. Liptovská stolica, zemianske 

rody podľa Matiašovského zbierky erbov. Bratislava : Hajko et Hajková, 2004. 175 s. 
Obdivuhodné heraldické dielo. (A. Sedlaček: Atlasy erbu a pečetí české a moravské 

stredoveké šlechty 1 - V. Praha : Academia, 2001 - 2003). In: Genealogicko-heraldic-
kýhlas, 2004, č. 2, s. 40-41 

Dva nové zošity časopisu Turul (3 až 4/2002, I až 2/2003). In: Genealogicko-heraldic-
kýhlas, 2004, č. 1, s. 36-37. 

Nový maďarský heraldický časopis. (A Magyar heraldikai és genealógiai társaság fuze-
tei.) In: Genealogicko-heradický hlas, 2004, č. 2, s. 48 

Novák, J. - Čisárik, L.: Mestská a obecná symbolika. Strekov (okres Nové Zámky), č. 3, s. 17; 
Neviazaný (okres Zlaté Moravce), č. 4, s. 17; Juskova Vôľa (okres Vranov nad Topľou), 
č. 5, s. 17; Myslina (okres Humenné), č. 6, s. 17; Nolčovo (okres Martin), č. 8, s. 17; 
Radava (okres Nové Zámky), č. 9, s. 17; Kolačno (okres Partizánske), č. 12, s. 17; Dol
ný Pial (okres Levice), č. 13, s. 17; Oravský Biely Potok (okres Tvrdošín), č. 16, s. 17; 
Zvolenská Slatina (okres Zvolen), č. 18, s. 17; Petržalka (časťmesta Bratislavy), č. 21, 
s. 17; Čimhová (okres Tvrdošín), č. 22, s. 17; Jazernica (okres Turčianske Teplice), 
č. 23, s. 21; Kuchyňa (okres Malacky), č. 24, s. 17; Udavské (okres Humenné), č. 25, 
s. 17; Dlhé Klčovo (okres Vranov nad Topľou), č. 27, s. 17; Čechynce (okres Nitra), 
č. 28, s. 17; Kráľova Lehota (okres Liptovský Mikuláš), č. 29, s. 17; Mestečko (okres 
Puchov), č. 30, s. 17; Dohnaný (okres Puchov), č. 31, s. 17 (omylom aj v č. 32, s. 11); 
Vrícko (okres Martin), č. 33 - 34, s. 21; Sebedražie (okres Prievidza), č. 35, s. 17; M-
trica (okres Prievidza), č. 38, s. 17; Plavec (okres Stará Ľubovňa), č. 39, s. 17; Ry-
kynčice (okres Krupina), č. 40, s. 17; Zubrohlava (okres Námestovo), č. 41, s. 17; Spiš
ské Hanušovce (okres Kežmarok), č. 42, s. 17; Jablonka (okres Senica), č. 43, s. 17; 
Želovce (okres Veľký Krtíš), č. 44, s. 17; Bobot (okres Trenčín), č. 45, s. 17; Bájka 
(okres Levice), č. 48, s. 17; Bajany (okres Michalovce), č. 49, s. 17; Svätoplukovo 
(okres Nitra), č. 50, s. 17. 

2005 

Stav sfragistického bádania z hľadiska nárokov diplomatiky. In: Diplomatická produkcia 
v stredovekom meste. Zborník príspevkov z rovnomennej konferencie ... 4. - 6. sep
tembra 2002 vo Zvolene. Zost. Júlia Ragačová. Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, 
2005, s. 78-90 

Miesto a poslanie novej encyklopédie. In: Encyklopédia miest a obci Slovenska. Zost. Pe
ter Sule a Peter Sule ml. Lučenec : PS-LINE, 2005, s. 10-11 

125 mestských a obecných erbov. In: Heraldický register Slovenskej republiky IV. Zost. 
Kartous, P. a Vrtel', L. Martin : Ministerstvo vnútra SR a Matica slovenská, 2005 
(z nich 8 je omylom pripísaných iným autorom). 
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Novák, J. - Čisárik, L.: Mestská a obecná symbolika. Štefanova (okres Pezinok), č. 1 - 2, 
s. 19; Libichava (okres Bánovce nad Bebravou), č. 3, s. 17; Vagrinec (okres Svidník), 
č. 6, s. 17; Slovenská Kajňa (okres Vranov nad Topľou), č. 7, s. 17; Výčapy-Opatovce 
(okres Nitra), č. 8, s. 17; Dolná Trnávka (okres Žiar nad Hronom), č. 9, s. 17; Láb 
(okres Malacky), č. 10, s. 17; Gemerček (okres Rimavská Sobota), č. 11, s. 17; Po-
dlužany (okres Levice), č. 13, s. 17; Babinec (okres Rimavská Sobota), č. 16, s. 17; Cel
ková Lehota (okres Považská Bystrica), č. 17, s. 17; Čereňany (okres Prievidza), č. 18, 
s. 17; Ivanice (okres Rimavská Sobota), č. 19, s. 17; Dolné Lefantovce (okres Nitra), 
č. 20, s. 19; Mojzesovo (okres Nové Zámky), č. 21, s. 17; Rakovčík (okres Svidník), 
č. 23, s. 17; Opava (okres Veľký Krtíš), c. 24, s. 17; Papradno (okres Považská Bystri
ca), č. 25, s. 17; Bádice (okres Nitra), č. 26, s. 17; Kamienka (okres Stará Ľubovňa), 
č. 27, s. 17; Cabaj-Čápor (okres Nitra), č. 28, s. 17; Chrenovec-Brusno (okres Prie
vidza), č. 29, s. 17; Dolné Vestenice (okres Prievidza), č. 31 - 32, s. 19; Cejkov (okres 
Trebišov), č. 34, s. 17; Bílkove Humence (okres Senica), č. 35, s. 17; Červený Hrádok 
(okres Zlaté Moravce), č. 36, s. 17; Kozí Vrbovok (okres Krupina), č. 37, s. 20; Horná 
Súca (okres Trenčín), č. 38, s. 17; Malinová (okres Prievidza), č. 39, s. 17; Paština Zá
vada (okres Žilina), č. 40, s. 17; Repište (okres Žiar nad Hronom), č. 41, s. 17; Jablo-
ňovce (okres Levice), č. 43, s. 17; Oslany (okres Prievidza), č. 44, s. 17 

Zostavil J. Novák 
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ZO STRETNUTÍ S PÁNOM PROFESOROM NOVÁKOM 

V súvislosti s blížiacim sa životným jubileom pána profesora Nováka obrátili sme 
sa na viacerých jeho žiakov, kolegov a spolupracovníkov s prosbou, aby nám poslali 
svoje spomienky na stretnutia s ním, najmä na tie humornejšie situácie. Výber z nich 
vám teraz ponúkame. 

Prvé stretnutie 
Moja prvá humorná spomienka na pána profesora Nováka sa viaže k samému za

čiatku môjho pôsobenia na Katedre čs. dejín a archívnictva FF UK v Bratislave. Pamä
tám sa na to veľmi dobre, ako dnes. 

Konali sa prijímacie pohovory na školský rok 1979/1980. Bolo to tuším 25. júna 
1979. Po písomnom teste, ktorý prebiehal v dnes už legendárnej miestnosti č. 427 na 
„Šafku" (mimochodom viedol ho vtedy mladý asistent Dr. Leon Sokolovský), sa v po
obedňajších hodinách konali aj individuálne ústne pohovory v budove na Gondovej. 

Jedným z uchádzačov o štúdium archívnictva a pomocných vied historických bol 
vtedy ešte mne neznámy študent z Košíc, ktorý vyzeral veľmi učene, povedal by som 
ako pravý vedec a zrelý bádateľ. Silnejšia postava aj okuliare, „rozcuchané" dlhšie 
vlasy, pohotový v odpovediach na akúkoľvek otázku. 

Do prijímacej miestnosti sme vošli medzi poslednými. Sedeli tam samé hviezdy 
odboru, ktoré som poznal len prostredníctvom ich kníh a vedeckého zamerania. Po 
otázkach pani docentky Dariny Lehotskej, začal klásť otázky aj docent Jozef Novák. 
Môjho kolegu sa s jeho typicky vážnou noblesou, okrem iného, opýtal: 

„Čo je to heraldika, pán kolega?" 
Ten, snažiac sa opätovne prejaviť svoju pohotovosť i suverenitu, bez prípravy 

a suverénne odpovedal: 
„Náuka o hercoch, herectve." 
V miestnosti zavládlo isté napätie, šum i rozpaky komisie, ktoré zachránil doc. 

Novák slovami: 
„To je údesné...! Ďakujem, pán kolega." 
Viac si už z tej epizódy nepamätám. S milým kolegom sme sa stretli na letnej ak

tivite prijatých „nulťákov" v Banskej Štiavnici a celé študentské roky sme strávili spo
ločne v jednom krúžku budúcich, perspektívnych archivárov a predovšetkým - he
raldikov. 

Ako nemá vyzerať poznámkový aparát 
Docenta Nováka som si obľúbil od samého začiatku. Bol jediným pedagógom na 

fakulte, ktorý vedel pozdraviť študenta skôr, než študent stihol pozdraviť jeho. To 
ma fascinovalo, viedlo k úcte i zodpovednosti za moju prípravu na paleografické 
semináre či skúšky. A práve semináre boli koncertami jeho didaktického i rečnícke
ho umenia. I nevšedného zmyslu pre humor, iróniu, ktorá mala obrúsené hrany a ne
ubližovala, neurážala. 

65 • 



Spomínam si na seminár, počas ktorého nám docent vštepoval zásady prípravy 
odbornej štúdie, jej textu a vzťahov k poznámkového aparátu. Prízvukoval nám, aby 
sme nepísali náročné, nezrozumiteľne a v dlhých vetách. Pretože potom bude aj po
známkový aparát pod čiarou taký dlhý, ako u „premúdrelých mamelukov, ktorí si ním 
cintajú až do vesty." Neviem len s akým i/y sa píše sloveso cintať a aký má význam. 
V Novákovom ponímaní má však nesporne ďalší presný významový zmysel, oboha
cuje nielen archivársky odborný slang, ale aj terminológiu metodológie archivárovej 
či historikovej práce. 

tuho Jankovič 

Zdroj 
Prednášky docenta Nováka boli vždy príťažlivé. Vedel nás uchvátiť, nadchnúť, za

páliť, získať pre „svoje" témy. Nedávno som sa zamyslel nad tým, v čom spočívala tá
to príťažlivosť. Chvíľu mi to trvalo, no prišiel som na to. 

Ak pán docent počas výkladu práve nestál, zaujímal za katedrou (celkom prirod
zene a nenápadne) jednu špecifickú pozíciu. Pravú nohu si preložil cez ľavú, zo za
dnej strany ju dômyselne ovinul a v záverečnej fáze zakvačil do ľavej holene. Podob
ná pozícia je známa z jogy. Robí sa však v stoji a volá sa „garuda ásana" - pozícia or
la. Toto cvičenie rozvíja schopnosť koncentrácie a pôsobí priaznivo tak na telesnú, 
ako aj duševnú rovnováhu. A - ak sa ho, pravda, podarí urobiť - prináša adeptovi po
cit uspokojenia, ktorý ten potom môže šíriť do svojho prostredia. 

Dospel som k takémuto záveru. Keďže pán profesor si nemohol dovoliť zaujímať 
počas výkladu klasickú garuda ásanu (s prepletenými nohami aj rukami), vyvinul 
vlastnú variantu cvičenia, ktorá by sa dala nazvať polovičnou garuda ásanou v sede; 
všetci sme ju potichu obdivovali a pánovi docentovi aj trochu závideli - nikto z nás 
ju vtedy nedokázal urobiť. 

Dnes teda viem, čo bolo zdrojom úspešnosti pána docenta u poslucháčov. Polo
vičná garuda ásana v sede. A hádam ešte čosi: hoci bol prísny, mal nás rád. 

Milan Šišmiš 

Lupa 
Stalo sa to na prvom proseminári z pomocných vied historických nášho ročníka 

v školskom roku 1993/1994. Viedol ho pán profesor Novák. Ako horlivá, novopeče
ná poslucháčka som sa na hodinu čítania stredovekých listín chcela dôsledne pri
praviť a doniesla si z domu veľkú lupu. Vytiahla som ju, položila na lavicu a spo
kojne sa rozhliadala po spolužiakoch s pocitom vynaliezavosti. Vzápätí ma schladi-
li slová pána profesora: „Pani kolegyňa, tú lupu okamžite schovajte a viac ju na moje 
hodiny nenoste! Ako budúca archivárka budete tie listiny čítať ako noviny! A nielen 
to, Vy im aj budete rozumieť!" Trošku som sa zahanbila. Tie slová si pamätám až do
teraz a lupou som si už pri čítaní listín nepomáhala! Nebolo treba. Vďaka pánovi 
profesorovi. 

Júlia Ragačová 
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Rečnícke cvičenie 
Mám jednu takovou historku, nevím ovšem, jestli je publikovatelná, byť s prof. 

Novákem jsme si ji už vícekrát pripomínali. Je to vzpomínka na naše první setkání. 
V roce 1980 se konalo v Ostrave 1. setkání genealógii a heraldiku, na kterém jsem 

ješté jako študent histórie vystoupil s referátem o náhrobnících jako specifickém ty
pu heraldických prameňu. Byl jsem na svúj teoreticky ladený pfíspévek patričné pyš
ný. O pŕestávce ke mne na WC pŕistoupil tehdy ješté docent Novák a pravil: „Za moc 
to nestálo, pán kolega. Také rečnícke cvičenie. Ale nič si z toho nerobte. Ja som také 
somariny písal dvadsať rokov". 

Tak to je múj pfíspévek a jedna z mých nejlepších vzpomínek na setkávání se 
s profesorem Novákem. 

Karel Muller 

Pamätné viazanky 
Počas nedávneho spoločenského večera v Martine nám pán profesor opisoval jed

nu nemilú príhodu zrána. Pri raňajkách si namočil viazanku do kapustovej polievky 
a potom si musel vypožičať druhú od kolegu Jankoviča. Krútil hlavou, že sa mu ta
káto vec ešte nestala. Usmial som sa a pripomenul spoločnosti podobnú historku, pri 
ktorej svojho času „vyzliekol" z viazanky mňa. Neviem už, čo bolo vtedy vo veci. 
Viem len, že sa to stalo počas skúšok a pán profesor potreboval viazanku do talára 
(keďže bol aj univerzitným funkcionárom). S kolegom Jankovičom radi konštatujeme, 
že tie kravaty, vďaka spomínaným príhodám, tvoria dnes historicky najcennejšie sú
časti našich šatníkov. 

Radoslav Ragač 
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K N I Ž N É N O V I N K Y 
z produkcie Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti 

Milan Šišmiš (zost.) 
PRÍRUČKA KU GENEALOGICKÉMU VÝSKUMU 
na Slovensku a v slovacikalnom zahraničí 
1 
(formát 165 x 245 mm, 250 strán, pevná väzba) 
Prvá slovenská príručka ku genealogickému výskumu. 
Prináša základné fakty, týkajúce sa genealógie, 
informácie ako a kde hľadať údaje o našich predkoch 
a príbuzných. 
Cena: členská 358,- Sk (bežná 398,- Sk)* 

RODOVÉ POSTUPNOSTI 
A ICH GRAFICKÝ VÝVOJ 
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Zuzana Oros - Milan Šišmiš 
RODOVÉ POSTUPNOSTI 
A ICH GRAFICKÝ VÝVOJ 
(formát 180 x 255 mm, 216 strán, pevná väzba) 
Priekopnícka práca o vývoji zobrazovania rodostromov 
u nás i v iných oblastiach Európy. Obsahuje 150 fareb
ných a čiernobielych vyobrazení týchto jedinečných 
artefaktov. 
Cena: členská 358,- Sk (bežná 398,- Sk)* 

Objednávky 
www.genealogy-heraldry.sk/slo/objedna.html 
baIkova@snk.sk 
043-4131267, kl. 459 

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

''Poštovné a balné neúčtujeme 
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Z A K T U Á L N E J P O N U K Y 
Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti 

Milan Sišmiš (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 
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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 

OBČIANSKA HERALDIKA 
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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 

*s PAULINYOVCI 

f i. V SLOVENSKEJ 
KULTÚRE 

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 
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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 

Peter Keresteš: An unknown seal of Kapitulská Street from the 16th century. 
To the development of symbols of the town of Nitra 

On the outskirts of medieval Nitra (southwestern Slovakia) there gradually arose 
the so-called suburban streets - rows of houses along the roads or around the 
squares. Up to the second half of the 19th century they had developed as indepen-
dent municipalities. One of them was Kapitulská Street. The analysis of a municipal 
deed of 1624 (kept in the State Archives istemmed from the symbols of Nitra. The 
main motif was an armoured arm holding the flag with a double cross. 

Libor Bernát: Students at the Jesuit grammar school in Trenčín 
in the light o f school registers 1655- 1775 

The Jesuits started to operate in the Trenčín area (western Slovakia) in 1644. In 
order to compete with prosperous evangelical schools they built a Jesuit grammar 
school here in the following periód. St Adalbert Association in Trnava keeps the 
school registers from the years 1655 - 1775. They include names of students and 
other dáta. Although boys of noble families were supposed to study here first of all, 
most students came from plebeian families (the author lists names of the more in-
fluential ones). They came from various parts of Európe, per nationality they were 
Slovaks, Hungarians, Germans, Czechs, Croats, Moravians, Austrians, Bavorians, 
Poles, Silesians, Italians and others. Among the well-known personalities who stud-
ied in the school were, e.g. Samuel Timon (1675 - 1736), a pioneer in critical Hun-
garian historiography, Žigmund Beréni, Bishop of Pécs, and Pavol Balaša (? - 1770), 
chief Hungarian royal steward. 

Marcela Domenová: Seals úpon Prešov testaments. 
To the development of burghers' devices in Prešov 

Hungarian burghers, inspired by the native nobility and foreign (mainly Germán) 
burghers, started to use their personál devices as early as the 14th century. An in-
vestigation into late medieval testaments from Prešov (eastern Slovakia) showed that 
local burghers used them since the 15th century, mostly, however, at the beginning 
of the 16th century. Their devices were chased into rings and these sealrings were 
used to seal various deeds, including examined testaments. Among used motifs dom-
inating were geometrical figures and crafts devices, there occurred also persons, 
flowers, letters and various heraldic figures. Owners of the seals were local crafts-
men, tradesmen and clericals. Of the most significant identificated seals was one of 
the humanistic scholar and politician Juraj Werner (1497 - 1567), pioneer in balneol-
ogy in Hungary. The author's further investigation should reveal to what extent and 
in what shapes were the devices inherited. 
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Zdenko Ďuriška: The narrative of the Meličko fatnily 
The village of Vlachovo in Gemer Región (southeastern Slovakia) is the cradle of 

the Meličko family. First known generations lived in Gemer Región in the 18th cen-
tury, they were prosperous farmers and cattie raisers. At the beginning of the 19th 
century, one of the family descendants - Michal - became evangelical teacher. Since 
1831 he worked in Martin where he joined the Slovák national movement in the 
1860s. The author describes in detail his operation as well as the operation of his 
descendants. Many of them were teachers, local cultural and political workers (musi-
cians, theatricals). They contributed to form Martin as a centre of national life of the 
Slovaks. Perhaps the best-known member of the family has been the actress Hana Me-
ličková (1900 - 1978), one of the founders of professional theatre in Slovakia. She 
mainly performed on the stage of the Slovák National Theatre in Bratislava. She was 
married to the well-known Slovák historian Daniel Rapant. 

The issue also brings an article devoted to Prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc, pione-
er in modern Slovák heraldry (he celebrated his 75th anniversary in November 2005), 
supplemented with the bibliography of his works for the years 2001 - 2005, and so-
me recollections of his students. 

Translated by Mária Okálová 

ADRESY AUTOROV 
PhDr. et ThMgr. Libor Bernát, CSc, ul. SNP 7/17/72. 018 51 Nová Dubnica 
Mgr. Marcela Domenová, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Hlavná 10, 042 30 Košice, 

domenova@svkk.sk 
Mgr. Zdenko Ďuriška, Národný biografický ústav SNK, Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin, 

duriska@snk.sk 
Mgr. Peter Keresteš, Inovecká 9, 949 01 Nitra, kerestes_p@sanr.vs.sk 
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SLOVÁK GENEALOGICAL-HERALDIC 
SOCIETY 
Member of the International Confederation 
of Genealogical 
and Heraldic Societies 
www.geneaIogy-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 archlves. 

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, 03C 01 Martin, 
Slovakia 
Phone: +421-43-413 12 67 
E-mail: genealogyí?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 internetove stránky 

http://www.genealogy-heraldry.sk 

Dozviete sa z nich to, 
čo sa nezmestilo 

na stránky tohto časopisu. 
Nájdete tam 

niektoré podrobnosti 
o aktuálnom dianí, 

užitočné adresy, 
zoznamy rodín 

i tých, 
ktorí skúmajú ich dejiny. 

http://www.genealogy-heraldry.sk

