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ŠTÚDIE - ČLÁNKY 

SPIŠSKÝ LEKÁR, VZDELANEC A PODNIKATEĽ 
SAMUEL SPILENBERGER (1572 - 1654) 

Alena Kredatusová 

Levoča sa môže popýšiť celým radom v minulosti významných postáv. Chýr 
0 nich neraz prekročil hranice samotného Spiša. Skvelým príkladom je mestský 
a spišský stoličný lekár Samuel Spilenberger, člen rozvetveného rodu, ktorého prí
slušníci pôsobili na Spiši v 16. - 19. storočí. Dodnes ho pripomína ich niekdajší dom 
na levočskom námestí, ktorý oku návštevníka nemôže uniknúť. Je totiž najvyšší 
v celom rade domov. Nad portálom ho zdobí rodový erb a v hornej časti priečelia 
tri mušle - atribúty patróna farského chrámu Levoče, sv. Jakuba. 

Spilenbergerovci nepochádzali z nášho územia. Na Spiš sa dostali z nemeckých 
krajín. Staršia literatúra im pripisovala pôvod vo Vestfálsku,1 avšak levočský kroni
kár Viktor Greschik priniesol novú informáciu o ich kolíske v bavorskom Augsbur-
gu. Tam sú údajne zaznamenaní v mestských knihách až do roku 1559. Kronikár 
tiež píše, že prvý Spilenberger (krstné meno však neuviedol) sa na Spiši objavil 
v smolníckej banskej oblasti ako podnikateľ (Erzeinsenlôser).2 

V nasledujúcej štúdii prinášame mnoho nových a opravujeme rad nepresných 
informácií o Samuelovi Spilenbergerovi a jeho príbuzných. 

Otec, matka a súrodenci 
Hoci archívny materiál mesta Levoče spred roku 1550 zničil požiar, predpokladá

me, že Spilenbergerovci sa v meste usadili až po ňom. Najstaršie doklady o ich prítom
nosti v Levoči pochádzajú z roku 1559. Podľa tridsiadkoveho registra (lekárnik) Paulus 
Spillenberger doviezol 5. októbra 1559 do mesta liečivá a 75 libier jemného cukru 
(v celkovej hodnote 10 zlatých).3 Lekárnika Pavla (Paulus Apotecanus) uvádzajú aj dva 
skoršie záznamy z toho istého roku (z 20. marca a 15. mája). Keďže v tom čase žiaden 
iný lekárnik toho mena v Levoči nepôsobil, išlo nepochybne tiež o Pavla Spilenberge-
ra.4 Najneskôr na jar 1559 boli teda už Spilenbergerovci v Levoči písomne doložení. 

1 Napr. KLEIN, J. S.: Nachrichten von den Lebensumständen und Schriften evangelischer 
Prediger in allen Gemeinden des Kónigreichs Ungarn II. Leipzig und Ofen 1789 (ďalej KLEIN 
2, tiež 1), s. 245, pozn. 175; NAGY, L: Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi 
táblákkal 10. Pest 1863, s. 329; /. Regni Hungariae et partium eidem annexarum statuum et 
ordinum seu nobílium familiarum. Stemmatographia ... Pars U. Posonii 1798, s. 367. 
2 GRESCHIK, V.: Alt Leutschau in historischen Einzel-Darstellungen. Leutschau 1932, rkp. 
(ďalej GRESCHIK), s. 962b. Kronika sa v súčasnosti nachádza v Štátnom archíve v Levoči 
v Greschikovom osobnom fonde; PETROCIOVÄ, O.: Lekársko-lekárnický rod Spillenbergerovcov 
v Levoči. In: Československá farmácie, 35, 1986, č. 10 (ďalej PETROCIOVÄ), s. 465. 
3 Štátny archív v Levoči (ďalej ŠA Levoča), Magistrát mesta Levoče (ďalej MML), IV 273, s. 31 
- 32. PETROCIOVÄ, s. 463 uvádza plný výskyt jeho mena až v roku 1560. 
4 SA Levoča, MML, IV 273, s. 4, 15. 
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Portrét Samuela Spilenbergera z roku 1638 Dom Spilenbergerovcov na levočskom 
od neznámeho spišského maliara námestí- súčasný stav. 
(Maďarská národná galéria v Budapešti) Foto: Š. Pechy 

V roku 1560 figuruje Pavol Spilenberger (Paulus Spilertberger Apoteker) v daňovej 
knihe mesta Levoče ako vlastník domu v 9. dvanástine (mestskom obvode).5 Išlo 
o už spomínaný dom, situovaný priamo na námestí, ktorý sa stal na ďalších vyše 
dvesto rokov dedičným majetkom rodu. V roku 1564 získal Pavol Spilenberger v Le
voči aj meštianske právo.6 Po usadení sa však venoval svojej lekárnickej profesii len 
krátko.7 Možno práve vidina rýchlejšieho zbohatnutia a zisku ho viedla k zanecha
niu lekárne a rozbehnutiu obchodných a podnikateľských aktivít v baníctve. No ani 
v tejto oblasti sa mu nedarilo, o čom svedčia jeho veľké dlžoby.8 

Zomrel v roku 1586 (nevedno, v akom veku). Zanechal po sebe vdovu Margarétu, 
päť detí - dcéru Zuzanu a synov Pavla, Martina, Dávida, Samuela a neblahé dedičstvo 
- už spomenuté dlhy.9 Práve posledné z detí, Samuel, malo túto situáciu zmeniť. 

5 ŠA Levoča, MML, XXI 57, s. 107. Levoča bola rozdelená na 12 dvanástin - obvodov. 
6 ŠA Levoča, MML, XXI 49, Burgerrechtbuch, s. 12. V zázname je uvedený ako „Schpiiburger." 
PETROCIOVÁ, s. 463, pozn. 10 ho uvádza ako „Schpillurger." 
7 Podrobnejšie KREDATUSOVÁ, A.: Spilenbergerovci na Spiši v 16. - 19. storočí. Rigorózna 
práca. Levoča 2005, rkp. (ďalej KREDATUSOVÁ), s. 20. 
8 KREDATUSOVÁ, s. 20-21. 
9 KREDATUSOVÁ, s. 22 - 28. 
10 Slovenský biografický slovník 5. Martin 1992 (ďalej SBS 5), s. 321 uvádza rok 1575 
a nesprávne krstné meno Samuelovho otca - Dávid. Podobne tiež SPILENBERG-DIÓSZEGI, 
G. A.: A Spillenberg család torténete (befejezô kozlemény). In: Turul 1 - 2/1999, s. 1 (táto 
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Samuelove študentské roky 
Samuel sa narodil niekedy v roku 1572 (presný dátum jeho narodenia nepozná

me).10 Údajne už ako žiak levočskej školy upútal na seba pozornosť svojím talentom 
a umom. Rozhodol sa, že bude lekárom. Ak vezmeme do úvahy stav zdravotníctva 
a akútny nedostatok lekárov s akademickým vzdelaním v Uhorsku (a zvlášť na Spiši) 
v tej dobe, mal pred sebou veľkú perspektívu.11 

V tejto situácii mali rozvinuté mestá záujem získať pre seba kvalifikovaných 
a vzdelaných lekárov. Talentovaným študentom preto udeľovali štipendiá, aby si za
bezpečili ich návrat.12 Aj predstavitelia Levoče sa chopili príležitosti a talentované
mu chlapcovi (Samuelovi Spilenbergerovi) umožnili zahraničné štúdia s finančnou 
podporou zo základiny Alexeja Turzu.13 Jeho povinnosťou, podobne ako vo všetkých 
podobných prípadoch, bolo informovať mestskú radu o priebehu štúdií a predkla
dať jej vyúčtovania pridelených prostriedkov. O tom, že mladý Spilenberger plnil 
túto povinnosť vskutku svedomito, svedčí 13 jeho listov adresovaných levočskému 
magistrátu.14 

V zahraničí študoval najprv na gymnáziu v Gôrlitzi (Zhorelci), v rokoch 1592 
- 1593 aj so svojím priateľom Štefanom Xylandrom (alias Holzmannom), neskôr 
známym humanistom.15 Pokračoval na univerzite vo Wittenbergu (1593 - 1595); na 
jar roku 1594 tu dokončil štúdium filozofie.16 Levočskému magistrátu posielal nie
len vyúčtovania a podrobné informácie o svojom študijnom pobyte, ale aj správy 
o tamojších sociálnych a školských pomeroch.17 V jednom z listov sa napr. zmieňuje 

štúdia nemá relevantný poznámkový aparát a vo veľkej miere sa odvoláva na staršiu 
literatúru) a GUDENUS, J. J. (zost.): Nobilitas. Budapešť 2005, s. 253. Bartunkov údaj - rok 
1572 ako rok narodenia Samuela Spilenbergera - je vierohodnejší, nakoľko v roku 1622 vyšla 
v Levoči kniha oslavných veršov venovaná k jeho päťdesiatke (BARTUNEK, A.: Osobnosti 
slovenského lekárnictva. Martin 2001 - ďalej BARTUNEK - s. 159). PETROCIOVÁ, s. 465 
správne určila Samuelovho otca - Pavla. O Dávidovi predpokladala, že bol zrejme Pavlovým 
synom, no ďalej sa ním nezaoberala. O mylnej interpretácii Dávida ako Samuelovho otca 
podrobnejšie KREDATUSOVÁ, s. 25 - 27. 
11 MARTINCZAK, F.: Medicína na Spiši v rokoch 1412 - 1770. In: Vlastivedný zborník Spiš 
3-4, 1973, s. 158; Zdravoveda. Martin 1989, s. 10 - 12. 
12 MARTINCZAK, F.: c. d., s. 155 - 156, 166 - 170. 
13 Základinu vytvoril Alexej Turzo za účelom podpory vzdelávania študentov. SUCHÝ, 
M.: Dejiny Levoče 1. Košice 1974, s. 75; pozri tiež KATONA, T.: A lócsei Testamentbuch 
alapiratai (1549- 1551). Die Crundschriften des Leutschauer Testamentbuches. In: Kulturelle 
Bestrebungen in der fruhen Neuzeit. Szeged 1997, s. 231 - 242; ŽIFČÁK, F.: Die Caritas der 
Stadt Leutschau/Levoča im 16. und 17. Jahrhundert nach der Thurzo'schen Stiftung. In: MEIER, 
J. - ZIEGLER, A. (Hrgs.): Geschichte und Gegenwart. Wien 2001, s. 585 - 591. 
14 SA Levoča, MML, V/56 1-13; publikovali ich KATONA, T. - LATZKOVITS, M. (ed).: Lôcsei 
stipendiánsok és literatúrsok. Kulfôldi tanulmányutak dokumentumai 1550- 1699. In: Fontes 
rerum scholasticarum U/1. Szeged 1990 (ďalej KATONA - LATZKOVITS), s. 149 n. 
15 SA Levoča, MML, XXI 74, s. 397, 455, 491 -492; XXI A 419, s. 86, 116; V 39/4; V/56 1, 3, 4, 
14; XXVII a 27, s. 85, 87; XXI 3, s. 272, 278. Podľa uvedených prameňov dostával priemerne 
asi 60 zlatých ročne a mesto mu hradilo aj cestovné; porovnaj PETROCIOVÁ, s. 465. 
16 SA Levoča, MML, V/56-5, 6, 8; XXVIIa/27, s. 88; XXI 74, s. 539; XXI A 419, s. 116, 144, 174; 
PETROCIOVÁ, s. 465. 
17 SA Levoča, MML, V/56 1-13; KATONA - LATZKOVITS, s. 149 n.; PETROCIOVÁ, s. 465. 
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Obálka listu Samuela 
Spilenbergera z roku 
1592 (Štátny archív 
v Levoči, MML, V/39-4) 

o dobrej úrovni prednášok z teológie a práva vo Wittenbergu, v inom ale uvádza, 
že univerzita už zďaleka nie je taká dobrá ako kedysi a vraj aj učenci odporúčajú 
prejsť do Štrasburgu.18 

Jeho túžbou však bolo dostať sa na lekársku fakultu bazilejskej univerzity, 
o ktorej mal veľmi vysokú mienku. Z krátkej, 4-týždňovej praxe v Bazileji u re
nomovaného lekára Matherusa, písal, že by sa tu za jeden rok naučil viac, než vo 
Wittenbergu za tri. Kvôli veľkej dražobe si tu však nemohol dovoliť zostať dlhšie 
a presťahoval sa do lacnejšieho Altdorfu v Bavorsku.19 Prakticky v každom liste sa 
sťažuje na nedostatok peňazí a biedne hmotné zabezpečenie.20 Ťažko posúdiť, či to 
bolo skutočne tak. Isto však musel a vedel s peniazmi narábať, lebo mestskej rade 
posielal napr. aj informácie o „kurze" uhorského zlatého: v Bazileji sa dal zameniť 
výhodnejšie než vo Wittenbergu.21 

Samuel Spilenberger istý čas študoval aj v Kolíne22 a od roku 1596 tiež v Rezne 
(Regensburgu), kde absolvoval lekársku a lekárnickú prax u známeho lekára Jána 
Dávida Rulanda. Tu nielenže navštevoval chorých, ako sám píše, ale ich aj liečil. 
V správe odtiaľ pritom opäť nezabudol poukázať na svoje zlé hmotné zabezpeče
nie: výdavky s tamojším pobytom ďaleko presiahli jeho štipendium. V Rezne počas 
prázdnin navštívil aj jedného zo svojich priateľov - Jakuba Kramera.23 

18 SA Levoča, MML, V/56-4; KATONA - LATZKOVITS, s. 160 - 161. 
19 SA Levoča, MML, V/56-2; XX 3, s. 314 - 315; XXVIIa/27, s. 90; PETROCIOVÁ, s. 465; 
BARTUNEK, s. 157. 
2 0 SA Levoča, MML, V/56-2, 9, 10; XXXVIIa/27, s. 93; pozri tiež PETROCIOVÁ, s. 465. 
21 SA Levoča, MML, V/56-6; KATONA - LATZKOVITS, s. 174 - 177. 
22 HAJNÓCZY, R. J.: Lócsei tanulók kulfóldôn a XVI. és XVII. században. In: Magyar paedagogia, 
26, 1917, č. 6 - 7, s. 342. 
23 SA Levoča, MML, V/56-9, 10; KATONA - LATZKOVITS, s. 194-195, 199-200; BARTUNEK, s. 158. 
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V duchu doby a dobovej módy používal vo svojej korešpondencii mená, resp. 
prímená Leuchoviensis, Leuschoviensis Pannonius, Leuschouianus Scepusiensis (sa
mostatne alebo za menom). Priezvisko si tiež písal v rôznych tvaroch, napr. Spil-
lenburg, Spillenburch, Spillenbergius.24 Neskôr bol známy aj ako Ludimontanus, teda 
pod zlatinizovanou formou svojho priezviska. V posmrtnom súpise pozostalosti 
z roku 1655 sa spomína ako Doctor Samuel Ludimontanus alias SpilIenberger.2S 

Cieľ študovať v Bazileji sa mu napokon splnil. V roku 1597 tu napísal svoju 
dizertačnú prácu Theses de morbo hungarico a 26. januára 1598 bol slávnostne 
promovaný. Stal sa teda lekárom.26 

Chýrny lekár a lekárnik 
Po krátkom študijnom pobyte v zahraničí (v ďakovnom liste levočskej mest

skej rade z decembra 1599, ktorá aj túto cestu sčasti financovala, sa nezmieňuje, 
kde ho absolvoval),27 s lekárskym diplomom v ruke vrátil sa Samuel Spilenberger 
roku 1598 do rodnej Levoče. Sotva tu stihol rozbehnúť lekársku prax, vplyvom 
viacerých udalostí (okrem iného kvôli veľkej morovej epidémii v roku 1600, zrej
me však hlavne pre nevyplácanie mzdy) rozhodol sa prechodne usadiť v blízkej 
Spišskej Novej Vsi; v tom čase tu bol jeho svokor Jonáš Dirner richtárom,28 neskôr, 
v rokoch 1601, 1609, 1617 - 1618, 1623 dokonca grófom zálohovaných 13 spišských 
miest.29 

Lekáreň v Levoči nechal na starosť svojej matke, pred odchodom ju však vyba
vil liečivami a takto sa svojim spôsobom postaral o krajanov. Mestskej rade poslal 
zo Spišskej Novej Vsi list, v ktorom píše, že si uvedomuje, čo svojím odchodom 
spôsobil (neľúbosť u obyvateľstva). Súčasne jej však vyčíta, že pre mesto, napriek 
márnym ústnym i písomným žiadostiam o plat, pracoval dva roky zadarmo.3 0 

Účinkovanie Samuela Spilenbergera v Spišskej Novej Vsi pripomína nápis v kos
tolnej veži, ktorý dal sám zhotoviť. Vypovedá o zúfalom hlade v roku 1599, počas 
ktorého obyvatelia mesta jedli len otruby.31 Jeho prítomnosť v Spišskej Novej Vsi 

2 4 SA Levoča, MML, V/39-4, V/56-1, 3 - 6 . 
2 5 SA Levoča, MML, XXI 51, s. 282; PETROCIOVÄ, s. 466; Priezvisko Spilenberger sa 
v prameňoch vyskytovalo v rôznych modifikáciách (Spilburger, Spielenberger, Spielelnberger, 
Spillenberg), no najčastejšie v tvare Spilenberger, ktorý používame aj v tejto štúdii. 
2 6 SA Levoča, MML, V/56-12; PETROCIOVÄ, s. 465. GRESCHIK (s. 959) nesprávne uvádza rok 
získania doktorskej hodnosti 1605. Porovnaj HORVÁTH, P.: Nobilitácia a erby lekárov na 
Slovensku v prvej polovici 17. storočia. In: Genealogicko-heraldický hlas, 10, 2000, č. 1 (ďalej 
HORVÁTH), s. 17. 
2 7 SA Levoča, MML, V/5611; KATONA - LATZKOVITS, s. 2 1 6 - 2 1 7 . Mesto mu pomohlo 
štipendiom vo výške 165 zlatých. SA Levoča, MML, XXVIIa/27, s. 95, 97. 
2 8 MUNNICH, S.: Igló királyi koróna és bányaváros tórténete. Igló 1896, s. 328. 
2 9 VOJTAS, J.: Spišská Nová Ves 360 rokov v zálohu poľských kráľov. In: Spišská Nová Ves 1. 
Zborník príspevkov k dejinám a výstavbe mesta. Spišská Nová Ves 1968, s. 151. 
3 0 SA Levoča, MML, V/56-13; KATONA - LATZKOVITS, s. 217 - 219; PETROCIOVÄ, s. 465; 
BARTUNEK, s. 158. 
31 MUNNICH, S.: c. d., s. 328. 
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v roku 1600 sa považuje za najstarší dôkaz o pôsobení diplomovaného lekára v tom
to meste. Ďalší (dr. Engel) sa tu spomína až v roku 1700.32 

Spilenberger sa však do Levoče naostatok predsa len vrátil. Od roku 1602 tu 
znova pôsobil ako mestský lekár.33 O tri roky sa stal aj plnoprávnym levočským 
mešťanom,34 bol zvolený dokonca za senátora35 a spolu so Sebastianom Kramerom 
aj za člena tzv. kľúčového súdu {Schlusselrecht, Schliesselrecht).36 

Aj veci okolo jeho platu sa pohli. Mesto 15. februára 1602 rozhodlo, že ako „začí
najúci" lekár bude dostávať 100 zlatých ročne.37 Postupne mu však plat zvyšovalo. 
V roku 1616 predstavoval 12038 a od roku 1622 na vtedajšiu dobu veľmi slušných 
200 zlatých ročne.39 Rektor levočskej školy vtedy dostával 100 zlatých a notár len 80 
ročne.40 Aj tieto skutočnosti svedčia o tom, ako si Spilenbergera v Levoči vážili. 

Chýr o ňom sa niesol ďalej. Stal sa tiež spišským stoličným lekárom (na odpo
rúčanie hlavného župana Krištofa Turzu mu 16. januára 1612 určili ročný plat 100 
zlatých),41 liečil aj palatína Juraja Turzu,42 sedmohradske kniežatá Gabriela Betlena 
a Juraja II. Rákociho (10. októbra 1625 Betlen žiadal levočský magistrát, aby Spilen
bergera na niekoľko dní uvoľnil k synom satumarského župana Michala Károlyho43), 
bol dokonca členom lekárskeho konzília pri smrteľnej posteli cisára Mateja.44 Preslá
vil sa pritom nielen lekárskou a lekárnickou praxou (odborníci ho radia k význam
ným osobnostiam uhorskej a slovenskej farmácie),45 ale aj odbornými prácami z me-

3 2 VOJTAS, J.: Z dejín zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi. In: Spišská Nová Ves 1. Zborník 
príspevkov k dejinám a výstavbe mesta. Spišská Nová Ves 1968, s. 179, 182. 
3 3 SA Levoča, MML, XXII 252, s. 164. 
3 4 SA Levoča, MML, XXI 49, s. 48; PETROCIOVA, s. 465. 
3 5 BAL, J. - FORSTER, J. - KAUFFMANN, A. (ed.): Hain Gáspár lócsei krónikája. Lócse 1910 
- 1913 (ďalej BAL - FORSTER - KAUFFMANN), s. 378. 
3 6 SA Levoča, MML, XXI 88, s. 256, 261; PETROCIOVA, s. 465; k problematike kľúčového súdu 
pozri 2IFČÁK, F.: Kancelária Levoče v druhej polovici 16. storočia. In: Slovenská archivistika, 
11, 1976, s. 1 3 0 - 131; PIIRAINEN, I. T.: Das Schliisselrechtsbuch der Stadt Leutschau/Levoča. 
Ein Beitrag zum Friihneuhochdeutschen in der Slowakei. In: Der Ginkgo Baum 13. Helsinki 
1995, s. 292 - 295. 
3 7 SA Levoča, MML, XXII 252, s. 164; PETROCIOVA, s. 465 uvádza až rok 1603. 
3 8 SA Levoča, MML, XXII 266, s. 115. 
3 9 PETROCIOVA, s. 465 uvádza až rok 1625, no podľa mestského protokolu z roku 1622 mu 
mestská rada určila plat 200 zlatých a oslobodila jeho dom od zdanenia už 8. februára 1622 
a 18. mája 1622 mu vyplatila 50 zlatých za prvý štvrťrok (SA Levoča, MML, XXI 4, s. 30, 37). 
Podľa účtovnej knihy z toho istého roka mu neskôr bolo vyplatených aj ďalších 150 zlatých 
za 3 kvartále (SA Levoča, MML, XXII 270, s. 230). 
4 0 SA Levoča, MML, XXII 286, s. 96; XXII 299, s. 111. 
41 SA Levoča, S2, šk. 6, i. č. 27, kongr. prot. č. 8, s. 393; Porovnaj ŠVÁBY, F.: A régi vármegye. 
Vázlatok Szepesmegye levéltárából. In: A Szepesmegyei tórténelmi társulat évkónyve 5, 1889, 
s. 89, tiež PETROCIOVA, s. 465. 
4 2 KLEIN 1, s. 245, pozn. 175; GRESCHIK, s. 960. 
4 3 SZILÁGYI, S. (ed.): Levelek és actác Bethlen Gábor uralkodása torténetéhez. In: Tórténelmi 
tár, 4, 1886, s. 634. 
4 4 KLEIN 1, s. 245, pozn. 175; ŠVÁBY, F.: c. d., s. 89; PETROCIOVA, s. 465 - 466; HORVÁTH, 
s. 17; SBS 5, s. 321. 
4 5 BARTUNEK, s. 160. 
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dicíny. V publikácii Zur Zeit der Infection soli man allen Dingen nachvolgende Mittel 
brauchen (Levoča 1622), ktorá vyšla v nemeckom a latinskom jazyku, sa zaoberal 
otázkami liečenia moru. Išlo o jednu z prvých domácich odborných kníh profylak-
ticko-terapeutického zamerania. Podobnej problematike sa venoval aj v knihe Pestis 
Alexiacus renovatus anno 1634 in usum comitatus Scepusiensis publicatus (Levoča 
1634), kde uviedol tiež liečivá dostupné v jeho lekárni.46 

Podnikateľ a vzdelanec 
Počas liečenia palatína Turzu v Banskej Bystrici a v dvadsiatych rokoch 17. sto

ročia sa so Spilenbergerom počítalo aj ako s lekárom banských miest. Ponuku prav
depodobne zvažoval - hodlal totiž v Banskej Bystrici otvoriť aj lekáreň47 - napokon 
však predsa len zvíťazila Levoča, kde zostal pôsobiť až do konca života. Obýval 
tu rodičovský dom (nachádzajúci sa v deviatej dvanástine mesta). Podľa daňových 
kníh z roku 1600 zdedil aj 1 erdtach (okolo 0,69 ha)48 poľa za Ruskinovskou cestou 
Am Brekelchen a ovocnú záhradu nad Achatiovou vežou (Achatii thurm).49 Neskôr 
slúžila ako botanická záhrada a pestovali sa v nej rozličné druhy liečivých rastlín.50 

V roku 1610 získal aj ďalší dom v Levoči (v jedenástej dvanástine) a 1 erdtach poľa 
na Mariánskej hore v chotárnej časti Pod obrázkom. V roku 1620 vlastnil polia o cel
kovej výmere 6 erdtachov (po 2 erdtachy na Mariánskej hore, za starou tehelnou 
a v Psej priekope - Hundsgraben)sl a kapustnisko Pod Burgom.52 V roku 1629 kúpil 
za 322 zlatých ešte aj dom na Katzwinkli.51 

Hoci sa Samuel Spilenberger preslávil najmä ako lekár, bol aj úspešným podni
kateľom. V roku 1613 v Spišskej Teplici založil a až do roku 1644 vo vlastnej réžii 
viedol papiereň,54 ktorá zásobovala tri východoslovenské tlačiarne - levočskú, 
bardejovskú a košickú. Právom je teda považovaný aj za priekopníka výroby pa-

4 6 WEBER, S.: Szepesvármegye torténelmi irodalmának bibliographiája. In: A Szepesmegyei 
torténelmi társulat Milleniumi kiadványai I. Lócse 1895, s. 137; REXA, D.: Tizenkét ismeretlen 
Lócsei nyomtatvány. In: Kózlemények Szepes vármegye multjából, 2, 1910, č. 4, s. 217; 
ČAPLOVIČ, J. (zost.): Bibliografia tlačí vydaných na Slovensku do roku 1770 i. Martin 1972 
(ďalej ČAPLOVlC), s. 291 - 292; KUZMÍK, J.: Slovník autorov slovenských a so slovenskými 
vzťahmi za humanizmu 2. Martin 1976, s. 703 - 704; pozri tiež PETROCIOVÁ, s. 466; 
BARTUNEK, s. 159. 
4 7 PETROCIOVÁ, s. 468, pozn. 36. 
4 8 O plošnej miere erdtach pozri bližšie SUCHÝ, M.: Pozemková miera erdtach na Spiši a jej 
vzťah k levočskému gbelu a bratislavskej merici v 17. storočí. In: Historické štúdie 14. 
Bratislava 1969, s. 165. 
4 9 SA Levoča, MML, XXI 59, s. 9. 
5 0 PETROCIOVÁ, s. 465. 
51 SA Levoča, MML, XXI 59. 
52 Toto kapustnisko vlastnil už od roku 1616. SA Levoča, MML, bez sign. Register cenzu 
z kapustnísk z rokov 1616 - 1629. 
5 3 SA Levoča, MML, XXI 49, s. 372 - 373. Podľa Suchého sa toto označenie vzťahovalo na 
dnešnú Košickú ulicu. SUCHÝ, M.: Dejiny Levoče 1. Košice 1974, s. 95. 
5 4 WAGNER, C. (ed.): Analecta Scepusii sacri et profani 2. Viennae 1774, s. 22; KLEIN 1, s. 245, 
pozn. 175; GRESCHIK, s. 959 - 962b. 
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piera v Uhorsku.55 Ústredným motívom jeho vodoznakov boli fig"úry z erbu Levoče 
(mestečko Spišská Teplica vtedy patrilo Levoči).56 V roku 1644 však papiereň postih
la katastrofa - rozsiahly požiar, pri ktorom úplne zhorel papierenský mlyn (hlavné 
výrobné zariadenie). Bolo nevyhnutné postaviť nový, čo znamenalo väčšiu finančnú 
investíciu. Na túto úlohu sa podujal papierenský majster Andrej Lang, ktorému Sa-
muel Spilenberger papiereň prenajal na 10 rokov.57 

Vzdelaný a kultúrne rozhľadený Spilenberger sa priatelil s viacerými humanis
tami z východného Slovenska - s už spomenutým Štefanom Xylandrom, ktorého 
poznal ešte zo študentských čias, s Jánom Bocatiom, Jurajom Fabriciom a Pavlom 
Kramerom (venovali mu k sobášu zborník latinských veršov Bellaria poetica, vydaný 
v Košiciach v roku 1616).58 Neskorší učiteľ a filozofický autor Ján Duchoň vydal na 
jeho počesť dišputu Synopsis naturalis scientiae (Wittenberg 1624).59 

Aj samotný Spilenberger rád písal rozmanité príležitostné verše.60 Napríklad 
v roku 1635 spolu so synom Jonášom prispel do zbierky sobášnych veršov pre kež
marského rodáka Dávida Frôlicha, ktorý bol známym matematikom, astronómom, 
jazykovedcom a vydavateľom kalendárov.61 Klein o ňom (o Spilenbergerovi) píše, že 
patril medzi najlepších básnikov vtedajšieho Uhorska.62 

Šľachtic 
Prirodzenou snahou Spilenbergera bolo zaujať miesto v radoch uhorskej šľachty. 

S podporou samotného palatína Turzu sa oň uchádzal už v roku 1611.63 Získal ho 
však až 20. októbra 1615, kedy ho cisár Matej (v Prahe) aj s potomkami povýšil do 
šľachtického stavu a udelil im erb.6 4 Spilenbergerove zásluhy neboli v armálnej 
listine bližšie špecifikované. Konštatovalo sa len, že bol nobilitovaný za vernosť 
a verné služby, ktoré vynaložil na rôznych miestach a v rôznom čase v prospech 

55 WAGNER, C: c. d., s. 22; SBS 5, s. 321; HORVÁTH, s. 18; PETROCIOVÁ, s. 465. 
5 6 DECKER, V.; Dejiny ručnej výroby papiera na Slovensku. Martin 1982, s. 205, obr. 1102. 
5 7 PETROCIOVÁ, s. 465 uvádza, že Spilenberger vlastnil papiereň do roku 1645. 
Z horeuvedeného však vyplýva, že vlastníkom bol aj po tomto roku a papiereň len 
prenajímal. SA Levoča, MML, XXI 49, s. 504 - 513. 
5 8 CAPLOVIC, s. 206; HORVÁTH, s. 18. 
5 9 SBS 5, s. 321; HORVÁTH, s. 18; KUZMlK, J.: c. d., s. 704. 
6 0 CAPLOVIC, s. 291 - 292; KUZMlK, c. d., s. 704. 
6 1 REXA, D.: c. d., s. 219 - 220; PETROCIOVÁ, s. 466. 
6 2 KLEIN 2, s. 245, pozn. 175. 
6 3 Štátny archív v Bytči, Oravský komposesorát - turzovská korešpondencia, i. č. 548. Za 
poskytnutie xerokópie ďakujem riaditeľke archívu p. PhDr. Jane Kurucárovej; HORVÁTH, s. 17 
nesprávne uviedol ako rok žiadosti o nobilitáciu rok 1614. 
6 4 SA Levoča, SŽ, šk. 1868, i. č. 3652, investigationes nobilium 1732, č. 20. ŠVÁBY, F.: c. d., 
s. 89 a CHALUPECKÝ, L: Znaky a erby levočských mešťanov v 16. a 17. storočí. In: Zborník 
FFUK - Historica, 51. Bratislava, s. 81 uvádzajú nesprávny rok vystavenia armálesu - 1617. 
Zachoval sa odpis armálnej listiny bez miniatúry erbu, vyhotovený v súvislosti s vyžiadaním 
svedectva o šľachtickom pôvode potomkov (SA Levoča, SZ, kongr. 318/1777); FORSTER, J.: 
Címeres nemeslevelek Szepes vármegye levéltárában. In: Kôzlemények Szepes vármegye 
múltjából, 2, 1910, č. 1 (ďalej FORSTER), s. 47; PETROCIOVÁ, s. 466; 
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Mramorový erb Spilenbergerovcov 
z roku 1677, pravdepodobne z domu 
Samuelovho syna Dávida, levočského 
lekára a richtára (Spišské múzeum 
v Levoči). Foto: Š. Pechy 

uhorskej kráľovskej koruny a majestátu. Erbové figúry - lev s hadom ovinutým 
okolo krku - zrejme mali symbolizovať lekára ako mocného, udatného bojovníka 
zápasiaceho s chorobami.65 Armáles bol 22. februára 1616 publikovaný v Spišskej 
stolici a neskôr (9. decembra 1658) aj v Abovskej.66 

O používaní erbu Samuelom aj jeho potomkami svedčia viaceré kamenné vy
hotovenia z Levoče -jedno na ich niekdajšom dome, ďalšie, mramorové vystavené 
v Spišskom múzeu v Levoči - erb namaľovaný na striebornom krčahu na víno, ktorý 
je majetkom levočského evanjelického a. v. zboru,67 i mnohé pečate, ktoré sa zacho
vali na rodových písomnostiach v levočskom archíve.68 

Rodina 
Zdá sa, že už počas štúdií mal medik Spilenberger vážnu známosť. Krátko po 

promócii sa v liste levočskej mestskej rade datovanom 5. mája 1598 v Rezne, zveril 
so svojím úmyslom oženiť sa (meno nastávajúcej ale neuviedol).69 Urobil tak prav
depodobne niekedy v 2. polroku 1598. Jeho vyvolenou sa stala šľachtičná Judita 
Dirnerová,70 teda dáma z „vyššej" spoločnosti. Postupne sa im narodilo 5 detí 

6 5 Porovnaj BIEDERMANN, H.: Lexikón symbolov. Bratislava 1992, s. 85 - 86, 163, ROYT, J. 
- SEDINOVÁ, H.: Slovník symbolu. Praha 1998, s. 137 - 138, 147 - 148. 
6 6 SA Levoča, S2, kongr. 318/1777; FORSTER, S. 47. Porovnaj PETROCIOVÄ, s. 466. 
6 7 Viac KREDATUSOVA, s. 83 - 84. 
6 8 Viac KREDATUSOVA, s. 5In. 
6 9 SA Levoča, MML, V/56-12. 
7 0 Dirnerovci boli nobilitovaní 1. februára 1595 cisárom Rudolfom II. Armáles bol zverejnený 
v Spišskej stolici v roku 1596. FORSTER, s. 40. 
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- traja synovia a dve dcéry: Jonáš, Valentín, Samuel, Mária a Margaréta. Ich mená 
poznáme zo spisu týkajúceho sa realizácie poslednej vôle Spilbergerovej manželky 
z 28. júla 1616.71 Dátumy ich narodenia sme však zistiť nemohli, pretože levočské 
matriky pokrstených sa zachovali až od roku 1625.n 

Najstarší syn Jonáš pôsobil v Levoči ako úspešný a uznávaný lekárnik.73 

Z ďalšieho syna Samuela sa stal umelecký maliar. Levoču však opustil a usadil 
sa v Košiciach.74 O Valentínovi a Márii sa nám nezachovali žiadne správy. Posled
ná z dcér, Margaréta, sa vydala za levočského kníhtlačiara Vavrinca Brewera. Ich 
tlačiareň mala veľmi dobré meno po celom Uhorsku.75 

Predpokladáme, že tesne pred rokom 1616 Samuel Spilenberger ovdovel. Ako 
vdovec s malými deťmi nemohol dlho zostať sám a 14. apríla 161676 vstúpil do no
vého manželského zväzku s Magdalénou Klementisovou (Clementisova), dcérou 
levočského richtára a notára Michala Klementisa,77 pôvodom zo Spišského Podhra
dia.78 Spišská stolica im k sobášu prostredníctvom zastupujúceho podžupana Kriš
tofa Hrhovského (Górgey) venovala času v hodnote 32 zlatých.79 V tomto manželstve 
sa narodilo 7 detí: štyria synovia a tri dcéry - Pavol, Katarína, Judita, Dávid, 
Samuel, Ján a Mária.80 

O Pavlovi, prvom synovi z druhého manželstva, vieme len toľko, že dňa 21. 
augusta 1643 získal v Levoči meštianske právo.81 Ďalšie stopy o ňom sme v doteraz 
preskúmanom materiáli nenašli. Keďže nebol zahrnutý ani do otcovej poslednej vôle 
v r. 1655, zrejme v čase jej napísania už nežil.82 

Dcéra Katarína sa dvakrát vydala. Jej prvým manželom sa stal levočský mešťan 
Tomáš Ficker, druhým prešovský lekár Ján Filip Schónling (niekedy uvádzaný aj 
ako Schôn\)P 

O ďalšej z dcér -Judite - preskúmané pramene nepodávajú žiadne správy. 

71 Až tu sme prvýkrát našli indíciu, týkajúcu sa jej rodného priezviska - Dirnerová. Spomína 
sa tu totiž švagor S. Spilenbergera Jonáš Dirner zo Spišskej Novej Vsi, brat nebohej Judity 
(SA Levoča, MML, XXI 49, s. 337). PETROCIOVÄ, s. 464 jej priezvisko nepoznala. 
7 2 SA Levoča, ZCM, šk. 135, i. č. 353. 
7 3 O Jonášovi podrobnejšie KREDATUSOVÁ, s. 67. 
74 Allgemeines Lexikón der bildenden Kunstler von der Antike bis zur Gegenwart. Leipzig b. r., 
s. 379. 
7 5 MlSlANIK, J.: Dejiny levočského kníhtlačiarstva. Trnava 1945, s. 27 - 28. 
7 6 CAPLOVIC, s. 206. 
7 7 GRESCHIK, s. 960. PETROCIOVÄ, s. 464 nesprávne uvádza ako jeho druhú manželku 
Magdalénu Dirvasovú. 
7 8 GRESCHIK, s. 800/8; ŽIFCÁK, F.: Leutschauer Notare als humanistische Gelehrten. In: ClČAJ, 
V. - PICKL, O. (Hrgs.): Städtische Alltagsleben in Mitteleuropa vom Mittelalter bis zum Ende 
des 19. Jahrhunderts. Bratislava 1998, s. 101, 105. 
7 9 SA Levoča, SZ, kongr. prot. č. 10, šk. 6, i. č. 29, s. 188. 
8 0 PETROCIOVÄ, s. 464, 466. 
8 1 SA Levoča, MML, XXI 49, s. 91. 
82 SA Levoča, MML, XXI 51, Weisenbuch 1616 - 1665, s. 282 - 285. 
8 3 SA Levoča, MML, XXI 76, s. 329, XX 4, s. 455. PETROCIOVÄ, s. 464, 466 uvádza ako manžela 
len Jána Filipa Schonlinga. 
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JÍJ. 'Mm w^f^d^rŤ 
Záznam o narodení Dávida Spilenbergera v levočskej evanjelickej matrike 
(Štátny archív v Levoči) 

Syn Dávid bol ďalšou významnou osobnosťou v rode. Narodil sa 3. augusta 1627 
v Levoči.84 Kráčajúc v otcových šľapajach, stal sa osobným lekárom palatína Veše-
léniho85 a jeho manželky Márie Séčiovej.86 V samotnej Levoči sa tešil veľkej obľube 
a požíval aj patričnú úctu. Svedčí o tom skutočnosť, že štyrikrát po sebe - v rokoch 
1670 - 1673 - bol zvolený za richtára.87 Jeho životnou partnerkou sa stala Zuzana 
Regina Reuterová, dcéra zámožného banskoštiavnického senátora a významného 
banského podnikateľa Juraja Ulricha Reutera.88 Manželia mali jediného syna Dávida 
a aj z neho sa stal lekár.89 

Nasledujúci syn Samuel sa narodil v Levoči 27. augusta 1633.90 Nevedno prečo 
dostal rovnaké meno ako Spiienbergerov syn z prvého manželstva, ktorý vtedy 

84 SA Levoča, ZCM, šk. 135, i. č. 353, s. 64. PETROCIOVÁ, s. 464, 466 zmenila 3. august 1627 
uvádzaný v literatúre na 27. júl 1627 (nesprávne previedla z matriky dátum označený podľa 
cirkevného sviatku Dominica Nona Trinitatis feria tertia 1627, pričom Svätotrojičná nedeľa 
bola v citovanej matrike označená ako Dominica Príma Trinitatis). Nesprávny údaj prevzal aj 
BARTUNEK, s. 159. 
85 SA Levoča, MML, XXI 76, s. 1549. 
86 BAL - FORSTER - KAUFFMANN, s. 373. 
87 BAL - FORSTER - KAUFFMANN, s. 375; GRESCHIK, s. 800/8; PIIRAINEN, L T.: Das Rechtsbuch 
der XI Zipser Städte. Levoča 2003, s. 252. PETROCIOVÁ, s. 466 uvádza, že bol za richtára 
zvolený len dvakrát. HORVÁTH, s. 19 ho ako richtára spomína len v roku 1670. 
88 GRESCHIK, s. 960 - 961; AGNET, J.: Kapitoly z dejín spišských knižníc. In: Kniha '81. Martin 
1982, s. 139. K erbu a pamätnej knihe Reuterovcov pozri GINDL, J.: Heraldické pramene 
v pamätnej knihe Ulricha Reutera. In: Zborník Slovenského banského múzea, 9, 1979, s. 129 
- 147. 
89 Viac o ňom a jeho otcovi KREDATUSOVÁ, s. 68 - 90. 
90 SA Levoča, ZCM, šk. 135, i. č. 353, s. 200. PETROCIOVÁ, s. 464 uvádza 21. august 1633. 
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zrejme žil a - paradoxne - druhého Samuela zrejme aj prežil. V liste levočského 
magistrátu z roku 1642 sa totiž (Samuel Spilenberger mladší) spomína ako exce
lentný maliar.91 Muselo ísť teda o Samuela „prvého", pretože ten druhý - ak žil - mal 
vtedy len 9 rokov. So Samuelom - maliarom pôsobiacim v Košiciach zrejme súviselo 
aj publikovanie armálesu v Above (1658).92 A práve on pravdepodobne vystupuje 
tiež pri deľbe otcovského majetku v roku 1654. Spomína sa už ako dospelý, pričom 
Dávid a Ján, medzi ktorými sa narodil Samuel z druhého manželstva, figurujú ešte 
ako neplnoletí. Keby bol žil aj Samuel narodený v roku 1633, bol by v otcovom tes
tamente zahrnutý.93 

Predposledný z detí, syn Ján, prišiel na svet 18. marca 1636 tiež v Levoči.94 

Vyučil sa u prešovského lekárnika Martina Haasa a stal sa lekárnikom.95 Viac o ňom 
doposiaľ nebolo známe. Systematický výskum vo fonde levočského magistrátu nás 
však doviedol k zisteniu, že žil a pôsobil v rodnej Levoči. Podľa daňovej knihy bý
val v dome, ktorý sa nachádzal vjej druhom (zdaňovanom) obode. Okrem toho mal 
v chotári mesta aj pozemky.96 Z viacerých záznamov v mestskom protokole z roku 
1684 zase vieme, že ktosi tomuto, vtedy už nebohému levočskému lekárnikovi 
(„...condam Joannis Spilenberger ordinarii Pharmacopaei hujus Liberae ac Regiae 
Civitatis Leuchoviensis...") ukradol zlaté a strieborné šperky a dukáty.97 

O poslednom dieťati Spilenbergerovcov, Márii narodenej v Levoči 20. augusta 
1638 v Levoči,98 sa nezachovali žiadne údaje. 

Pozostalosť a potomstvo 
Samuel Spilenberger, doktor medicíny a filozofie, ukončil svoju životnú púť vo 

veku 83 rokov dňa 11. júna 1654 v Levoči.99 Podľa súpisu pozostalosti zanechal hnu
teľný majetok v hodnote 3661 zlatých a 97 denárov. Čo k nemu patrilo? 

V Spilenbergerovej domácnosti sa našlo 68 dukátov (v prepočte 244 zlatých 
a 80 denárov), 1 ríšsky toliar (1 zlatý 80 denárov), 5 zlatých prsteňov, niektoré aj 
s diamantami (v hodnote 45 zlatých a 20 denárov), tiež rozmanité strieborné pred-

9 1 HORVÁTH, R: Výtvarní umelci a stavební remeselníci na Slovensku v posledných storočiach 
feudalizmu (dokončenie slovníka). In: Vlastivedný časopis, 28, 1979, č. 1, s. 46. 
9 2 SA Levoča, S2, kongr. 318/1777. 
9 3 SA Levoča, MML, XXI 51, Weisenbuch 1616 - 1665, s. 282 - 285. 
9 4 SA Levoča, ZCM, šk. 135, i. č. 353, s. 275. PETROCIOVÁ, s. 464 uvádza 12. apríl 1636. 
95 PETROCIOVÁ, s. 466; BARTUNEK, s. 159 - 160. 
9 6 SA Levoča, MML, XXI 64, rok 1680. 
9 ľ SA Levoča, MML, XXI 10, s. 311. Kauza je podrobne popísaná na s. 259 - 266, 286, 300 
- 3 0 1 , 311 - 3 1 5 . 
9 8 SA Levoča, ZCM, šk. 135, i. č. 353, s. 329. PETROCIOVÁ, s. 464 chybne uvádza 25. máj 
1636. 
9 9 Tento dátum uvádza levočský kronikár Hain (BAL - FORSTER - KAUFFMANN, s. 259). Zdá sa, 
že ho možno považovať za správny. Nepriamo to potvrdzuje aj fakt, že Spilbergerov plat za 
2 kvartále - 100 zlatých - v októbri 1654 zaslali už jeho synovi Dávidovi (SA Levoča, MML, 
XXII 301, s. 108). Keby bol Samuel nažive, boli by peniaze poslali jemu a nie jeho synovi. 
PETROCIOVÁ, s. 464, 466 na základe spísanej pozostalosti po Samuelovi Spilenbergerovi, 
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mety - šperky, riad, poháre, čaše, kanvice, fľaše a príbory (v hodnote 321 zlatých 
a 5 denárov). Skromný šatník starého pána, ocenený na 85 zlatých, pozostával 
z čierneho vlneného futrovaného kabáta, iného čierneho kabáta, starého kožucha, 
dvoch hodvábnych čiapok a jedného starého klobúka. Zostala po ňom aj akási ko
žušina, ktorú používal na spanie. Ženské ošatenie malo na druhej strane vyššiu, 
skoro dvojnásobnú hodnotu (168 zlatých, 20 denárov). Rôzne ľanové plachty, obrusy 
a uteráky boli ocenené na 48 zlatých a 80 denárov, cínové a medené predmety boli 
ohodnotené rovnako: na 40 zlatých a 68 denárov. Ďalšie kovové nádoby ocenili na 
41 zlatých a 26 denárov. 

Stolárske, kolárske výrobky a nábytok z domácnosti Samuela Spilenbergera ma
li hodnotu 60 zlatých. Knižnica, ktorá pozostávala zo 126 kníh, bola ocenená na 50 
zlatých.100 Zaznamenané pohľadávky v prospech Spilenbergera boli vyčíslené až na 
922 zlatých a 60 denárov. Z nehnuteľností sa spomína jedna ovocná záhrada v hod
note 150 zlatých a dom na dolnom rínku v hodnote 1400 zlatých. Popri všetkom 
trochu úsmevne pôsobí do pozostalosti pojatá slanina za 2 zlaté. 

Všetok spomínaný majetok sa mal rozdeliť medzi sedem Spilenbergerových 
potomkov: Jonáša, Samuela, Máriu a Margarétu z prvého a Katarínu, Dávida a Jána 
z druhého manželstva.101 Z toho možno usudzovať, že 5 z 12 Spilenbergerových 
detí v tom čase už nežilo. Pravdepodobne išlo o Valentína z prvého, Pavla, Juditu, 
Samuela a Máriu z druhého manželstva. V matrikách zomrelých to však nemožno 
potvrdiť, pretože chýbajú. 

Ďalší potomkovia preniesli v roku 1732 sídlo rodu do Zamaguria. Odvtedy začala 
stagnácia až úpadok rodu,102 nevyprofilovali sa v ňom už žiadne výraznejšie osob
nosti. Potomstvo Samuela Spilenbergera sa postupne široko rozvetvilo. Osud zavial 
jeho členov na územia Šariša, Abova, Zemplína, dnešného Rumunska i Maďarska. Na 
Spiši vymreli po meči v roku 1822 smrťou Jozefa Spilenbergera.103 

ktorá bola datovaná 19. júna 1655 (SA Levoča, MML, XXI 51 - Weisenbuch 1616 - 1665, s. 282) 
chybne uviedla jeho úmrtie v júni 1655. BARTUNEK, s. 160 uvádza nesprávne interpretované 
údaje z prešovských matrík, ktoré sa týkajú syna Jonáša Spilenbergera (vnuka lekára S. 
Spilenbergera). 
1 0 0 Knižnicu zdedil syn Dávid. Viac o nej AGNET, J.: c. d., s. 139 - 143. 
1 0 1 SA Levoča, MML, XXI 51 - Weisenbuch 1616 - 1665, s. 282 - 285, PETROCIOVÄ, s. 466. 
1 0 2 Viac KREDATUSOVA, s. 9In. 
1 0 3 Viac KREDATUSOVA, s. 106. 
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RODOKMEŇ SPILENBERGEROVCOV 
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POČIATKY ANDRÁŠIOVCOV NA GEMERI II. 

Martin Bartoš 

Rodinu Andrášiovcov sme v predchádzajúcej štúdii opustili v r. 1598, v čase 
smrti krásnohorského kapitána Mateja I. Andrášiho, syna Petra I.1 Keďže Matej mal 
okrem dvoch dcér iba jediného syna Mateja II., ktorý bol vtedy len malým dieťaťom, 
Andrášiovcom reálne hrozilo, že o Krásnu Hôrku prídu. V tom čase však na scénu 
vstúpila Žofia Becová (Becz), manželka Petra I., ktorá začala spravovať andrášiov-
ský majetok a spolu s ovdovelou nevestou Annou Pálfiovou (Pálffy) brániť záujmy 
svojho vnuka Mateja II. 

Krásna Hôrka v rukách Žofie Becovej 
Už v decembri 1599 dostali andrášiovské vdovy mandát arcivojvodu Mateja, 

ktorý im prikazoval, aby bez problémov odovzdali Krásnu Hôrku, keď dostanú 
sľúbených 150 poddanských usadlostí, pretože nie je vhodné, aby ženy spravovali 
hrad v čase vojny. Oznamoval aj, že už prikázal Spišskej komore, aby im vydala 
takýto majetok.2 Rozbehlo sa tiež rokovanie Krištofa a Štefana Kubíniovcov {Kubí-
nyi) so Spišskou komorou, na základe ktorého bola potom uzavretá dohoda o tom, 
že za 25 000 zlatých dostanú krásnohorské panstvo a hrad do zálohu Kubíniovci. 
S takýmto riešením súhlasil aj arcivojvoda Matej. Dohodu ale nakoniec zrušili. Jed
ným z dôvodov bola intervencia protitureckého generála Mikuláša Pálfiho a Štefana 
Ilešháziho (llesházy).1 Anna Pálfiová bola totiž ich neterou. 

Keďže Andrášiovci mali záujem o udržanie krásnohorského panstva, uzavreli 
12. februára 1600 so Spišskou komorou podobnú dohodu ako Kubíniovci. S dohodou 
opäť súhlasil arcivojvoda Matej.4 Následne, 27. júla 1600, vydal Rudolf II. v Prahe 
záložnú listinu, na základe ktorej dostala Žofia Becová a jej potomkovia oboch po
hlaví do zálohu krásnohorské panstvo a hrad na 8 rokov. Záložná suma pozostávala 
z 18 000 uhorských zlatých a zo starých andrášiovských pohľadávok voči cisárovi, 
ku ktorým patrilo 150 poddanských usadlostí, výsluhový žold Petra I. Andrášiho 
z r. 1589 vo výške 3069 rýnskych zlatých, 5 grajciarov a 2 denáre, nešpecifikovaný 
dlh vo výške 2472 uhorských zlatých a 21 denárov, ako aj výdavky Andrášiovcov 
vynaložené na opravy Krásnej Hôrky.5 V neskorších záložných listinách z rokov 
1628, 1631 a v konečnej donácii z r. 1642 sa spomína pri tomto zálohovaní už len 
jednotná suma 20 455 uhorských zlatých.6 

1 BARTOŠ, M.: Počiatky Andrášiovcov na Gemeri. In: Genealogicko-heraldický hlas, 16, 2006, 
č. 1, s. 8- 17 
2 Štátny archív Levoča, fond Andráši - Krásna Hôrka, I. oddel. (ďalej len ŠA Levoča), fasc. 2, 
č. 32 NB. 
3 SA Levoča, fasc. 2, č. 33 NB. 
4 ŠA Levoča, fasc. 2, č. 34 NB. 
5 ŠA Levoča, fasc. 2, č. 37 NB. 
6 ŠA Levoča, fasc. 6, č. 138; fasc. 7, č. 147 a fasc. 8, č. 174. 
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Hrad Krásna Hôrka od juhovýchodu. Akvarel rakúskeho maliara Thomasa Endera z polovice 
19. storočia. Originál je uložený v Knižnici Madárskej akadémie vied v Budapešti. 

Spory so zaťom 
Krásnohorské panstvo v čase zálohovania pozostávalo z dedín Krásnohorské 

Podhradie, Pača, Tichá Voda, Úhorná, Jovice, Krásnohorská Dlhá Lúka, Lipovník, 
Drnava, Kornalippa (zaniknutá), Betliar, Malá Poloma, Veľká Poloma, Henckovce, 
Nižná Slaná, Gočovo a Vlachovo a z majetkových dielov v dedinách Ochtiná, Čierna 
Lehota, Roštár, Hanková, Araniaska (osada, ktorá neskôr splynula so Slavošovcami), 
Vyšná Slaná, Rejdová, Honce, Rožňavské Bystré, Rakovnica (prv Rekeňa) a Rochovce, 
ktoré sa nachádzali na štítnickom panstve.7 

Hneď po získaní zálohu sa začal majetkový spor medzi Žofiou Becovou a jej 
zaťom Jurajom Kékedym, ktorý sa snažil získať časť krásnohorského panstva pre 
seba a svojich potomkov. Základom sporu bola formulácia v záložnej listine, podľa 
ktorej mali dediť potomkovia Petra I. Andrášiho oboch pohlaví. Táto formulácia sa 
do záložnej listiny dostala proti vôli Žofie Becovej a na žiadosť Juraja Kékedyho, 
ktorý ju tam vsunul pri rokovaní o podmienkach zálohu.8 Juraj Kékedy opieral svoj 
nárok aj o 6000 zlatých, ktoré požičal Žofii Becovej na vyplatenie záložnej sumy.9 

Žofia Becová sa snažila dosiahnuť zmenu záložnej listiny tak, aby mohli v prvom 
rade dediť mužskí potomkovia, teda predovšetkým Matej II. Andráši. Juraj Kékedy 
sa tomu snažil zabrániť. Zachovali sa dva jeho listy cisárovi, v ktorých žiadal, aby 
nebola povolená žiadna zmena. Ak by Rudolf II. aj napriek tomu chcel urobiť zme
ny, zaviazal sa poskytnúť lepšie podmienky zálohu. Taktiež navrhol, aby ho cisár 
vymenoval za správcu Krásnej Hôrky.10 

7 SA Levoča, fasc. 2, č. 37 NB. 
8 SA Levoča, fasc. 8, č. 174. 
9 SA Levoča, fasc. 3, č. 52. 
10 SA Levoča, fasc. 3, č. 48. 
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Spor napokon vyriešila Uhorská komora, ktorá v r. 1604 rozhodla, že Žofia 
Becová má vrátiť Jurajovi Kékedymu v dvoch termínoch (27. mája a 1. septembra) 
požičaných 6000 uhorských zlatých. Navyše mu musela dať do zálohu Drnavu za 
1500 uhorských zlatých.11 

Majetky v Štítniku, spory o chotárne hranice 
V r. 1602 musela Žofia Becová vrátiť majetkový diel v Štítniku, ktorý mala 

v zálohu od Spišskej komory. Tento majetkový diel, ktorý podľa súpisu z r. 1600 
pozostával z 8 celých, 10 polovičných, 6 tretinových a 3 želiarskych usadlostí,12 

bol následne predaný Jánovi Bakošovi {Bakos), Michalovi Lórantfimu (Lórantffy), 
Margaréte Górgeiovej (Gôrgey) a Anne, Margaréte a Zuzane Cetnekyovým (Csetneky) 
za 3000 uhorských zlatých.13 

V čase, keď prebrala správu krásnohorského panstva Žofia Becová, prešiel do 
rozhodujúcej fázy aj spor s Rožňavou, ktorý sa začal ešte v 1. polovici 16. storočia. 
22. júna 1600 obišiel na príkaz arcivojvodu Mateja Mikuláš Micatius, varadínsky bis
kup a prefekt Spišskej komory, s komisiou sporné hranice medzi chotárom Rožňavy 
a krásnohorským panstvom. Keďže Rožňavčania jednoznačne dokázali metačnou 
listinou Ondreja III. z r. 1291, že sporné územia medzi vrchom Rákoš a Lipovníckym 
potokom a les pri Volovci patrili pôvodne im a Juraj Kékedy, zástupca Žofie Becovej, 
len vyhlásil, že sporné územia patria ku krásnohorskému panstvu, rozhodol Mica
tius jednoznačne v prospech Rožňavy. V neprospech krásnohorského panstva boli 
upravené aj jeho hranice s panstvom hradu Szádvár.14 

Žofia Becová sa samozrejme s takýmto rozhodnutím nechcela zmieriť, preto už 
v nasledujúcom roku protestovala proti rozhodnutiu pred jágerskou kapitulou.15 

Micatia tiež obvinila, že jej svojvoľným vytýčením hraníc spôsobil škodu 7000 zla
tých.16 Mikuláš Mikatius sa bránil tým, že hranice určil podľa staršej dohody medzi 
Petrom I. Andrášim a Faigelom, hoci Rožňave patrilo pôvodne ešte viac.17 

Obidve strany neostali len pri vzájomných žalobách. R. 1602 vtrhli ozbrojenci 
Žofie Becovej do rožňavských baní a viacerých baníkov zajali. Rožňavčania odpove
dali podobným spôsobom, keď okolo 1. mája chytili v Rožňave na týždennom trhu jej 
poddaných Pavla Lazára a Lazára Beôra z Krásnohorskej Dlhej Lúky, Pavla Bodnára 
z Krásnohorského Podhradia a Michala Kiša (Kis) a Jána Hegedúša (Hegedús) z Pače.18 

V nasledujúcich rokoch sa Žofia Becová dožadovala revízie Micatiovej metácie 
od Spišskej komory a Štefana Bátoriho (Báthory).19 Spory neustali ani po procese 

11 ŠA Levoča, fasc. 3, č. 52. 
12 SA Levoča, fasc. 20, č. 121. 
13 ŠA Levoča, fasc. 20, č. 123. 
14 SA Levoča, fasc. 2, č. 35 NB a 36 NB; fasc. 6, č. 144. 
15 SA Levoča, fasc. 2, č. 42. 
16 SA Levoča, fasc. 2, č. 45. 
17 SA Levoča, fasc. 2, č. 43. 
18 SA Levoča, fasc. 3, č. 51 a 65. 
19 SA Levoča, fasc. 3, č. 50 a 58. 
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pred delegovanými sudcami v r. 1606.20 Ďalší spor vznikol r. 1607,"keď Žofia Becová 
odmietla vydať rožňavskej fare desiatkové obilie z Betliara, ktorý bol jej filiálkou.21 

Obyvatelia Rožňavy a k nej patriacich dedín si ho preto vzali násilím. Žofia Becová 
následne zažalovala 99 osôb22 a proti vôli Rožňavy založila v Betliari r. 1608 samo
statnú faru.23 

Vojna s Rožňavou 
Dňa 22. decembra 1608 prikázal Matej II. na žiadosť Žofie Becovej a Anny Pál-

fiovej revíziu sporných hraníc, ktoré určil Micatius.24 Rožňava prešla do útoku 
r. 1610, keď si nechala Matejom II. konfirmovať metačnú listinu z r. 1291.25 Proti 
tomu Andrášiovci protestovali prostredníctvom Mikuláša Šemšeia (Semsey) pred 
palatínom Jurajom Turzom {Thurzo).26 Okrem konfirmácie vydal Matej II. pre Rož
ňavu zvláštnu listinu, ktorou ju vzal pod svoju ochranu pred kýmkoľvek, zvlášť 
pred Žofiou Becovou.27 

Juraj Turzo predsedal aj zvláštnemu súdu, ktorý sa zišiel 13. júla 1610 v Koši
ciach na príkaz panovníka za účelom vyriešenia sporu medzi Rožňavou a Žofiou 
Becovou. Súd jednoznačne rozhodol v prospech Rožňavy a potvrdil platnosť Mica-
tiovej metácie.28 Zofia Becová proti rozsudku okamžite, 15. júla, protestovala pred 
jasovským konventom.29 

Uvedenie rozsudku do platnosti sa konalo 1. decembra 1610. Na vrchu Rákoš sa 
zišli zástupcovia jasovského konventu, Gemerskej stolice, Rožňavy a Andrášiovcov. 
Hneď na začiatku protestoval proti vykonaniu rozsudku Juraj Kékedy, ktorý ničil 
hraničné znaky, avšak proti presile nič nezmohol. Komisia postupovala až k Li-
povníckemu potoku, kde na ňu čakal zástup 331 poddaných Andrášiovcov ozbro
jených puškami, šabľami a inak. Zástup viedla Zofia Becová, ktorá sedela na voze, 
sprevádzaná Ladislavom Horvátom-Kiševičom (Horváth-Kissevich) a 8 zemanmi na 
koňoch. Podporená takouto organizovanou silou zabraňovala Zofia Becová komisii 
vo výkone rozhodnutia. Keď sa tá domáhala svojich práv, ozbrojenci ju rozohnali, 
pričom troch Rožňavčanov zabili, dvoch zajali a 19 osôb zranili.30 

Rok 1611 bol preplnený vzájomnými žalobami, revíziami, odvolaniami, žiados
ťami o nový súd a pod. Zrejme z popudu Žofie Becovej sa na Rožňavu sťažovali 
obyvatelia Betliara a Krásnohorského Podhradia.31 

2 0 SA Levoča, fasc. 3, č. 59. 
21 TAJTÁK, L.: Dejiny Rožňavy 1. Košice 1978 (ďalej len TAJTÁK), s. 157 
22 SA Levoča, fasc. 3, č. 61 NB. 
2 3 SA Levoča, fasc. 3, č. 62. 
24 SA Levoča, fasc. 3, č. 63. 
2 5 TAJTÁK, s. 162 
2 6 SA Levoča, fasc. 3, č. 68. 
"TAJTÁK, s. 162 
2 8 SA Levoča, fasc. 3, č. 69. 
2 9 SA Levoča, fasc. 3, č. 70. 
3 0 TAJTÁK, s. 163; SA Levoča, fasc. 6, č. 132. 
31 TAJTÁK, s. 163. 
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Podpis Žofie Becovej 
(Andrasi Pétérné Béczh Sophia) 

Neskoršie reambulácie hraníc buď konštatovali správnosť Micatiovej metácie,32 

alebo sa skončili neúspechom kvôli protestom Rožňavy.33 Inokedy prekazili ream-
buláciu Andrášiovci tým, že zahnali komisiu, alebo prevrhli voz, na ktorom sedel 
rožňavský richtár.34 V ďalších desaťročiach spor ustal, avšak definitívne bol ukon
čený až v r. 1630. 

Andrášiovskí familiári 
Vyššie sme sa zmienili, že pri zmarení reambulácie sprevádzali Žofiu Becovú 

viacerí zemania. V tomto prípade to boli Ján a Juraj Časárovci (Czaszár) z Jovíc, 
Mikuláš Kiš-Kelemen {Kis-Kelemen) z Krásnohorskej Dlhej Lúky, Andrej Balog, An
drej Caza (Czaza), Andrej a Jakub Kováčovci (Kovacz) z Krásnohorského Podhradia 
a Gašpar Naď (Nagy) z Betliara.35 Pochádzali zo zemianskych rodov, ktoré mali ma
jetok na území krásnohorského panstva, alebo ho získali v službách Andrášiovcov. 
Zachovali sa viaceré listiny, ktorými Andrášiovci obdarovali svojich verných slu
žobníkov. Napríklad v r. 1587 daroval Matej I. Andráši Jakubovi Kováčovi polovicu 
poddanskej usadlosti v Krásnohorskom Podhradí,36 alebo r. 1621 dostal Gašpar Naď 
od Žofie Becovej a Mateja II. Andrášiho poddanskú usadlosť v Betliari.37 

Testamenty „železnej" vdovy 
V roku 1614 spísala Žofia Becová svoj druhý testament (prvý bol spísaný r. 1598). 

V tom čase mala už viac ako 70 rokov. Svoj majetok rozdelila tak, že väčšinu ne
hnuteľností odkázala vnukovi Matejovi II. Dcéram Kataríne Semšeiovej a Anne 
Kékedyovej odkázala majetkový diel v Stítniku a dediny Kováčovu s osadou Korna-
lippa a Drnavu. Vnučkám Kataríne Hedervariovej (Héderváry) a Žofii Vašovej (Vass) 
odkázala 3000 zlatých. Tento testament potvrdil v r. 1618 krajinský sudca Žigmund 
Forgáč (Forgács).38 

32 ŠA Levoča, fasc. 4, č. 86. 
33 SA Levoča, fasc. 4, č, 85. 
34TAJTÁK, s. 163. 
35 SA Levoča, fasc. 6, 132. 
36 SA Levoča, fasc. 6, č. 129. 
37 SA Levoča, fasc. 5, č. 121. 
38 SA Levoča, fasc. 5, č. 109. 
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Roku 1621 Žofia Becová spadla z cesty pri hrade, pričom si zlomila nohu. Vzhľa
dom na jej vysoký vek to bolo veľmi vážne zranenie (liečil ho Ján Borbil z Rožňavy). 
Jeho následky jej už neumožňovali opúšťať Krásnu Hôrku, preto správu majetkov 
prevzal Matej II.39 

Vzťahy v rodine sa postupne zhoršovali kvôli zvyšovaniu majetkových nárokov 
Becovej dcér a vnučiek. Spory riešila Žofia Becová tak, že v r. 1624 spísala nový 
testament, v ktorom odkázala všetok svoj majetok už len vnukovi Matejovi II. 
Andrášimu.40 Toto svoje rozhodnutie potvrdila ešte raz v r. 1631 pred zástupcami 
Spišskej komory.41 V nasledujúcich mesiacoch zomrela, pretože 24. januára 1632 sa 
spomína už ako nebohá.42 

Vek Žofie Becovej v čase úmrtia bol jedným z predmetov vyšetrovania, ktoré sa 
konalo v r. 1633. Komisia vtedy vypočula svedkov zo Szendróa, Plešivca, Rožňavy, 
Jovíc, Drnavy a Jágru. Väčšinou sa zhodli na tom, že Žofia Becová mala viac ako 100 
rokov. Najvyšší vek uviedol Juraj Nad'pál (Nagypál), ktorý od účastníkov jej pohrebu 
počul, že mala 110 rokov. Rožňavčan Martin Grúnblat, odvolávajúc sa na tvrdenie 
kňaza uviedol, že Zofia Becová zomrela vo veku 105 rokov.43 Ak by sme za správny 
pokladali skôr uvedený údaj, že Zofia Becová mala v r. 1614 viac ako 70 rokov, v čase 
smrti musela mať viac ako 87 rokov, čo bol v 17. storočí veľmi vysoký vek. 

3 9 SA Levoča, fasc. 7, č. 154. 
4 0 SA Levoča, fasc. 5, č. 127. 
4 1 SA Levoča, fasc. 7, č. 150. 
4 2 SA Levoča, fasc. 7, č. 151. 
4 3 SA Levoča, fasc. 7, č. 154. 
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HERALDICKÁ VÝZDOBA HRADU SKLABINA 

Maroš Mačuha 

Hrady plnili v minulosti veľmi významnú úlohu s viacerými funkciami. Okrem 
obrannej, správnej a hospodárskej (ako centrum príslušného panstva) bola dôležitá 
aj ich rezidenčná funkcia. Táto sa dostala do popredia hlavne na konci stredoveku 
a v období novoveku, keď väčšina hradov prešla donáciami z kráľovských rúk do 
majetku šľachtických rodov. Ako najvýznamnejším svetským stavbám v období 
stredoveku a raného novoveku im bola venovaná pozornosť aj z hľadiska repre
zentácie. Každý hrad bez výnimky bol stavbou, ktorá bola vyzdobená a označená 
symbolmi svojho majiteľa, šľachtickým erbom, resp. erbom kráľovstva.1 Heraldická 
výzdoba väčšiny hradov na Slovensku je však v súčasnosti chudobná. Súvisí to so 
stavom týchto pamiatok, ktoré sú väčšinou nezakonzervovanými ruinami a stoja 
často pred postupným zánikom. Heraldické pamiatky sa kvôli svojej atraktívnosti 
stávajú predmetom, ktorý zo stavby mizne medzi prvými, ešte pred deštrukciou 
nosných stien. Zachovajú sa často len erby, ktoré sú vďaka svojej nedostupnej po
lohe chránené pred neželaným záujmom ľudí.2 

Aj hrad Sklabina niesol v minulosti na svojich múroch viacero zaujímavých 
kamenných článkov, ktorých súčasťou boli heraldické znaky. Popudom k napísaniu 
tohto príspevku sa stali nedávne nálezy dvoch takýchto článkov s heraldickými 
motívmi, ktoré patria k najstaršej známej výzdobe tohto hradu.3 

Erb Mateja Korvína 
Najstarším doteraz známym erbom zo Sklabine je erb, ktorý bol súčasťou svor-

níka gotickej klenby (obr. 1). Napriek značnému poškodeniu môžeme identifikovať 
neskorogotický, na štyri časti delený turnajový štít, v ktorom sa nachádzajú erby 
jednotlivých častí Uhorského kráľovstva. V ľavom hornom rohu sú to arpádovské 
brvná, znak dolného Uhorska, v ľavom zasa charakteristický, z koruny vyrastajúci 
dvojkríž na trojvrší, ktorý bol znakom horného Uhorska. V pravom dolnom rohu 
sa zachovala jedna korunovaná levia hlava. Ide o zlomok erbu Dalmácie, ktorý 
tvoria tri zlaté korunované levie hlavy v modrom poli; dve zvyšné sú odlomené.4 

Pravá dolná polovica erbu chýba úplne. Podľa analógií sa však práve v tejto časti 

1 Pomerne veľká zbierka erbov a epitafov sa zachovala napr. na hrade Stará Ľubovňa, kde je 
v priestoroch tamojšej expozície zriadené aj lapidárium. 
2 Napr. aj na dosť zachovalej hradnej ruine Lietavy je iba jeden vysoko a neprístupné 
položený erb. Táto dôležitá rezidencia Turzovcov musela iste niesť viacero (nielen ich) 
erbov - podobne ako ich druhý zámok v Bytči. 
3 Kamenné články našli pri rekonštrukcii objektu postaveného v predhradí členovia 
občianskeho združenia Donjon, ktoré ruinu hradu prevádzkuje. 
4 Fragment podobného erbu sa našiel aj na hrade Likava. RAGAC, R.: Dva heraldické nálezy 
z hradu Likava (príspevok k uhorskej panovníckej heraldike 15. storočia). In: Genealogicko-
heraldický hlas, 11, 2001, č. 1, s. 6 - 7. 
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mala nachádzať figúra leva (obr. 2). Podľa spôsobu jeho stvárnenia to mohol byť 
buď znak českého kráľovstva, alebo znak sedmohradského komitátu Bistrija (Ru
munsko), ktorý v roku 1453 spolu s titulom bistrit,ského grófa udelil Matejovmu 
otcovi Jánovi Huňadymu do dedičnej držby kráľ Ladislav V. Pohrobok.5 Možno 
teda konštatovať, že chýba takmer celá polovica hmoty erbu, ktorého zvyšok má 
rozmery zhruba 60 x 60 cm. V strede, kde sa všetky štyri polia prelínajú, je výraz
ná prázdna plocha. Práve v týchto miestach sa mohol nachádzať srdcový štítok s 
korvínovským havranom. Takýto erb bol jedným z viacerých variantov erbu, aký 
používalo Uhorsko v období panovania kráľa Mateja Korvína (1458 - 1490) (obr. 3). 
Takmer identický erb sa nachádza napr. aj na parapete arkiera Mateja Korvína na 
Bratislavskom hrade.6 

Je vysoko pravdepodobné, že tento erbový svorník pochádza z neskorogotickej 
kaplnky, ktorá bola najcennejším stavebným prvkom sklabinského „horného" hradu. 
Vysokú úroveň jej výtvarného stvárnenia dokladajú kamenné články oporných pi
lierov s rastlinnou výzdobou, ktoré sa na jej ruine stále nachádzajú. Klenba kaplnky 
sa zrútila okolo roku 1800, po predchádzajúcom opustení schátranej stredovekej 
časti hradného komplexu majiteľmi. Ako cenný architektonický detail sa však 
pravdepodobne stala súčasťou rodového múzea Révaiovcov, ktoré bolo zriadené 
v priestoroch „nového" hradu v druhej polovici 19. storočia. Historik František Sasi-
nek pri správe o exponátoch tohto múzea uvádza aj kamennú tabuľu s erbom Mateja 

5 V tejto podobe lev držal korunu vo vztýčenej prednej labe. SULCOVÁ, J.: Arkier Mateja 
Korvína na Bratislavskom hrade. In: Pamiatky a múzeá 1/2004. http://www.snm.sk/old/ 
pamiatky/pam_2004 _lc.htm 
6 Tamže. 
?Na svorníku sa datovanie nenachádza, nie je teda isté, či išlo o tento, alebo iný artefakt 
z rovnakého obdobia. SASINEK, F.: Sklahinský hrad. In: Slovenský letopis, 2, 1877, č. 1, s. 39. 
Súkromné múzeum Révaiovcov zaniklo v roku 1944 po vypuknutí Slovenského národného 
povstania a následnom rozkradnutí jeho inventára. Budovu „nového" hradu ako strediska 
odboja pri potlačení povstania neskôr vypálili postupujúce nemecké vojská. 

<2A 

http://www.snm.sk/old/


1. Fragment erbu Mateja Korvína zo 
Sklabinského hradu (nález z roku 2006). 
2. jeden z mnohých používaných 
variantov erbu Mateja Korvína. 

3. Erby krajín pod vládou Mateja 
Korvína (Johannes de Thurocz: Chronica 
Hungarorum, 1488) 

Korvína z roku 1468.7 Existencia takéhoto kamenného neskorostredovekého erbu je 
na slovenských hradoch unikátom a môže svedčiť o funkcii Sklabine ako kráľovskej 
rezidencie Mateja Korvína pred rokom 1470, prípadne aj neskôr.8 

Erby Františka Révaia a Barbory Pongrácovej 
Druhým nálezom je erb znázorňujúci len samostatný znak horného Uhorska. 

V predĺženom štíte netypického tvaru, z oboch strán s vpadnutým driekom, sa 
nachádza rovnoramenný dvojkríž vyrastajúci z koruny, ale bez trojvršia (obr. 5). 
Nad orámovaním heraldickej figúry je excentrický umiestnený pravidelný štvorcový 
otvor, ktorý mohol slúžiť ako miesto na zavesenie zástavy. Tento kamenný článok 
bol totiž ešte v druhej polovici 20. storočia doplnkom kamenného epitafu, ktorý 
visel nad hlavnou vstupnou bránou do hradného komplexu a s ktorým je svojim 
vyhotovením identický. Kamenná tabuľa s erbami sa nad touto bránou, chránenou 

8 Majetková situácia Sklabinského hradu počas 15. storočia nieje dostatočne transparentná. 
V roku 1410 dal Žigmund Luxemburský Sklabinu do zálohu Andrejovi Balickému, šľachticovi 
poľského pôvodu. Jeho potomkovia zastávali funkciu kastelánov tohto hradu až do roku 
1469, avšak nie je vylúčené, že po vyplatení záložnej sumy pôsobili už ako kasteláni 
kráľa. V roku 1470 daroval Matej Korvín za sumu peňazí hrad svojmu pokladníkovi Jánovi 
Ernstovi, ale v roku 1487 ho spolu s ďalšími panstvami opäť daroval svojmu ľavobočkovi 
Jánovi Korvínovi. Ten však podobne riešil svoju majetkovú situáciu zálohovaním 
sklabinského panstva od roku 1490. BEŇKO, J.: Starý Turiec. Martin 1996, s. 166. 
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4. Erby Františka Révaia a Barbory 
Pongracovej z roku 1636. 

5. Erb horného Uhorska zo 
Sklabinského hradu (nález z roku 
2006). 
6. Umiestnenie erbu horného Uhorska 
a Františka Révaia a Barbory 
Pongracovej nad hlavnou bránou 
do hradu (foto spred r. 1945). 

dvoma baštami, nachádzala ešte v 80. rokoch 20. storočia (obr. 4, 6). Dnes je však 
nezvestná. Znázorňovala vedľa seba umiestnené erby Františka Révaia (+1656) 
a jeho manželky Barbory Pongracovej. František Révai (v genealógiách označovaný 
aj ako František V.) sa po vymretí línie Petra Révaia stal dominantným dedičom 
sklabinsko-blatnického panstva Révaiovcov a zároveň po svojom otcovi Gabrielovi 
aj spolumajiteľom susedného veľkého panstva Lietava. Jeho znakom bol typický 
révaiovský erb, známy z mnohých predchádzajúcich i neskorších vyobrazení, ktorý 
počas celej novovekej histórie rodu neprešiel zmenami. Tvoril ho vlk vyrastajúci 
z kráľovskej koruny, zvierajúci v labe trojružu, ktorej stredný kvet mal bielu, ostat
né červenú farbu. Rovnaká erbová figúra, umiestnená na turnajovej prilbe, tvorila 
aj klenot erbu. 

Barbora Pongrácová zo Svätého Mikuláša a Starhradu bola prvou manželkou 
Františka Révaia. Jej erb znázorňuje dvojhlavého orla s rozprestretými krídlami, 
ktorého stredom prebieha ihlan. Na erbe nie je zreteľné, čo tvorilo vyobrazenie vo 
vnútri tohto ihlanu, ale podľa literatúry by to mali byť z koruny vyrastajúce symbo
ly ruky a trúbky. Klenot tvorila tiež turnajová prilba, z korunky ktorej vyrastal orol 
s rozprestretými krídlami.9 Obidva erby boli umiestnené v renesančných štítoch 
s bohatými prikrývadlami. Pod erbami bola nápisová tabuľa s jemne rytou huma-

9 Porovnaj NAGY, I.: Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal. CD, 
Arcanum. Budapest 1999. Heslo Pongrácz. 
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nistickou majuskulou, ktorej obsah sa však už vzhľadom na nejasnosť samotného 
textu, ale aj zlú kvalitu fotografie nepodarilo interpretovať. Slabo viditeľný je len 
začiatok textu, ktorý datuje osadenie tabule do roku 1636(7). Tento dátum zároveň 
dokladá vznik najmladšej časti opevnenia hradu a pravdepodobne aj budov pred-
hradia10. 

Erby Petra Révaia a Márie Forgáčovej 
Erbová tabuľa Petra Révaia a jeho manželky Márie Forgáčovej bola osadená pri 

dokončovaní stavby tzv. nového hradu (arx nova).n Umiestnená bola na čestnom 
mieste pri vchode do tejto novej, renesančnej rezidencie (obr. 7). Z korešponden
cie prefekta panstva vieme, že už pri dokončovaní stavebných prác na hrade bola 
hotová kamenná tabuľa s erbami a nápisom, ktorej výrobu mala na starosti Mária 
Forgáčová.12 Umelecké stvárnenie erbov je dosť podobné stvárneniu vyššie opísa
ného erbu jeho nasledovníka. U Petra Révaia ide opäť o nezmenený erb Révaiovcov. 
Erb Forgáčovcov tvorila kráľovná vyrastajúca z turnajovej korunovanej prilby, pri 
hlave ktorej sú dva polmesiace na každej strane. Rovnakú erbovú figúru, len bez 
mesiacov, niesol aj klenot. Oba erby sú doplnené bohatými prikrývadlami, podobne 

10 BÓNA, M.: Hrad Sklabina. Severná bašta prvej brány. Sondážny pamiatkový výskum 
a návrh na obnovu pamiatky. Pamiatkový ústav, regionálne stredisko Nitra, 1999, s. 2. 
11 Peter Révai (+1622) bol významný krajinský hodnostár, turčiansky župan, ale aj 
literárne činný humanista, ktorý sa preslávil už vo svojej dobe v prestížnom úrade strážcu 
uhorskej koruny (conservator sacrae oronae regni hungahae). Pozri napr. BÓNIS, C: Révay 
Peter. Budapest 1981, 113 s., SOPKO, J.: Dielo Petra Revú a jeho význam pre slovenskú 
historiografiu. In: Historický časopis, 28, 1980, č. 3. s. 400 - 417. 
12 Prefekt Sklabine Matúš Ivanka oznamuje 26. novembra 1610 Petrovi Révaiovi ... Erb 
kamenári giž dokonali toliko ty litery ktere w.(ašej) p.(ani) m.(Hosť) rozkázala mági wyryti... 
Matúš Ivanka, Slovenský národný archív Bratislava, AR, Korešpondencia František III. 
Révay, škatuľa 78, s. 53. 

27 • 



ako v predchádzajúcom prípade. Celé dielo je bohato renesančné zdobené motívmi 
viniča a úponkov rastlín. Pod erbami sa nachádzajú mená a plná intitulácia majiteľa 
stavby: 

ANNO DOMINU) 1610. SPECT(ABILI) AC MAG(NIFICI) DOM(INI) PET(RI) DE REWA 
COM(ES) PER(PE)TV(V)S COMIT(A)TVS THUROCZ SACR(AE) REGIAE MAESTATIS M(A-
GISTRI) CUR(IAE) ET CONSIL(IARII) NEC NON CONSERVATOR SACRAE CORONAE REGNI 
HUNGARIAE. 

MARIA FORGACZ DE GIMES 
CURAREFECER(VNT).13 

Táto erbová tabuľa je dnes takisto nezvestná, pretože múr, na ktorom sa ešte 
v 70-tych rokoch 20. storočia nachádzala, sa zrútil. 

Výpočet heraldických pamiatok hradu Sklabina samozrejme nie je úplný. V rôz
nych druhoch prameňov sa stretávame so zmienkami o existencii ďalších erbov, 

13 Roku pána 1610. Veľkomožný pán Peter Révai, dedičný turčiansky župan, magister kurie 
svätého kráľovského majestátu a kráľovský radca, ako aj strážca svätej koruny uhorského 
kráľovstva a Mária Forgáčová z Gýmeša dali zhotoviť. 
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7. Erbová tabuľa Petra Révaia 
a Márie Forgáčovej z roku 1610 
a bližšie neznámy révaiovský erb na 
klenáku portálu na Sklabini (kresba 
Jozefa Kónyokiho, 19. storočie) 

8. Rovnaká tabuľa v 70-tych rokoch 
20. storočia. 

Foto: autor (1, 5), Archív 
Pamiatkového úraáu SR, Bratislava 
(4, 6, 7, 8) a internet (2) 

ktorých podoba ani bližší popis sa však nezachovali. Na novom zámku sa napr. 
v inventári dvorianskej svetnice spomína kameň okresaný, čiže kamenná plastika, 
erb či epigraf.14 Nákresy pamiatkára Jozefa Kónyokiho z roku 1884 okrem ruiny hra
du zobrazujú aj viaceré architektonické a výtvarné detaily stavieb. Na výkrese, na 
ktorom zachytil podobu erbovej tabule Petra Révaia a Márie Forgáčovej, sa nachádza 
aj ďalšia erbová kartuša Revaiovcov z klenáka bližšie neurčeného portálu, ktorého 
iná podoba, ani on sám sa nezachovali (obr. 6). 

Na hrade Sklabina doteraz neprebehol komplexný archeologický výskum. Je 
možné a dosť pravdepodobné, že niektoré z predstavených, ale aj prípadné ďalšie, 
histórii neznáme heraldické pamiatky Sklabine v súčasnosti odpočívajú v sutine 
hradnej ruiny. 

14 Anno 1610, 1. mai. Inventovane zboži všelijaké i jiný dobytek na stranu syrot, Georgio 
Rohacz urednikovi zámkov Sklabine a Blatnice. Slovenský národný archív Bratislava, AR, 
škatuľa 56, fascikel č. 4. 

29 • 



RODINA WELSOVCOV A AUDREY HEPBURNOVÁ • 

Šarlota Drahošová 

Prázdniny v Ríme, Vojna a mier, My Fair Lady, Raňajky u Tiffanyho. Kto zo stred
nej a staršej generácie by nemal príjemné spomienky pri vyslovovaní názvov týchto 
filmov. Je to len vzorka tých úspešných, v ktorých hlavné úlohy veľmi prirodzene 
stvárnila pôvabná svetová filmová hviezda Audrey Hepburnová. Z encyklopédií 
či množstva článkov sa ľahko dozvieme, že sa narodila 4. mája 1929 v Bruseli ako 
Edda van Heemstra Hepburn-Rustonová v rodine anglického bankára a holandskej 
barónky. Pre nás je však omnoho zaujímavejšia skutočnosť, že časť jej rodostromu 
sa priamo dotýka Slovenska. Túto spojitosť dokazujú archívne dokumenty v Štát
nom archíve v Nitre a jeho pobočke v Topoľčanoch. 

Welsovci v Kovarciach 
Rodina Welsovcov kúpila od statkára Pavla Motešického v Kovarciach pri Topoľ

čanoch pravdepodobne v roku 1864 pozemky a kaštieľ, ktorý sa stal ich domovským 
sídlom. Zrejme hľadali vhodné podmienky na podnikanie, pretože v tom istom roku 
firma Wels a Wehle založila v obci cukrovar. V roku 1864 požiadala Župný úrad 
v Nitre o jeho výstavbu, ktorú Slúžnovský úrad v Bojniciach v písomnom vyjadrení 
zo 7. novembra 1864 privítal, vidiac v nej i v samotnej prevádzke cukrovaru zdroj 
pracovných príležitostí pre chudobných ľudí. So súhlasom Miestodržiteľskej rady 
v Budapešti vydal stavebný úrad v Nitre 2. mája 1865 povolenie na výstavbu objektu 
na vlastnom pozemku žiadateľov.1 V čase najlepšej produkcie cukrovar zamestnával 
300 robotníkov z Kovariec a okolia. 

Spoluzakladateľom a spolumajiteľom firmy bol Anton Wels, pradedo Audrey Hep-
burnovej. Jeho korene, podobne ako aj korene jeho manželky Karolíny Schutzovej, 
vedú na Moravu. Usadeniu sa v Kovarciach predchádzal ich pobyt v moravskej obci 
Bavory, dnes v okrese Bŕeclav, kde sa im v roku 1860 narodil syn Karol. Ďalšia ich 
cesta na Morave viedla do Brna, v ktorom sa narodili dve ich dcéry - v roku 1863 
Amália (Ameli) a v roku 1864 Mária (Marí). 

V roku 1869 sa v Uhorsku uskutočnilo sčítanie ľudu. Kovarce boli v tomto období 
poľnohospodárskou obcou, ktorá mala 1181 obyvateľov. Welsovci patrili k najbohat
šej vrstve, o čom svedčí aj popis ich bývania a počet služobníctva. Údaje o naro
dení členov rodiny z tohto zdroja v porovnaní s matričnými zápismi sú čiastočne 
nepresné. Sčítací komisár uviedol ako miesto narodenia Antona Welsa Prahu. Zrejme 
však išlo len o jedno z miest jeho prechodných pobytov. Nepresný je aj rok narode
nia dcéry Márie - 1865. Keby prišla na svet v tomto roku, našli by sme o tom zápis 
v kovareckej matrike. 

1 Štátny archív v Nitre (ďalej SA Nitra), Nitrianska župa I, podžupan, adm. 1864/XiI/l39. 

•4 30 



Pohľad na Kovarce s kaštieľom (uprostred). Foto: M. Žiak 

Stará matka 
Do sčítacieho hárku už zapísali i Antonovu dcéru Annu (Julianu Františku Karo

línu), neskoršiu starú mamu Audrey Hepburnovej. Narodila sa 23. júla 1868 v Kovar-
ciach. Neskorší krst, 3. augusta 1868, vyplynul zo skutočnosti, že jej krstní rodičia 
Karol Schútz s manželkou museli pricestovať z Brna. 

Welsovci v tom čase žili v kaštieli (s popisným číslom 8), ktorý mal 14 izieb, 
2 kuchyne a 3 komory. O výchovu detí sa staral domáci učiteľ Richard Leibnicz po
chádzajúci z Dobrej na Morave a dve vychovávateľky. V tomto objekte žili i dvaja 
slobodní hospodárski správcovia Teodor Kinclen z Wúrtembergeru, Karol Lehofer 
z Viedne, ako aj dve chyžné, dve slúžky a kuchárka. Na udržiavanie zelene v okolí 
rodina zamestnávala tiež záhradníka Heinricha Lintnera z Moravy, ktorý tu žil aj 
s rodinou, a o bezpečnosť sa staral nočný strážnik Ondrej Rajčáni. Statok v domá
com hospodárstve predstavovali 4 kone, z ktorých dva boli ťažné, 6 kráv a jeden 
býk. Ťažisko chovu však tvorili ošípané - 40 kusov.2 

V Kovarciach sa Welsovcom narodila aj ďalšia dcéra - Helena (21. februára 
1870).3 

2 ŠA Nitra, Sčítanie obyvateľov Nitrianskej župy 1869, Kovarce. 
3 ŠA Nitra, Rímskokatolícky farský úrad v Kovarciach, matrika narodených, inv. č. 1630. 
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Dedičstvo Antona Welsa 
Antona Welsa (prastarého otca Audrey Hepburnovej) a Pavla Wehleho sme našli 

i v zozname najväčších platičov daní v Nitrianskej župe. So sumou 1570 zlatých sa 
nachádzali na slušnom 26. a 27. poradovom mieste.4 Ich cukrovar pracoval sezónne, 
ale pre nedostatok suroviny málokedy na plnú kapacitu. Kvôli absencii železničnej 
trate cukor z neho dopravovali konskými povozmi do Nitry a odtiaľ vlakmi do skla
dov vo Viedni, Brne a Budapešti. V noci z 24. na 25. decembra 1873 cukrovar vyho
rel. Príčinu požiaru nezistili. V obci sa povrávalo, že mohlo ísť aj o úmysel. V tom 
čase bolo cukrovarníctvo v kríze a rentabilita cukrovaru bola slabá. Poisťovňa zaň 
poškodeným majiteľom vyplatila 130 000 zlatých. 

Začiatkom sedemdesiatych rokov 19. storočia sa Anton Wels pokúšal s niekto
rými veľkostatkármi z oblasti oživiť činnosť Hospodárskeho spolku nitrianskeho 
údolia. V tomto smere spolupracoval i so známym Georgom Friesenhofom z Neda-
noviec.5 Zomrel v Kovarciach 18. augusta 1876 vo veku 45 rokov na vodnatieľku. 
Pochovali ho v krypte pod sakristiou kostola.6 Úpadok jeho podnikateľských aktivít 
bol zrejmý už v roku 1874, keď spoločník Pavol Wehle predal svoj majetok - dolný 
kaštieľ a pôdu - Šándorovi Wágnerovi, lekárnikovi z Pešti. 

Nehnuteľnosti po Antonovi Welsovi zdedili jeho deti, o čom sa dozvedáme zo 
zápisu v pozemkovej knihe (v roku 1880). V roku 1894 ich však prepísali na nového 
majiteľa - Ľudovíta Oponického.7 Pravdepodobne začiatok deväťdesiatych rokov je 
obdobím, v ktorom rodina opustila Kovarce a odsťahovala sa do Rakúska. 

4 SA Nitra, Nitrianska župa I, administratívne písomnosti župana, 1871/18. 
5 KLČO, M. - ILLÁSOVÁ, L: História Kovariec. Nitra 1993, s. 44, 49. 
6 ŠA Nitra, Rímskokatolícky farský úrad v Kovarciach, matrika zomrelých, inv. č. 1630. 
7 SA Nitra, pobočka Topoľčany, Okresný súd v Topoľčanoch, pozemková kniha, Kovarce. 
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Otvorené otázky 
2iaľ, ani v matrikách z Kovariec, ani v matrikách z Topoľčian a Zlatých Moraviec 

sa nám nepodarilo nájsť záznam o sobáši Anny Welsovej s Viktorom Rustonom, kto
rý sa mal konať 15. januára 1889. Ich syn Jozef, anglický bankár, bol otcom Audrey 
Hepburnovej (matkou bola Ella van Heemstra). Welsovci a potom Rustonovci často 
migrovali, Audrey sa narodila v Belgicku, v Bruseli. 

Pre historickú presnosť musíme uviesť, že v októbri 1871 sa v Topoľčanoch istej 
Františke Welsovej pochádzajúcej z Moravy narodila ilegitímna dcéra Anna. V sčí-
tacom hárku rodiny Welsovcov z roku 1869 táto Františka zapísaná nie je. Určite 
išlo o rodinne spriaznenú členku, pravdepodobne sestru Antona Welsa, ktorá žila 
oddelene, vlastným životom. 

Kaštieľ, v ktorom bývali Welsovci, stojí dodnes. V roku 1900 ho mal aj s časťou 
kovareckých lesov v prenájme americký milionár Thomas Cardéz, ktorý sa v ro
ku 1921 vrátil do USA. V roku 1928 ho Henrich Oponický predal Československej 
republike. V súčasnosti je vo vlastníctve Slovenskej republiky a slúži ako domov 
dôchodcov pre mentálne postihnuté osoby. 

Herečka Audrey Hepburnová mala dvoch synov - Seana a Luca - z manželstiev 
s americkým hercom Melom Ferrerom a talianskym psychiatrom Andreom Dottim. 
Zomrela vo Švajčiarsku, v Tolochenaz, 20. januára 1993 vo veku 63 rokov na rakovi
nu tráviaceho traktu. V tom čase žila v pokojnom manželskom vzťahu s producen
tom Róbertom Woldersom. 
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PRAMENE 

NEZNÁMY ARMÁLES PRE ŇÁRIOVCOV Z BEDEGU Z ROKU 1457 

Peter Keresteš 

Ňáriovci1 z Bedegu patria medzi známe rody a jestvuje o nich pomerne bohatá 
literatúra. V rokoch 1535 a 1574 získali ich vetvy baronáty a v rokoch 1632 a 1655 aj 
grófske tituly. Pochádzali zo Šomoďskej a Tolnianskej stolice. Už pred získaním pr
vého baronátu sa však ich trvalým domovom stalo územie Slovenska. V tridsiatych 
rokoch 16. storočia sem vďaka Františkovi a Vavrincovi Ňáriovcom, ktorí sa v bojoch 
0 uhorský trón postavili na habsburskú stranu, presunuli svoje hlavné sídla (na úze
mia Nitrianskej a Turčianskej stolice).2 Ich potomkovia tu potom pôsobili až do 20. 
storočia a významným spôsobom zasahovali do našich politických, hospodárskych 
a kultúrnych dejín. Za zmienku stojí, že už v druhej polovici 16. storočia si osvojili 
základy slovenčiny natoľko, že v tomto jazyku prijímali aj korešpondenciu.3 

František (t 1551) bol vojakom a pôvodne začínal ako kapitán cisárskych vojsk 
(istý čas velil pevnosti v Šuranoch). V roku 1535 získal funkciu hontianskeho župa
na, ktorú zastával až do roku 1547, v rokoch 1549 - 1551 bol županom v Tekove.4 Bol 
aj hlavným kráľovským koniarnikom. Manželstvom s Alžbetou z Bučian a Korlatky 
vyženil majetkové diely na panstvách Korlátka (Ostrý Kameň) a Branč v záhorskej 
časti Nitrianskej stolice (niektoré však zdedil už po svojej matke Anne Pongrácovej), 
v ďalších nitrianskych obciach (Bučany, Trakovice, Horné Zelenice, Lukáčovce a Dol
né Otrokovce), ako aj v Komárňanskej a Bratislavskej stolici. Zomrel bezdetný. Tes
tamentom (v ktorom sa spomína aj azda ním vybudovaný špitál v Senici) prešla časť 
jeho majetkov na panstvách Branč a Korlátka na jeho brata Jána Ňáriho a príbuz
ných Gašpara Tardyho, Bernarda Literáta Zičiho a Dionýza Polkorába z Nebojse.5 

O jednu generáciu mladší Vavrinec (1538, t po 1582) začínal spočiatku ako fa-
miliár ostrihomského arcibiskupa Pavla Várdaia; v tejto funkcii sme sa s ním stretli 
v roku 1538. V roku 1547 prevzal po Františkovi hodnosť hontianskeho župana 
a bol ním až do roku 1553. Manželstvom s dcérou Mikuláša Turóciho z Turčianskeho 
Michala vyženil Sučany v Turci. Kráľovskými donáciami získal aj menšie majetky 
v Tekove, Honte a v Nitrianskej stolici. Rod pokračoval jeho potomkami. 

1 Do slovenskej transkripcie prepisujeme z pôvodného Nyáry. 
2 Podľa publikovaných genealogických tabuliek išlo o vzdialených príbuzných, aj keď 
v prameňoch sme sa stretli s označením fratres. 
3 Štátny archív v Nitre (ďalej SA Nitra), Uzovič z Kyneku, šk. 4, fasc. E. Tam fragmenty 
písomností Ňáriovcov zo 16. storočia. 
4 FEDERMAYER, F.: Erby pánov Korlátskeho hradu, II. časť, 16. storočie. In: Záhorie, 10, 2001, 
č. 2 (ďalej FEDERMAYER), s. 9 - 10. 
5 Slovenský národný archív v Bratislave, Aponi z Jablonice, šk. 9, inv. č. 36; MOL Budapest, 
A 57, MKA, Librii regii, zv. II, s. 430 - 433; SA Nitra, Uzovič z Kyneku, šk. 10, fasc. 1474 
- 1698 (tam tiež odpis testamentu Františka Ňáriho ako aj Genealógia Thardiana a Nyarianá). 
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Aj napriek tomu, že išlo o vplyvný magnátsky rod, o jeho počiatkoch a pôvod
nom erbe jestvuje viacero nejasností. Preberá ich aj novšia literatúra.6 Z tohto hľa
diska nás potešil odpis ňáriovského armálesu z roku 1457,7 ktorý sa nám podarilo 
objaviť vo fondoch Štátneho archívu v Nitre. Svedčí o existencii privilegiálnej listi
ny, ktorú pre Ňáriovcov v roku 1457 vydal uhorský panovník Ladislav V. Pohrobok 
(deň a mesiac jej vydania nepoznáme, v texte odpisu sa neuvádzajú). Časť starších 
autorov o tomto dokumente vedela, vnímala ho však len ako nobilitačnú listinu 
(s rôznym datovaním: 1451, 1452 či 1457).8 Mnohé práce o armálesoch ho preto 
neevidujú.9 

Hlavným adresátom spomínaného privilégia bol Ján Ňári (Nyáry) z Bedegu, syn 
Juraja Ňáriho a Heleny Ďulaiovej (Gyula). Získal ho za služby vo viacerých vojen
ských výpravách: sprevádzal uhorského panovníka Albrechta I. Habsburského do 
Čiech, v druhej polovici roku 1443 sa tiež zúčastnil protitureckej výpravy guberná
tora Jána Huňadyho a Vladislava III., počas ktorej utrpel zranenie na pravom boku. 

Listina zverejňuje aj stredovekú postupnosť rodu, s ktorou sme sa v literatúre 
doposiaľ nestretli; všeobecne sa jeho počiatky odvodzujú od Havla Ňáriho dolože
ného v roku 1485.10 Objavený odpis vymenúva líniu pätnástich generácií predkov 
adresáta (Jána Ňáriho) siahajúcu až do 12. storočia. Uvádza sa v nej, že bol synom 
Juraja, vnukom Jána, pravnukom ďalšieho Jána, potomkom Štefana, Mikuláša, 
Havla, Bartolomeja, Pavla, Jána, Gašpara, Štefana, komesa Havla, Juraja, Jána 
a nakoniec Štefana, údajného zakladateľa rodu,11 ktorý mal mať sarmatský pôvod 
a mal prísť do Uhorska za vlády Štefana III. (1161 - 1171).12 Zrejme išlo o tradova-

6 NOVÁK, J.: Rodové erby na Slovensku 1. Kubínyiho zbierka pečatí. Bratislava 1980, s. 183 
- 186 (sústreďuje sa najmä na barónsky erb rodu z roku 1535, tam aj odkazy na staršiu 
literatúru); FEDERMAYER, s. 7 - 10; najnovšie NOVÁK, J. - VlTEK, R: Lexikón erbov šľachty na 
Slovensku H. Liptovská stolica. Bratislava 2004, s. 88 - 89. 
7 SA Nitra, ŽN I, Nob. OA-224. 
8 Ojedinelé zmienky Magyarországi vármegyei és városai. Nyitravármegye. Budapest 1898, 
s. 698; REXA, D.: Torvényhatósági levéltárak czímeres levelei (Litterae armaies). Budapest 
1909, s. 142, 171; KEMPELEN, B.: Magyar nemes családok II. Budapest 1911, s. 14; NYÁRY, Zs.: 
Adatok a bedeghi és berencsi Nyáry család tórténetéhoz a kezdetek (1329 - 1535). In: Turul, 
66, 1994, č 1 -2, s. 13. 
9 Súpisy stredovekých armálesov uhorskej proveniencie z konca 19. storočia (BÁRCZAY, O.: 
A Heraldika kézikônyve. Budapest 1897, s. 442 - 449; CSOMA, J.: Mohácsi vész elótti czímer 
levelek nyomai. Turul, 1906, č. 1, s. 22 - 25), ako aj najnovšie práce tento armáles neevidujú. 
Porovnaj KOLLEGA TÁRSOLY, I. - NYULÁSZ1NÉ STRAUB, É.: A Magyar Országos levéltári 
címereslevelei. Budapest 2000. 
10 Najkompletnejšiu genealogickú tabuľku rodu publikoval najnovšie SZLUHA, M.: Nyitra 
vármegye nemes családjai. II. Budapest 2005, s. 206 - 215, ktorý sa ale erbu rodu zvlášť 
nevenoval. K stredovekej postupnosti pozri aj NYÁRY, Zs.: c. d., s. 12 - 23. 
11 Od čias Ptolemaia sa Sarmáciou nazýval historický kraj medzi riekami Visia a Volga, 
na ktorom žili sarmatské kočovné a pastierske kmene (zhruba územie dnešného Poľska, 
Bieloruska a Ukrajiny), ktoré pohltili staršie usadených Skýtov. Od 5. storočia, možno i skôr, 
bola táto oblasť osídlená slovanským obyvateľstvom. 
12 Na základe tejto zmienky predpokladal G. Fejér vymyslenú deperditnú listinu Štefana 
III. pre Štefana „zo Sarmácie", zakladateľa Ňáriovcov, na zem Bedeg (FÉJER, G.: Codex 
diplomaticus et ecclesiasticus Hungariae. Tom. VII. Vol. 5. Budae 1841, s. 121, č. 63). 
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Barónsky erb Ňáriovcov 
z armálesu vydaného 
16. augusta 1535 
(Kollega Társoly 
- Nyulásziné Straub 
2000) 

Pečať hontianskeho 
župana a hlavného 
kráľovského stolníka 
Štefana Ňáriho z roku 
1576 
(Štátny archív v Nitre) 

nú legendu, pretože písomné pramene dokladajú prvých predkov rodu až o dve 
storočia neskôr. Tieto údaje bude musieť preveriť minuciózny výskum stredovekej 
genealógie rodu. 

Azda najzaujímavejšie poznatky sa týkajú pôvodnej podoby ňáriovského erbu. 
Odpis čiastočne potvrdzuje domnienku armálesu z roku 1535, že pôvodný erb rodu 
obsahoval tri ruže.13 Podľa blazónu z roku 1457 bola skutočne pôvodným symbo
lom rodu zlatá kráľovská korunka v červenom (nie teda v modrom) štíte, z ktorej 
vyrastali tri biele (nie neskoršie červené) ruže. Nad štítom bola prilbica so zlatou 
korunkou a troma bielymi ružami zo štítu. Z nájdeného odpisu sa tiež dozvedáme, 
že nezvestný originál armálesu (na pergamene) obsahoval aj maľovanú miniatúru 
tohto erbu. 2iaľ, doteraz nepoznáme žiadnu pečať Ňáriovcov s ním. 

V staršej literatúre sa stretneme aj s tvrdením, že v 15. storočí mali Ňáriovci 
dostať ešte dva armálesy - v rokoch 1475 a 1485. Doposiaľ ich však nik neuverejnil. 
Zdá sa teda, že privilégium z roku 1457 bolo jedinou erbovou listinou pre rod vy
danou v stredoveku. Ďalšou v poradí bola až listina zo 16. augusta 1535,14 ktorou 
hlavný kráľovský koniarnik a hontiansky župan František Ňári získal od Ferdinanda 
I. baronát a súčasne polepšenie erbu (ním táto barónska vetva aj vymrela). Novou, 
hlavnou figúrou Františkovho barónskeho erbu bol v modrom (nie teda už červe
nom) štíte z koruny vyrastajúci doprava obrátený zlatý lev držiaci v pravej prednej 
labe tri biele kvety. S rovnakou podobou erbu sa stretávame aj na pečati Františka 
Ňáriho z roku 154215 a na pečatiach hontianskeho župana a hlavného kráľovského 
stolníka Štefana Ňáriho z roku 1576.16 

Tolniansku obec Bedeg však Ňáriovci získali až v 15. storočí, pričom ich korene siahajú 
do šomoďskej obce Nyár, kde sú doložení začiatkom 14. storočia; táto obec im dala aj 
priezvisko. 
13 NOVÁK, J.: c. d., 1980, s. 184 - 185. 
14 Publikovali ho najnovšie KOLLEGA TÁRSOLY, I. - NYULÁSZINÉ STRAUB, É.: A Magyar 
Országos levéltári dmereslevelei. Budapest 2000. 
15 Publikoval ju FEDERMAYER, s. 10. 
16 SA Nitra, Uzovič z Kyneku, šk. 4, fasc. E. 
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Výskum bude musieť ešte zodpovedať otázku, kedy (znova) došlo k zmene farby 
štítu v barónskom erbe na červenú. Akiste ju však nepriniesol baronát z roku 1574, 
pretože ten potvrdil erb udelený v roku 1535, v ktorom bol štít modrý. 

Príloha 
Budín, 1457 
Ladislav V., kráľ Uhorska, potvrdzuje Jánovi Ňárimu z Bedegu uhorské šľachtictvo 

a erb za jeho vojenské zásluhy. 

Jednoduchý odpis originálu písaný rukou druhej polovice 18. storočia je uložený 
v Štátnom archíve v Nitre, Nitrianska župa I, Nob., OA-224 (A). Fotokópia jednoduchého 
odpisu písaného rukou 18. storočia sa nachádza aj v Madarskom krajinskom archíve 
v Budapešti - MOL Budapest, DL 73 510 (B). Nepriame zmienky o listine uviedli Féjer, 
C: Codex diplomaticus et ecclesiasticus Hungariae. Tom. VIL Vol. 5. Budae 1841, s. 121, 
č. 63; Rexa, D.: Tórvényhatósági levéltárak czímeres levelei. Budapest 1909, s. 142, 171 
a Kempelen, B.: Magyar nemes családok II. Budapest 1911, s. 14; Nyáry, Zs.: Adatok 
a bedeghi és berencsi Nyáry család tôrténetéhoz a kezdetek (1329- 1535). In: Turul, 
66, 1994, č 1-2, s. 13. 

Ladislaus, Hungarie, Bohemie, Dalmatie, Croatie, Sclavonie, Servie, Ráme, Bul-
garie, Galitie, Lodomerieque rex. Tibi fideli nostro cum primis dilecto loanni Nyary 
de Bedegh* gratie et favoris in te nostri regis incrementum re ipsa, atque usu com-
pertum habemus, ea demum quam firmissima regni presidia ac munimenta esse, 
que in animis hominum clementia et liberalitate principum collocantur. Et si vero 
omnibus quoad eius fieri potestur benigne facere studeamus, libenter tamen hac 
voluntate prolicius erga eos retimur, qui virtute, fidelitate et natalium splendere 
alios antecellunt, quo in ordine quanto magis eminet Ioannes, tanto sumus a te 
beneficiis et honoribus onerandum propensiores, nam quod ad genus tuum attinet: 
si quidem certorum litteralium, instrumentorum et fidelium nostrum fidedigna rela-
tione edocti sumus te Ioannem Nyary de dicta Bedegh inter nobiles semper familias 
fuisse, quin ab ipsis vestustissimis Sarmatorum principibus originem ducere. Patre 
natus Georgio, avo autem loanne filio Stephani, filii Nicolai, filii alterius Nicolai, 
filii Galii, filii Bartholomei, qui fuit Pauli, filii Ioannis, filii Gasparis, filii predicti 
filii Stephani, qui fuit Galii comitis comitatus Simeghiensis, filii Georgii, filii autem 
Ioannis, primi de Bedegh, a quo Bedeghiani nuncupamini, ea patre Stephano Nyary 
viro fortissimo et strenuo sub Stephano hujus nominis tertio cum Hunyady rege 
antecessore nostro militante e Sarmatorum principibus oriundo, progeniti. Tu vero 
avorum tuorum virtutis emulus, tibi a puero non modo ad famílie tue decora reti-
nenda, sed etiam augenda proposuisti, nam proficiente augustissimo patre nostro 
Alberto optime memorie Romanorum Imperatore, ac Hungarie rege, in Bohemicum 

* Dnes obec Bedegkér v župe Tolna v Maďarskej republike. 
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expeditionem, ubique presto fuissi, teque in ejusdem domini iŕnperatoris et patris 
nostri oculio ita gessisti, ut virum bonum, strenuum et fidelem decuit, sed et contra 
immanem Turcicam niminis Christiani hostem cum gubernatore hujus regni nostri 
Hungarie Ioanne viro in militaribus comperto ad Albam virtutis sue militantis in-
signe specimen edidisti, dum irruentem in stationem tuam hostium multitudinem, 
contempto vulnere, quod in latere dextro accepisti, fortiter cum tuis repelleres raro 
eoque sane egregio apud omnes exemplo. Ideoque ut non solum apud te, sed etiam 
apud universama famíliám et posteritatem tuam nostri erga te favoris esset testi-
monium ex singulári gratia nostra regia et animi in te affectu, tibi primum Ioanni 
Nyary dicti Georgii Nyary patris et generose et magnifice Helene Gyula matris, filio 
et per te universis liberis et posteritatibus tuis legitime natis et nascituris confir-
mamus et quatenus opus authoritatemb nostram regiam novam nobilitate donamus, 
ac per novam donationem conferimus, omnia illa avite nobilitatis ornamenta privi-
legio libertates, immunitates et jura, que a dicti majoribus tuis accepisti, quo vero 
hec tua, domusque tue decora illustriora sint, largimus tibi insignia hec nobilitaria, 
quorum maiori parte antecessores quoque tui usi fuerunt, videlicet rubrum scutum, 
in quo aurea corona regia, cui tre rami cum totidem rosis albi coloris superimpositi, 
supra scutum vero galea et aurea corona regia redimita, ea que faciei obíciturc, parte 
cancellata et supra coronam rosis tribus eadem, que in scuto est, forma exstantibus, 
hoc autem nominatum, que ind imago est originis vite et studiorum tuorum, cum tibi 
ob intemeratam fidelitatem tuam mirifice convenire, tum nepotibus tuis non modo 
gloriosum, sed etiam utile fóre, iudicavimus, ut nimirum in hoc crebrices intuen-
tes, ad virtutis tue recordationem et imitationem excitentur. Unde pro authoritate 
nostra regia statuimus, ut hec vere nobilitatis insignia instar aliorum quorumlibet 
et regni nostri verorum nobilium perpetuo ubivis gentium in omnibus actionibuse, 
expeditionibus in proeliisf, monomachiis et quibuscunque pugnis et exercitus vexil-
lis, tentoriis, scutis et sigillis, monumentis et picturis, edificiisque ferro et gestare 
tu Ioannes Nyary possis et valeas, universeque posteritates tue legittime possint 
et valeant, nemire unquam prohibenter damus ergo immo conferimus privilégium 
hoc et decretum nostrum pro perpetua stabilitate confirmamus, harum nostrarum 
chyrographo et duplici sigillo nostro authentico munitarum vigore et testimonio lit-
terarum8. Dátum per manus reverendissimi in Christo Patris Dionisii, Sacre Románe 
Ecclesie cardinalis archiepiscopi Strigoniensis, primatis et perpetui legáti, summi 
cancellari nostri aulici et fidelis nostri charissimi in arce nostra regia Búda Anno 
Domini Incarnationis 1457,h regnorum nostrorum Hungarie et Bohemie duodecimo. 

a Z pôvodného universas prepísané odpisovateľom na universam v A. 
b Opravil som, v A. authoritate. 
c Opravil som, v A. objicitur. 
d V A. prepísané z nesprávneho ea na in. 
e Opravil som, v A. actientibus. 
f Opravil som, v A. praeliis. 
g Opravil som, v A. literarum. 
h V A. je uvádzaný rok 1452, v B. správny rok 1457. 
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R O Z H Ľ A D Y 

KE STUDIU NOVÉ ŠLECHTY V ČESKÝCH ZEMÍCH 
V 18. - 19. STOLETÍ 

Jiŕí Brňovják - Tomáš Krejčík 

Zajem o novou šlechtu byl prozatím pouze okrajovým tématem české histo
riografie, na rozdíl od studia české aristokracie, které v posledních desetiletích 
prodélalo velkou konjunktúru. Z úsilí skupiny historikú, jejímiž hlavními pŕedsta-
viteli jsou Jaroslav Pánek, Václav Búžek či Zdenék Hojdá, vznikla celá rada studií 
zabývajících se životním stylem české aristokracie a j e j i c h kariérou v zemském 
nebo dvorském merítku. Detailné byla prozkoumána rada aspektu životní drá
hy šlechtického velmože: od narození, výchovy a studií pfes uplatnení v státním 
aparátu, cirkvi nebo armáde, sňatky, majetkové zázemí, hospodáfství a kultúrni 
mecenát až po úmrtí. Velmi prínosné se toto štúdium stalo díky komparativnímu 
propojení se zahraničními historiky, vénujícími se obdobnému tématu, které vyús
tilo ve štúdium nejvýznamnéjšího místa setkávání aristokratú z celé habsburské 
monarchie - cisárskeho dvora.1 Z okruhu historikú této školy vzešly vedie nepre
berného množství menších či vétších studií dve významné syntetické práce.2 Vedie 
vyše zmĺnéných historikú se české šlechté venovala také rada badatelú, jejichž 
úhlem pohledu se stala problematika šlechtického majetku a hospodárení aristo
kratú na jejich velkostatcích, která se dál rozvíjela ve štúdium štruktúry šlechtické 
společnosti na základe majetkové diferenciace.3 Studie venované štruktúre české 

1 Studie shrnující dosavadní výzkum a výzkumné tendence: BÚŽEK, V. a kol.: Slechta v raném 
novoveku v historickoantropologických proudech současné evropské historiografie. In: Časopis 
Matice moravské, 122, 2003, č. 2, s. 375 - 409; PÁNEK, J.: Slechta v rané novoveké Evropé 
z pohledu českého a evropského bádaní. In: BÚŽEK, V. (ed.): Život na dvorech barokní šlechty 
(1600 - 1750). České Budéjovice 1996, s. 38; KUBES, J.: Vyšší šlechta z českých zemí v letech 
1650- 1750. Úvod do tématu. In: KUBEŠ, J. (ed.): Vyšší šlechta v českých zemích v období 
baroka (1650 - 1750). Pardubice 2007, s. 9 - 33. 
2 BÚŽEK, V. a kol.: Vék urozených. Slechta v českých zemích na prahu novoveku. Praha 
- Litomyšl 2002; MAŤA, P.: Svet české aristokracie 1500- 1700. Praha 2004. 
3 POLISENSKÝ, J. - SNIDER, F.: Zmeny ve složení české šlechty v 16. a 17. století. In: Český 
časopis historický (dále ČČH), 20, 1972, s. 515 - 526; MAUR, E.: Der bohmische und 
mährische Adel vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. In: FEIGL, H. - ROSENER, W. (ed.): Adel im 
Wandel. Wien 1991, s. 17 - 37; FELCMAN, O.: Majetkové pomery české feudálni tŕídy v polovine 
17. století. In: Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica, 1, 1976, s. 195 - 228; 
MYŠKA, M.: Slechta v Čechách, na Morave a ve Slezsku na prahu buržoázni éry (Hospodárska 
aktivita české aristokracie a tzv. „kapitalistická modernizace"). In: Časopis Slezského múzea, 
36, Série B, 1987, s. 46 - 65; týž: Der Adel der bôhmischen Lánder. Seine wirtschaftliche Basis 
und ihre Entwicklung. In: REDEN-DOHNA, A. von - MELVILLE, R. (ed.): Der Adel an der Schwelle 
des burgerlichen Zeitalters 1780 - 1860. Stuttgart 1988, s. 169 - 189; SMUTNÝ, B.: Jan 
Ludvík Harbuval ze Chamaré, zakladatel plátenické manufaktúry v Potštejné a jeho rodina. 
In: Dissertationes historicae 1, 1993, s. 159 - 168; týž: Loscani a Chamaré o východočeském 
plátenictví. Studie o hospodárske politice habsburské monarchie mezi slezskými válkami 
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šlechtické společnosti se pochopitelné nevyhnuly (byť jen velrňi okrajové) proble-
matice prijímaní nových čierni a jejich vzestupu v rámci šlechtických stavu.4 Zajem 
o novovekou šlechtu mezi zahraničními historiky dokladá rada sborníkú a syntéz 
k dejinám šlechty. Inspirující jsou práce rakouských a nemeckých badatelú, publi
kované v nékolika významných sbornících.5 

Ačkoliv ani v zahraničí nepatrí výzkum nové šlechty mezi preferovaná témata, 
pŕesto zde vznikla rada velmi podnetných prací. Pozomost byla venovaná hlavné 
nové šlechté v 19. století, v souvislosti s výzkumem občanské společnosti {Btirger-
tum) a tzv. „druhé společnosti" {zweite Gesellschaft).6 Na filosofické fakulte vídeňské 
univerzity bylo od 60. let 19. století obhájeno nékolik disertačních prací, venova
ných sociálni skupine nobilitovaných podnikatelú v období 18. a 19. století. Nobili-
tacím posledního rakousko-uherskeho císaŕe Karia I. byla venovaná disertace Petera 
Wiesfleckera.7 Vydaní nékolika prací, shrnujících tzv. šlechtické právo {Adelsrecht) 
bylo významným počinem, usnadňujícím se vyznat ve složitosti právních aspektu 
nobilitací.8 Zahraniční badatelé se mohli opŕít o pomerné kvalitní seznamy nobili-
tací Karia Friedricha Franka a Petera Frank-Dóferinga a jejich analýzy, zpracované 

a válkou sedmiletou a edice korespondence z let 1754 - 1757. Sborník prací východočeských 
archivú. Suppl. 2. Zámrsk 1998; týž: K obchodním aktivitám rodiny Zebú s jihlavským suknem 
v 18. století. In: Vlastivedný sborník Vysočiny XI. Oddíl véd společenských, 1998, s. 147 - 165. 
4 Ojedinelou studií, zabývající se pn'mo postupem v hierarchii stavovských titulu, je práce 
MÁDLOVÁ, C: Sebedefinice nové úfednické šlechty na príklade rodiny Hartigú- návrat 
k nobilitačním listinám. In: BÚ2EK, V. - KRÁĽ, P. (ed.): Společnost v zemích habsburské 
monarchie a její obraz v pramenech (1526 - 1740). České Budéjovice 2006, s. 303 - 320. 
5 SIEGERT, H. (ed.): Adel in Ústerreich. Wien 1971; REDEN-DOHNA, A. von - MELVILLE, R. (ed.): 
c. d.; WEHLER, H.-U.: Europäischer Adel 1750- 1950. Gottingen 1990; FEIGL, H. - ROSENER, 
W. (ed.): c. d.; SCOTT, H. M. (ed.): The European Nobilities in the Seventeenth and Eighteenth 
Centuries. Volume One. Western Európe. Volume Two. Northern, Central and Eastern Európe. 
London - New York 1995; REIF, H.: Adel im 19. und 20. Jahrhundert. Munchen 1999; DEWALD, 
J.: The European Nobility 1400- 1800. Cambridge 1996; LUKOWSKI, J.: The European Nobility 
in the Eighteenth Century. London 2003. 
6 WANDRUSZKA, A.: Die zweite Gesellschaft der Donaumonarchie. In: SIEGERT, H. (ed.): c. d., 
s. 56 - 70; s. 173; BERGHOFF, H.: Aristokratisierung des Burgertums. Zur Sozialgeschichte 
der Nobilitierungen in Preussen und Grossbritanien 1870 bis 1918. In: Vierteljahrschrift fúr 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 81, 1994, s. 178 - 204; BRtlCKMÚLLER, E. - STECKL, H.: Zur 
Geschichte des Burgertums in Ústerreich. In: KOCKA, J. (ed.): Biirgertum im 19. Jahrhunderts. 
Deutschland im europäischen Vergleich, Bd. 1 - 3. Munchen 1988; BRUCKMULLER, E.: 
Sozialgeschichte Osterreichs. Wien - Munchen 1985; LENDEROVÄ, M. - BEZECNÝ, Z. - KUBES, J. 
(ed.): Promény elit v moderní dobé. České Budéjovice 2003. 
7 MAHRINGER, P: Ôsterreichischer Wirtschaftsadel von 1701 bis 1740. Dis., Wien 1968; 
FESSEN, A.: Der ôsterreichische Wirtschaftsadel 1909- 1918. Dis., Wien 1974; KOMANOVITZ, 
R.: Der Wirtschaftsadel unter Kaiser Tranz II. (I.) in der Zeit von 1792 - 1815. Dis., Wien 1974; 
WIESFLECKER, P: Nobilitierungen Kaiser Karls I. von Ústerreich. Studien zum ôsterreichischen 
Adel am Ende der Donaumonarchie. Dis., Wien 1992. 
8 Nejnovéji BINDER-KRIEGELSTEIN, R.: ústerreichisches Adelsrecht 1868- 1918/19. Von der 
Ausgestaltung des Adelsrechts der cisleithanischen Reichhälfte bis zum Adelsaufhebungsgesetz 
der Republík unter besonderen Berúcksichtigung des Adeligen Namensrecht. Frankfurt 
am Main - Wien 2000; FROHLICH VON FROHLICHSTHAL, G.: Nobilitierungen im Heiligen 
Rômischen Reich. In: ELVERFELDT-ULM, S. (ed.): Adelsrecht. Entstehung - Štruktúr - Bedeutung 
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Hansem Jäger-Sunstenauem a Nicolasem von Preradovich.9 Tradičné vysokou kvali
tou se vyznačují heraldické studie H. Jäger-Sunstenaua a Michaela Góbla.10 Erbovní-
mi listinami a j e j i c h diplomatickou a heraldickou stránkou se zabýval jihotyrolský 
archivár Gustáv Pfeifer.11 Z prostredí slovenských badatelú je nutné pfipomenout 
prúkopnické práce Ovídia Fausta o typológii erbovních listin uherských panovníkú 
a studie polského historika Siavomira Górzyňského o nobilitacích a heraldice Hali-
čanú v letech 1773 - 1918.12 Z vyše popsaného je zŕetelné, že ve výzkumu proble
matiky nové šlechty v posledních dvou století existence podunajské monarchie je 
možné se opf ít o výsledky zahraničního studia, inspirovat se jimi, a rovnéž navázat 
na radu starších studií českých historikú13 a genealogickou a heraldickou literatú
ru,14 doplnenou značným počtem drobnejších príspevku s často vysokou vedeckou 

in der Moderne des historischen Adels und seiner Nachkommen. Limburg a. d. Lahn 2001, 
s. 67- 119. 
9 FRANK, K. F.: Standeserhehungen und Gnadeakte fúr das Deutsche Reich und die 
Osterreichische Erblande bis 1806 sowie kaiserlich osterechische bis 1823. I - V. Schloss 
Senftenegg 1967 - 1974; FRANK-DOFERING, P.: Adelslexikon des osterreichischen Kaisertums 
1804- 1918. Wien 1989; PRERADOVICH, N. von: Die Fúhrungsschichten in Osterreich und 
Preussen (1804 - 1918) mit einem Ausblick bis zum Jahre 1945. Wiesbaden 1955; JÄGER-
SUNSTENAU, H.: Štatistik der Nobilitierungen in Osterreich 1701 - 1918. In: Osterreichisches 
Familienarchiv, 1, 1963, s. 3 - 16. 
10 JAGER-SUNSTENAU, H.: Die Wappenzensoren in den Hofkanzleien in Wien 1707- 1918. 
In: Genealogica et Heraldica. Helsinki 1984, s. 354 - 364, preklad viz Erbovní censofi 
v Dvorských kanceláŕích ve Vídni 1707 - 1918. In: Genealogické a heraldické informace 
(dále GHI), 1988, 2 - 3, s. 115 - 132; GOBL, M.: Kanzleiheraldik und Wappensymbolik 
des 19. Jahrhunderts am Beispiel von Wappenverleihungen an Militärpersonen. In: 
Jahrbuch der Heraldisch-genealogischen Gesellschaft Adler, 1986/87, s. 54 - 108; týž: 
Osterreichische Kanzleiheraldik und Wappensymbolik des 19. Jahrhunderts am Beispiel von 
Wappenverleihungen an Zivilpersonen. Dis., Wien 1992; týž: Wappenmaler an den Wiener 
Hofkanzleien von 1700 bis zum Ende der Monarchie. In: Herold-Jahrbuch. Neue Folge 9, 2004, 
s. 9-69. 
11 PFEIFER, G.: Wappen und Kleinod. Wappenbriefe in ôffentlichen Archiven Súdtirols. Bozen 
2002. 
12 FAUST, O.: Archív mesta Bratislavy 1. Súpis erbových listín zemianskych. Bratislava, 
s. d.; JANKOVIČ, Ľ.: Umelecko-historický rozbor armáiesov 15. - 19. storočia. Typológia 
a analýza armáiesov bratislavskej zbierky. In: Slovenská archivistika, 22, 1987, č. 2, s. 114 
- 129; GÓRZ1ŇSKI, S.: Nobilitacje w Galicji w latách 1772- 1918. Warszawa 1999; týž: 
Standeserhehungen in Galizien 1773 - 1918. In: Zeitschrift Adler, 1993, č. 3, s. 67 - 70; 
MICHTA, J.: Nobilitacje i indygenaty w Reczypospolitej 1434 - 1794. 1 - 28. Kielce 1991 - 1997. 
13 GINDELY, A.: Die Entwicklung des bohmischen Adels und der Incolatsverhältnisse seit dem 
16. Jahrhunderte. In: Abhandlungen der bóhm. Gesellschaft der Wissenschaften, 7/1, 1886; 
MEJTSKÝ, J.: Príspevky k dejinám šlechty v Čechách. Praha 1901; KLECANDA, V.: Prijímaní do 
rytífského stavu v zemích českých a rakouských na počátku novoveku. Pfíspévek k dejinám 
nižší šlechty. Praha 1928; PINSKER, Č.: Český panský stav a ríšske hrabství. Úryvek z rodopisu. 
Praha 1899; KALOUSEK, J.: České statní právo. Praha 1892; BAXA, B.: Inkolát a indigenát 
v zemích koruny České 1749- 1848. Praha 1908. 
14 Napr. SCHIMON, A.: Ein aplhabetisches geordnetes Verzeichniss der Adel von Bohmen, 
Mähren und Schlesien. Česká Lipa 1859; BLA2EK, C.: Der Adel von Oesterreichisch-Schlesien 
(J. Siebmacher's grosses und allgemeines Wappenbuch, Bd. IV, 11. Abth.). Nurnberg 1885; 
MERAVIGLIA-CRIVELLI, R. J.: Der bohmische Adel (J. Siebmacher's grosses und allgemeines 
Wappenbuch, Bd. IV, 9. Abth.). Nurnberg 1885; KADICH, H. von - BLAŽEK, C.: Der mährische 
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úrovní, publikovaných v ročenkách a časopisech heraldických a genealogických 
klubu a spolku.15 

Štúdium nové šlechty v prostredí českých historikú se púvodné zaméfilo pŕe-
devším na oblast pomocných véd historických, zejména heraldiky, sfragistiky a ge
nealógie. Nové šlechty se rovnéž dotyká rada drobných biogramu nobilitovaných 
osobností, publikovaná ve sbornících, časopisech a encyklopediích.16 V posledních 
desetiletích múžeme pozorovat zvýšený zajem o erbovní listiny se snahou zhodno-
tit jejich heraldickou, diplomatickou a umeleckohistorickou stránku.17 Bylo vydano 
nékolik tematicky zaméŕených soupisú erbovních listin obsahujících dúležité úvod
ní studie, regesta vlastních privilégií a kvalitní reprodukce erbovních miniatúr.18 

Vedie dochovaných originálu erbovních listin jsou študovaný také prameny obsa-
hující jejich opisy a kópie erbovních miniatúr.19 Na velké možnosti mezinárodního 
komparativního studia v oblasti bývalé habsburské monarchie ukázala konference 
Erbové listiny, uspofádaná na podzim roku 2005 v Martine Slovenskou genealogicko-
-heraldickou spoločností a Slovenskou národnou knižnicou.20 Zajem o nobilitace 
a novou šlechtu jako špecifickou společenskou skupinu se také objevil v oblasti 
sociálních a hospodárskych déjin.21 V radé vyše citovaných studií se jejich autori 

Adel(}. Siebmacher's grosses und allgemeines Wappenbuch, Bd. IV, 10. Abth.). Niirnberg 
1899; DOERR, A. von: Der Adel der bohmischen Kronländer. Prag 1900; KOLÁR, M. -
SEDLÁČEK, A.: Českomoravská heraldika. Cást zvláštni. Praha 1925; KRÁĽ VON DOBRA VODA, 
A.: Der Adel von Bohmen, Mähren und Schlesien. Genealogisch-heraldisches Repertorium. 
Prag 1904; PILNÁČEK, J.: Staromoravští rodové. Brno 1972; týž: Neznáme rody a znaky staré 
Moravy. Brno 1983; týž: Rody starého Slezska I- V. Brno 1991 - 1998 (reprint). 
15 Napf. GHI (od roku 1983 vydáva Moravská genealogická a heraldická společnost v Brne); 
Heraldická ročenka (od roku 1976 vydáva Heraldická společnost v Praze); Zpravodaj KGHO 
(v letech 1978 - 1993 vydával Klub genealógii a heraldiku Ostrava). Srov. také PALÁT, P. 
a kol.: Bibliografie české práce heraldické I. (1901 - 1980). Ostrava 1983. 
16 Napf. DOKOUPIL, L. - MYŠKA, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Seš. 
1-12. Ostrava - Opava 1993 - 1999, Nová rada. Seš. 1 - 7 (13 - 17). Ostrava 2000 - 2004; 
MYŠKA, M. a kol.: Historická encyklopédie podnikatelú Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. 
století. Ostrava 2003. 
17 KREJČI'K, T.: Ke studiu erbovních listin. In: Archívni časopis, 27, 1977, s. 145 - 150; týž: 
Metodologický pfíspévek k využití erbovních listin jako historického pramene. In: Slovenská 
archivistika, 29, 1984, č. 1, s. 70 - 85; FIALA, M.: Tri studie k české renesanční heraldice. 
Znaky méšťanú Starého Mesta pražského v letech 1526- 1618 ve svetle salbuchú. In: 
Heraldická ročenka 1993, s. 3 - 32, 1994, s. 3 - 87. 
18 MULLER, K.: Erbovní listiny v archivech Slezska a severní Moravy. Opava 2001; FIALA, M. 
- HRDLICKA, J. - KREJČI'K, T. - ŽUPANlC, J.: Erbovní listiny Archívu hl. m. Prahy a Archívu 
Národního múzea. CD-ROM, Praha 2001; FIALA, M. - ŽUPANlC, J.: Praha 1648. Nobilitační 
listiny pro obránce pražských mést roku 1648. Praha 2001; MULLER, K.: Nad soupisy erbovních 
listin. In: ŠIŠMIŠ, M. (ed.): Erbové listiny. Martin 2006 (dále Erbové listiny), s. 203 - 207. 
19 FIALA, M.: Tri studie k české renesanční heraldice, c. d.; SEDLÁČEK, P: České zemské desky 
a heraldika (1642- 1869). In: VOREL, P. (ed.): Heraldica viva II. Pardubice 2002, s. 84 - 92. 
20 Erbové listiny. Zpráva o konferenci viz BRŇOVJÁK, J. - ŽOUŽELKA, Z.: Erbové listiny. In: 
ČČH, 104, 2006, č. 4, s. 998-999. 
21 KROUPA, J.: Alchýmie štéstí. Pozdníosvícenstvía moravská společnost 1770- 1810. Brno 
1987; BEZECNY, Z.: Slechtici v občanské dobé. In: MACHACOVÁ, J. - MATEJČEK, J. (ed.): Studie 
k sociálním dejinám 19. století, 7, 1997, s. 92 - 97; MYŠKA, M.: Merita mercatorum anebjak tri 
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nevyhnuli alespoň nástinu nékterých problému tzv. šlechtického práva popŕ. jim 
venovali samostatné studie.22 

V následujících ŕadcích bychom chtéli detailnéji informovat o studiu nové slech
ty na Ostravské univerzite v Ostrave. Na zdejší katedre histórie již delší dobu 
uskutečňuje výzkum nové slechty v českých zemích Tomáš Krejčík, autor rady 
studií, postihujících problematiku v oblasti diplomatiky a heraldiky a zpracová-
vajících otázky metodológie výzkumu a práce s prameny.23 Studium nové slechty 
na Ostravské univerzite úzce souvisí s výzkumem méšťanské společnosti {burger-
liche Gesellschaft) a podnikatelských elit, jemuž se dlouhodobé venuje rada členu 
zdejší katedry histórie (Milan Myška, Aleš Záŕický).24 Zaméŕením na problematiku 
občanských elit, pŕedevším podnikatelstva, zapadá výzkum nové slechty rovnéž 
do problematiky tzv. druhé společnosti (zweite Gesellschaft). Je také úzce spojen 
s problematikou nobilitací židú, konvertitú i téch, kteŕí zústali vérni víre svých 
pŕedkú.25 Takto pojaté studium umožňuje srovnání s nékterými obdobné zaméŕe-
nými výzkumy v zahraničí, pŕedevším v Rakousku, Nemecku a Polsku. Výzkum 
nové slechty se však neomezuje pouze na období 19. století, ale postupné se snaží 
postihnout také starší období, nyní pŕedevším 18. století. 

T. Krejčík vytvoril z rad studentú histórie Filozofické fakulty Ostravské uni
verzity skupinu historikú, kteŕí se na problematiku nové slechty špecializovali ve 

obchodníci z Moravy a Slezska za času Márie Terézie prišli k šlechtickým titulúm. In: PANIC, I. 
- WANATOWICZ, M. W. (ed.): Wieky staré i nowe. Katowice 2000, s. 93 - 109; týž: „Nová šlechta" 
z rad penéžníkú, obchodníka a prúmyslníkú v českých zemích v 19. století (Poznámky- problémy 
- perspektívy výzkumu). In: Pocta Janu Janákovi, predsedovi Matice moravské, profesoru 
Masarykovy univerzity vénují k sedmdesátinám jeho pŕátelé a žáci. Brno 2002, s. 35 5 - 361. 
22 2UPANIČ, J.: Nobilitace českých elit v Rakousko-uherské monarchii. In: František Ladislav 
Rieger a česká společnost 2. poloviny 19. století. Semily 2003, s. 181 - 200; týž: Zdarma 
nebo za peníze? Šlechtické tituly a jejich udílení v Rakousku-Uhersku. In: Heraldická ročenka 
2005, s. 97 - 118; týž: Vznik jednotné rakouské nobility. In: Sborník archivních prací, 56, 
2006, 2, s. 345 - 416. Ke studiu mechanismú nobilitací a prijímaní mezi stavy v období pred 
a po Bílé hore se naposled vrátil STARÝ, M.: Udílení erbu a stavu v českém zemském právu 
pred a po Bílé hore. In: Erbové listiny, s. 121 - 131; týž: Prijímaní moravských a slezských 
šlechticú do panského stavu království českého v 16. a na počátku 17. století. In: BOBKOVÁ, L. 
- KONVICNÁ, J. (ed.): Korunní zeme v dejinách českého štátu II. Praha 2005, s. 251 - 288. 
23 KREJČÍK, T: Výzkum nobilitovaných osôb z českých zemí v letech 1804 -1918. In: VOREL, P. 
(ed.): c. d., s. 95 - 106; týž: „Neue" Adel in Bôhmen, Mähren und Schlesien im 19. Jahrhundert. 
In: Les noblesses de Bohéme et de Moravie au XIXe siécle. Etudes danubiennes, 19, 2003, 
Num. 1 - 2, s. 49 - 58; týž: Kultivace a dekultivace nové slechty na Morave- stav poznaní 
a možnosti dalšího zkoumání. In: Studie k sociálním dejinám, 11, 2004, s. 32 - 50. 
24 K pracím M. Myšky viz pozn. č. 3, 15 a 21. 
25 KREJČÍK, T: Nobilitovaní bankéŕi 19. století. In: DVORAK, T. - VLCEK, R. - VYKOUPIL, L. 
(ed.): Milý Bore ... Profesoru Ctiboru Nečasovi k jeho sedmdesátým narozeninám vénují 
pŕátelé, kolegove a žáci. Brno 2003, s. 129 - 135; ZÁRICKÝ, A.: K počátkúm dúlního podnikaní 
židovské rodiny Gutmannú v Ostravsko-karvinském revíru v letech 1865 - 1873. In: 2idé 
a Morava. Kroméŕíž 1999, s. 46 - 52; týž: Wilhelm a Dávid Gutmannové, aneb jak dva chudí 
lipničtí židé k rytíŕským titulúm prišli. In: GHI, 2004, s. 27 - 32; týž: Velkopodnikatel - Príklad 
Heinricha hrabéte Larisch-Mónnicha, Josefa Zwierziny a Wilhelma Cutmanna. In: FASORA, L. 
- HANUS, J. - MALlR, J. (ed).: Clovék na Morave 19. století. Brno 2004, s. 28 - 46. 

43 • 



svých diplomových a disertačních pracích, a současné usiluje" o zapojení dalších 
zájemcú. Práce studentú byly zaméŕeny na postižení základních prameňu a je-
jich diplomaticko-správní analýzu a na rozbor nobilitačního ŕízení. Jiŕí Brňovjak 
a Zbynék Zouželka ve svých diplomových pracích študovali nobilitované úŕedníky 
moravské statní správy v 19. století 2 6 a ve svých disertačních pracích se zaméŕili 
na zhodnocení nobilitačních ŕízení České dvorské kanceláŕe v období let 1712 
- 1762.27 Radim Macháň ve své diplomové práci zpracoval nobilitace dústojníkú ra-
kousko-uherské armády v 2. polovine 19. století. Pri bádaní ostravského kolektívu 
bylo využito nékolik grantových projektu (dotace poskytli pŕedevším Fond rozvoje 
vysokých škôl Ministerstva školství, mládeže a telovýchovy, Grantova agentúra ČR 
a Ostravská univerzita). Ostravští historikove publikovali radu odborných studií, 
otišténých v českých odborných periodikách a sbornících. Zúčastnili se také néko-
lika odborných konferencí, kde referovali o výsledcích svého výzkumu a jednotli
vých problémech. V současnosti je na katedre histórie Filozofické fakulty Ostravské 
univerzity zpracováváno nékolik nových bakalárskych, diplomových a disertačních 
prací s tematikou nové šlechty v 18. - 19. století. 

V rámci výzkumu nové šlechty v habsburské monarchii je venovaná velká po-
zornost erbovní symbolice nové udélovaných znaku. V součinnosti s citovanými 
pracemi M. Gôbla (viz pozn. č. 10) byly zatím analyzovaný menší soubory erbu, 
pfičemž základním hlediskem bylo úzke časové období (pŕedevším 19. a počátek 
20. století), profesní zaméŕení uživatelú téchto erbu či promény dobové heraldiky 
a jejích formálních pravidel.2 8 Určité pozornosti se dočkal erbovní censor William 
O'Kelly - významná a mimoŕádné vlivná osobnost v heraldice habsburské monar
chie z počátku 18. století.2 9 

26 BRŇOVJAK, J.: Nobilitovaní úfednici statní správy markrabství moravského v letech 1850 
- 1918. Dipl. práce, Ostrava 2002; týž: Nová šlechta z rad úfednictva moravské štátni správy 
1850- 1918. In: Slezský sborník, 101, 2003, 1, s. 1 - 16; ZOUŽELKA, Z.: Nové nobilitovaní 
úfedníci statní a zemské správy na Morave a ve Slezsku v první polovine 19. století ve svetle 
Šlechtické matriky Zemských desk moravských. Dipl. práce, Ostrava 2003; týž: Nobilitovaní 
príslušníci státniho úfednictva na Morave a ve Slezsku v první polovine 19. století. Pfispévek 
k dejinám státniho úfednictva na Morave a ve Slezsku v dobé pfedbfeznové. In: GHI, 2005, 
s. 46 - 62; týž: ZOUŽELKA, Z.: Nobilitačníspisy jako prameň k dejinám státniho úfednictva 
v na Morave a ve Slezsku v 1. polovine 19. století. In: Erbové listiny, s. 171 - 180. 
" BRŇOVJAK, J.: Nobilitační politika císafe Karia VI. v českých zemích 1712- 1740. Dis., 
Ostrava 2005. 
28 KREJČÍK, T.: Možnosti studia heraldiky nové šlechty v 19. století. In: Genealógia ac heraldica 
Bohemica. Praha 2002, s. 106 - 111; týž: Význam symboliky v erbech právníkú v 18. a 19. 
století. In: Symbol a symbolika v právu. Brno 2006, s. 85 - 90; MACHÁŇ, R.: Erby a predikáty 
dústojníkú rakouské (rakousko-uherské) armády v 19. století. In: GHI, 2004, s. 13 - 26; 
ZOUŽELKA, Z.: Nobilitovaní príslušníci státniho úfednictva na Morave a ve Slezsku v první 
polovine 19. století. In: GHI, 2005, s. 45 - 62; ŽUPANIČ, J.: Heraldické pfedpisy Rakouského 
císafství. In: Erbové listiny, s. 162 - 170. 
29 BRŇOVJAK, J. - HRUBOŇ, P.: Erbovní návrh a erbovní censura v českých nobilitacích císafe 
Karia VI. (1712- 1740). In: Erbové listiny, s. 152 - 161; BRŇOVJAK, J.: Erb a pfídomek 
- atribúty českých nobilitací císafe Karia VI. In: GHI, 2005, s. 7 - 40. 
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V roce 2006 byl zahájen tŕíletý výzkumný projekt Nová šlechta v českých zemích 
v 18. a 19. století (projekt je financován Grantovou agentúrou ČR). Tento projekt 
se zaméfuje na výzkum vybraných skupín nové šlechty v českých zemích od 18. 
století do zániku Rakouska-Uherska. Nová šlechta je študovaná v procesu promén 
politických, ekonomických a kulturních elit. Na projektu se podílejí pracovníci Filo
zofické fakulty Ostravské univerzity (ŕešitel T. Krejčík, spolupracovníci R. Macháň, 
Z. Zouželka), Archívu mesta Ostravy (spolupracovník J. Brňovjak) a Filozofické fa
kulty Karlovy univerzity v Praze (spolufešitel Jan Županič a spolupracovník Rudolf 
Kučera). Součástí projektu je vytvorení skupiny badatelú, ktefí by se zabývali prob
lematikou i po jeho skončení nebo v prípadných následných projektech. Informace 
o prúbéhu ŕešení grantu a o dosažených výsledcích jsou prúbéžné prezentovaný na 
domácich i zahraničních konferencích.30 

Na počátku ŕíjna 2006 se v budove olomoucké pobočky Zemského archívu v Opa
ve konal pracovní seminár učastnikú grantu a pozvaných českých i zahraničních 
historikú (z Polska, Itálie a Rakouska). Hlavním smyslem setkání byla potreba pro-
diskutovat základní otázky týkající se studia nobilitací osôb, pocházejících z čes
kých zemí, v souvislostech déjin habsburské monarchie resp. její rakouské časti 
v 18. - 19. století. Dúraz byl kladen pŕedevším na archívni, diplomatickou a správni 
stránku výzkumu, možnosti evidenční a ediční činnosti a na používanou dobovou i 
současnou odbornou terminológii. Výsledky setkání ukázaly na možnosti meziná-
rodního výzkumu nobilitací v prostoru bývalé habsburské monarchie. 

Seminár prokázal dúležitost diplomatického zkoumání nobilitací a erbovních lis
tín. Tomuto aspektu studia nové šlechty je proto nadále venovaná velká pozornost. 
Nejdetailnéji je prozatím prozkoumáno období vlády císaŕe Karia VI. ve studiích J. Br-
ňovjáka.31 Pŕedmétem téchto studií je pŕedevším diplomatická analýza písemností 
- tzv. nobilitačních spisu, které vznikaly v prúbéhu nobilitačních fízení, uskutečné-
ných Českou dvorskou kancelári v dobé Karia VI. J. Brňovjak se současné zabýva 

30 Referáty T. Krejčíka a J. Brňovjáka o výzkumu nové šlechty v českých zemích v 18. - 19. 
století na Ostravské univerzite v Ostrave a J. Županiče o fenoménu nové šlechty a jejím 
vztahu k české společnosti v 19. století na česko-rakouském setkání historikú na téma 
„Nejnovéjší poznatky z histórie českých zemí v období 16. - 20. století" (20. - 21. 10. 2006 
Waidhofen a. d. Thaya, Rakousko); plakát formátu A0 a informační brožúra Nobilitationen 
der Bóhmischen Hofkanzlei und Besonderheiten der Nobilitationen der Schlesier während der 
Regierung des Kaisers Karí VI. (1712 - 1740). Aus dem Forschungsprojekt „Der neue Adel in 
den bóhmischen Ländern im 18. - 19. Jahrhundert" pro mezinárodní konferenci „Szlachta na 
Slasku. Wtadza, kultúra, samoreprezentacja" (26. - 28. 10. 2006, Vratislav, Polsko), autori 
J. Brňovjak a T. Krejčík. Zpráva o konferenci viz BÚŽEK, V. - SEBEK, J.: Druhé česko-rakouské 
rozhovory o dejinách českých zemi. In: ČČH, 105, 2007, č. 1, s. 265 - 268. 
31 BRŇOVJAK, J.: Nobilitační spisy České dvorské kanceláfe z období vlády císaŕe Karia VI. 
(1712- 1740). In: Sborník archivních prací, 56, 2006, č. 1, s. 69 - 111; týž: Nobilitační fízení 
české dvorské kanceláfe v l. polovine 18. století a jeho pisemnosti. Referát, prednesený na 
konferenci Pragmatické pisemnosti v kontextu právním a správním (26. - 28. 10. 2006; 
poŕadatelé Katedra pomocných véd historických a archivního studia FF UK, Archív hl. mesta 
Prahy a Národní archív), text pŕijat k publikaci ve sborníku. 
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rekonstrukcí úfedního procesu nobilitace (tzv. nobilitační ŕízenl) a zhodnocení vzá-
jemných relací mezi žadateli o nobilitaci a Českou dvorskou kancelári, zastupující pa
novníka.32 Obdobím prvních dvou desetiletí vlády Márie Terézie se obdobné zabýva 
Z. Zouželka. Vedie nobilitačních spisu je pozornost mladých historikú z Ostravské 
univerzity zaméŕena také na další prameny, nyní v prvé fadé na tzv. kvaterny majes
tátu a šlechtickou matriku Moravských desk zemských.33 Členové výzkumného ko
lektívu nadále využívají možností publikovat drobné studie, zaméŕené pŕedevším na 
biografy jednotlivých nobilitovaných osobností a heraldiku jim udelených erbu.34 

Participace na grantu T. Krejčíka prispela k vydaní publikace J. Županiče Nová 
šlechta rakouského císaŕství.^ J. Zupanič v této své práci shrnul dosavadní zahranič
ní i domáci literatúru, vénující se Adelsrechtu a doplnil ji o své poznatky ze studia 
archivního materiálu, pŕedevším nobilitačních spisu. Kniha sice dodržuje schéma 
klasických prací rakouských badatelú (R. Granichstaedter-Czerva, B. Waldstein-War-
tenberg, R. Binder-Krieglstein),36 ale zároveň pŕináší radu nových poznatku. Podrob
né líčení jednotlivých prípadu nobilitaci J. Zupanič vhodné zaradil do kontextu 
dobové společnosti a významné prispel k poznaní jejího vnímaní nové šlechty. Vel-
kou pozornost venoval také otázkam nobilitaci židú a tzv. renobilitačních procesu, 
nechvalné proslulých falšovaním a korupcí ze strany zájemcú o renobilitaci nebo 
agentú, nabízejících jim své služby. 

V našem príspevku jsme se nesnažili zcela vyčerpat problematiku studia nové 
šlechty v českých zemích v 18. - 19. století, ale poukázat na nékolik zásadních as
pektu jejího vývoje a ilustrovat tak stav současného bádaní. Múžeme však konstato-
vat, že i dílčí prehled nékterých vybraných zkoumanych otázek ukázal, že se jedná 
o témata, která jsou stále intenzivnéji sledovaná a nepochybné pŕispívá k hlubšímu 
poznaní celé problematiky. 

32 BRŇOVJÁK, J.: Význam (šlechtického) vzdelávaní a cestovaní pro nobilitaci v dobé vlády 
císaŕe Karia VI. In: KUBES, J. (ed.): Šlechtic na cestách v raném novoveku. Pardubice 2007, 
s. 193-205. 
33 ZOUŽELKA, Z.: Slechtická matrika Zemských desk moravských (prameň k dejinám šlechty 
českých zemí). In: GHI, 2003, s. 5 - 15; týž: Moravská šlechta zastoupená ve svazcích C a H 
kvaternú majestátu moravských desk zemských. Rukopis výstupní studie projektu Interní 
grantové soutéže Ostravské univerzity, 2005, č. 25/1054. 
34 KREJČÍK, T.' Nobilitace žen v habsburské monarchii. In: Histórie - Historica 14. Ostrava 
2007, s. 119 - 125; MACHÁŇ, R.: Karí Ritter von Piwonka- dústojník, který pomáhal 
zachraňovat Rakousko v letech 1848/49. In: GHI, 2005, s. 41 - 45; týž: Josef Schón Adler 
von Corbizthal. Príklad nobilitace dústojníka rakouské armády v 1. polovine 19. století. In: 
Histórie - Historica 13. Ostrava 2007, s. 95 - 104; SÚSTKOVÁ, H.: Nobilitovaní príslušníci 
slezského zemského snemu v letech 1681 - 1918. In: Histórie - Historica 14. Ostrava 2007, 
s. 263 - 283; ZOUŽELKA, Z.: Nobilitace šumperského obchodníka a podnikatele v plátenictví 
Franze Xavera Tersche v roce 1806. In: Histórie - Historica 12. Ostrava 2005, s. 217 - 227. 
35 ZUPANIČ, J.: Nová šlechta rakouského císafství. Praha 2006. 
36 GRANICHSTAEDTER-CZERVA, R: Altosterreichisches Adels- und Wappenrecht. In: Zeitschrift 
Adler, 1947, s. 50 - 58; WALDSTEIN-WARTENBERG, B.: Osterreichisches Adelsrecht 1804- 1918. 
In: Mitteilungen des Osterreichischen Staatsarchivs, 17 - 18, 1964 - 1965, s. 16 - 35; BINDER-
KRIEGLSTEIN, R.: c. d. 
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SPOLOČNOSTI - INŠTITÚCIE 

BRITSKÝ CECH VÝSKUMU PRIEZVISK 

Väčšina z nás sa zaujíma o výskum vlastných predkov, často aj o ich príbuzných, 
ich rodiny, susedov... „Hľadačov menovcov" však nadchýna výskum osôb, ktoré ma
jú rovnaké priezviská - bez ohľadu na ich príbuzenské vzťahy. Niekedy, zvlášť ak 
ide o zriedkavé priezviská, sú všetci ich nositelia príbuznými. Je však veľa rodov, 
ktorých rovnako znejúce mená vznikli na rozličných miestach, v rozličnom čase 
a z rozličných príčin. 

Nikoho z nás zrejme neprekvapí, že priezviská odvodené od zamestnaní a loka
lít nie sú jedinečné. Veď aj dnes majú mnohí, navzájom nepríbuzní ľudia rovnaké 
povolania {Butcher, Baker, Smith - u nás napr. Masár, Kováč, Minárik) alebo vzťah 
k rovnakej či rovnako nazvanej lokalite (Ratcliff, Mellor, Hulme - na Slovensku napr. 
Porubský, Moťovský, Súčanský). To isté možno povedať o patronymikách (Johnson, 
Davidson, Dawson-u nás, povedzme, Jánošík, Dávidík, Ondrašovič) a prezývkových 
menách (Whitehead, Lightfoot, Armstrong). 

Pre členov britského Cechu výskumu priezvisk (doslovne Cechu jednomenných 
štúdií: Guild of One-Name Studies), založeného pred 26 rokmi, je koníčkom práve 
štúdium jednotlivých priezvisk. Podobná organizácia, the Association of One-Name 
Studies, jestvovala pred niekoľkými rokmi aj v USA, bola však nútená svoju činnosť 
ukončiť. Na druhej strane je - tak v Británii, ako aj mimo anglicky hovoriacich krajín 
- veľa ľudí, ktorí skúmajú svojich menovcov a nie sú pritom nikde organizovaní. 

V čom sú členovia Cechu špecifickí? Zaujímajú ich nielen vlastní príbuzní, ale aj 
menovci. Vyhľadávajú všetky zmienky o svojom priezvisku (a jeho variantách) - od 
údajov z matrík po informácie v tlači. Usilujú sa pokryť všetky miesta jeho výskytu 
a všetky obdobia. Tým, ktorí skúmajú menej všedné mená, sa z nahromadených údajov 
neraz podarí zostaviť rodokmene. Tí, ktorých výskumy sú zamerané širšie, majú mož
nosť sledovať migračné trendy, mobilitu a pomenúvacie vzory, robiť rôzne štatistiky. 

Mnohí členovia organizujú stretnutia menovcov, na ktorých nadväzujú kontakty 
s ďalšími záujemcami o výskum daného mena (u nás sa tiež uskutočnilo viacero ta
kýchto stretnutí; patrili k nim napr. stretnutia Jánošíkovcov, Lehotských/Lehockých 
či najväčšie a stále pokračujúce stretnutia Kováčikovcov). 

Prečo by mala práca Cechu zaujímať aj ostatných genealógov? Túžbou mnohých 
jeho členov je pomáhať druhým bádateľom. Podmienkou ich vstupu do Cechu je 
vôľa odpovedať na všetky listy s pripojenou ofrankovanou obálkou; s nástupom 
internetu sa od členov očakáva, že budú odpovedať aj na všetky e-mailové dopyty. 
Pre ktoréhokoľvek genealóga je teda isto potešujúce, ak nájde niekoho, kto sa „stará 
o jeho meno". 

Podľa Dereka Palgravea, anglického genealogického autora, „k rozhodnutiu za
ložiť ,cech' na podporu výskumu jednotlivých priezvisk došlo počas konferencie na 
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túto tému, organizovanej Federáciou rodinno-historických spoločností v Leicestri 
v roku 1978." Keď sa osoby, ktoré prejavili záujem o členstvo, očíslovali, bolo ich 
okolo 140. Tento počet za viac ako 26 rokov vzrástol na vyše 2-tisíc, pričom približ
ne toľko záujemcov časom rezignovalo, odišlo do dôchodku alebo zomrelo. 

Prvý register skúmaných priezvisk publikovala Federácia rodinno-historických 
spoločností. Ďalšie, aktualizované, vydával už samotný Cech. Registre sa postupne 
premenili na ročenku, ktorá vychádza už 22. rok. Raz štvrťročne, súbežne s časo
pisom Cechu, k nim vychádzajú aj doplnky. Registre poskytujú čitateľovi prehľad 
o menách a ich variantoch, ktoré sú predmetom evidovaných výskumov. Obsahu
jú tiež kontakty na príslušných členov. Členstvo v Cechu je pritom otvorené pre 
všetkých, či už svoje mená a kontakty chcú zverejniť alebo nie (povolená je regis
trácia 5 variant mena). 

Aj keď počítače takmer nahradili písacie potreby, Cech si stále cení tradičné 
techniky práce. Kvôli kontinuite a širšiemu sprístupneniu získaných materiálov 
nechal však štúdie, ktoré má k dispozícii, digitalizovať a neustále zintenzívňuje 
komunikáciu s potenciálnymi pokračovateľmi. Slúži mu k tomu hlavne vlastné pe
riodikum, ktoré prekonalo vývoj od strojopisných zošitkov po súčasný plnofarebný 
časopis (nedávno vyšlo jeho jubilejné 100. číslo). Komunikáciu zabezpečujú aj sprá
vy rozosielané e-mailom (email newsletter). 

Vzdelávacie a sociálne aspekty pôsobenia Cechu plnia regionálne semináre (or
ganizované 4 - 5-krát do roka) a výročné víkendové konferencie. Mnohí členovia 
organizujú aj regionálne stretnutia „lovcov" priezvisk. Asi v apríli 1997 Cech sprí
stupnil na internete vlastné diskusné fórum, ktoré je pozoruhodným zdrojom infor
mácií nielen pre členov, ale aj pre širšiu genealogickú komunitu. 

Od počiatkov v 90-tych rokoch sa vyvíjajú aj cechové webovské stránky (www. 
one-name.org). Dnes obsahujú veľa informácií, časť z nich je však prístupná len 
pre členov. Tí si na nich môžu vytvárať aj svoje vlastné podstránky (vzorovými sú 
napr. podstránky www.one-name.org/homepages/toll). Na stránkach možno nájsť aj 
rôzne on-line indexy priezvisk, resp. údajov, ktoré vznikli spracovaním matričných 
dát (napr. register údajov zo sobášnych matrík z rokov 1837 - 1911 - Guild Marriage 
Index, GMI). Tvoria ich dobrovoľníci z rôznych častí Veľkej Británie. 

Ideálnou pomôckou pre "hľadačov" priezvisk sú yDNA testy. Pomáhajú overovať 
alebo triediť údaje získané tradičnými metódami. Členovia Cechu, ktorí ich už vy
užili, sa delia o svoje skúsenosti s inými. 

{Podľa Ken Toll: The Guild of One-Name Studies. In: Genealogists' Magazíne /Lon-
don/, Vol. 28, No. 12, Dec. 2006, s. 537- 540 spracoval Milan Sišmiš) 
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KURIOZITY 

O našich priezviskách v 18. storočí 
V predošlom (pozn. osemnástom) storočí bola medzi Slovákmi cudzia obyčaj, 

že chvastaví učitelia slovenské priezviská svojich žiakov prekladali v škole do 
latinčiny, napr. Kováč na Faber, Líška na Vulpus, Vulpini, Medveď na Ursini, Vrabec 
na Passer, Passerini, Vrana na Cornides, atď. Tak vraj i priezvisko deda mojej matky 
Drozd, Drozdík maďarizujúci zemania pretlmočili na Rigó a latinizujúci učitelia na 
Turdus, Turda. Toto meno v ústach pospolitého neučeného ľudu zmenilo sa na Trda, 
Trnda, Frnda. 

(Ján Kollár: Pamäti z mladších rokov života. Bratislava 1950, s. 17. J. Kollár žil 
v rokoch 1793- 1852) 

Prečo mali poľskí Židia nemecké mená? 
V dôsledku konečného rozdelenia „šľachtickej" republiky v roku 1795 Prusko 

postúpilo na východ. Do roku 1807 Varšava a Biaiystok patrili k pruskej ríši. Zidia 
žijúci na týchto územiach v samosprávnych komunitách obvykle nemali priezvis
ká. Pruský administratívny aparát vykonal povinné označenie štátneho občianstva 
u všetkých obyvateľov, čo nebolo možné u bezmenných. Preto začala kampaň za 
adopciu mien. 

Ako prebiehala? 
Podľa nariadení. V dôsledku toho špecifické mená, vnútené pruskými úradníkmi, 

uľahčili po jeden a pol storočí smutne známu selektívnu procedúru nacistickým 
pohlavárom. 

Je známe, že Ernst Hoffmann, ktorý sa preslávil ako hudobník a spisovateľ, vtedy 
zaujímal vo Varšave vysoké postavenie v pruskom administratívnom aparáte. Na 
základe jeho varšavských diel Jacques Offenbach zložil operu Hoffmanove poviedky 
a Piotr Čajkovskij balet Luskáčik. Aj on sa zúčastnil na „menoprideľovacej" kampani? 

Dokonca veľmi aktívne. Ľudia, čakajúci v dlhom rade, prechádzali jeden po 
druhom jeho kabinetom, aby dostali meno, ktoré si v tom okamžiku vymyslel. Dik
toval svojmu zapisovateľovi slová, ktoré náhodou vznikli v jeho mozgu. Angličan 
Norman Davies, kompetentný odborník na poľské dejiny, citoval zábavné historky 
o Hoffmannovej činnosti. Vedelo sa, že kto vkročí do kancelárie predpoludním, 
dostane smutné meno, popoludní - veselé. Ak boli mená kombináciou s rybacou 
témou, znamenalo to, že úradník mal na obed rybu, čo bolo zvyčajne v piatok. Za 
zlého jesenného počasia človek riskoval, že dostane meno Kiesewetter. Keď svietilo 
slnko, mal šancu dostať meno Himmelblau alebo Sonnenfeld. Niekedy po úspešnom 
koncerte dostal Hoffmann ako zbormajster kyticu ruží, „pokrstil" teda ľudí menami: 
Rosenkranz, Rosenzweig, Rosenberg, Rosenfeld atď. Žiadateľ, ktorý bol úradníkovi 
nesympatický, mohol dostať smiešne meno, napríklad Dreyfuss, po ktorom ihneď 
nasledovali ďalšie „nohy", ako Plattfuss alebo Breitfuss. Samozrejme, toto vtipné 
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vysvetlenie nevyčerpáva tému prideľovania mien. Mnoho Židov'dostalo meno odvo
dené od ich bydliska. Nechýbali ani takí, ktorí mali meno už skôr. 

Pravdepodobne vaše meno ako zloženina dvoch nemeckých slov „semiačko" 
a „dvor" malo najskôr formu Samenhof. Potom sa prispôsobilo poľskému pravopisu 
ako Zamenhof. 

Nielen poľskému spôsobu písania, ale aj esperantskému. V roku 1904 sa na to 
pýtali starého otca esperantisti z Berlína. Vo svojej odpovedi vyjadril myšlienku, že 
raz budú všetky mená písané podľa medzinárodnej fonetiky. 

(Z rozhovoru s L. C. Zaleským-Zamenhofom, vnukom Ľudovíta Zamenhofa, tvor
cu esperanta. Z publikácie Roman Dobrzyňski: Zamenhofova ulica. Preklad Stano 
Marček. Martin 2006, s. 117 - 118. Ĺ. Zamenhof sa narodil v Biatystoku v roku 1859 
a zomrel vo Varšave v roku 1917. Jeho vnuk žije v Paríži.) 

Najrozšírenejšie slovenské priezviská 
Ku koncu apríla evidovali na Slovensku 185 288 priezvisk mužov a žien. Pri 

počte približne 5,4 milióna obyvateľov tak jedno priezvisko pripadá na asi 29 ľudí. 
Svedčí to o ich veľkej pestrosti. 

Najrozšírenejšími „spoločnými" priezviskami, ktorých je 30 813, sú Horváth 
a Horváthova. „Vlastní" ich 15 371 mužov a 15 442 žien. Predkovia ich nositeľov 
pravdepodobne prišli z juhu Európy, z „Horvátska", podľa čoho ich aj pomenovali. 
Ďalšími najrozšírenejšími priezviskami sú už typicky slovenské - Kováča. Kováčova. 
Za svojim krstným menom ich má 29 079 ľudí, z nich je 14 206 mužov a 14 873 žien. 
Tretie najpočetnejšie priezviská Varga, Vargová majú pôvod v maďarčine a zname
najú obuvník, či skôr opravár obuvi. Patria 10 622 mužom a 11 028 ženám. 

Aj v poradí štvrté a piate priezviská podľa ich počtu majú maďarský alebo po
maďarčený pôvod. Priezvisko Tóth má 10 622 mužov a Tóthová 10 982 žien a Nagy 
9 609 mužov a Nagyova 9 732 žien. Medzi desať najrozšírenejších priezvisk patria 
ešte Baláž a Balážová - spolu 14 114 priezvisk, Szabó a Szabóová - 13 998 priezvisk 
a Molnár, Molnárová - dovedna 12 632 priezvisk. Na deviatej priečke pomyselného 
rebríčka TOP 10 sú s 10 872 priezviskami Balog a Balogová a na desiatom Lukáč 
a Lukáčová, ktorým patrí týchto 9 718 priezvisk. 

Z celkového počtu priezvisk patrí vyše 40 tisíc len jednému mužovi, alebo len 
jednej žene. Takými sú napríklad Čakúľ, Cakúľová, alebo Čonka-Skyba. V poslednom 
čase, podľa zdroja z Centrálnej evidencie pobytu obyvateľov Ministerstva vnútra 
SR, pribúdajú takzvané spojené priezviská. Vznikajú tým, že žena po sobáši prijme 
manželovo a ponechá si i dievčenské priezvisko. Značne sa v posledných rokoch 
rozmáhajú aj priezviská, ktoré majú pôvod v Ázii, menej už v západoeurópskych 
štátoch. 

(TASR, 26. 5. 2003) 
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A N O T Á C I E - GLOSY 

Štátne archívy Slovenskej republiky s re
gionálnou územnou pôsobnosťou a báda
teľská verejnosť v roku 2006 

Záujem bádateľov o štúdium archív
nych dokumentov našich štátnych archívov 
bol aj v uplynulom roku 2006 stále veľký 
napriek tomu, že oproti roku 2005 celkový 
počet bádateľov aj bádateľských návštev 
mierne poklesol. Tento pokles spôsobila 
predovšetkým žalostná priestorová situá
cia Archívu hlavného mesta SR Bratislavy, 
ktorý mal v roku 2005 349 bádateľov, ktorí 
navštívili archív spolu 2176-krát a v roku 
2006, keď bol archív nútený presťaho
vať sa do provizórnych priestorov, mohli 
v tomto archíve poskytnúť služby len 158 
bádateľom počas 704 bádateľských náv
štev. Celkovo poskytli štátne archívy s re
gionálnou územnou pôsobnosťou služby 
2526 domácim a 270 zahraničným bádate
ľom počas ich 9648 návštev. 

V roku 2006 sa oproti predchádzajú
cim rokom nezmenilo ani tematické za
meranie študujúcich. Naďalej pretrváva 
záujem predovšetkým o genealogické pra
mene, osobné fondy, pramene k regionál
nym dejinám, cirkevným dejinám, ako aj 
k histórii cechov, spolkov a pod. 

Neutícha ani záujem o vyhotovovanie 
genealogických rešerší. Najväčší počet 
rešerší spracoval Štátny archív v Prešove 
- 176, z toho až 135 pre zahraničných žia
dateľov. Za ním nasleduje Archív hlavné
ho mesta SR Bratislavy s 132 rešeršami. 
Súhrnne vyhotovili štátne archívy 546 
rešerší, z toho 336 pre zahraničie, predo
všetkým pre USA, Izrael, Nemecko a Fran
cúzsko. Keďže ide o odborne, ale najmä 
časovo veľmi náročnú prácu, odbor archí

vov a registratúr sekcie verejnej správy 
MV SR chce v budúcnosti od tejto služby 
pre verejnosť upustiť. Vzhľadom na nedob
rú personálnu situáciu našich archívov je 
potrebné, aby sa aj archivári spracúvajúci 
rešerše mohli viac venovať sprístupňova
niu starších archívnych fondov. Napokon 
v poslednej dobe u nás podobné služby 
poskytuje čoraz viac profesionálnych 
(súkromných) genealógov. 

Júlia Hautová 

Z genealogickej produkcie na Slovensku 
v roku 2006 

Pomerne veľký počet prác publikova
ných v roku 2006 je svedectvom rastúceho 
záujmu našich bádateľov o osvetľovanie 
príbuzenských vzťahov slovenskej populá
cie. Vychádzajúc z nich, ako aj z príspev
kov publikovaných v Genealogicko-heral-
dickom hlase (ktoré sme do tohto prehľadu 
nezahrnuli), možno konštatovať, že vý
skum v uplynulom období priniesol ďalšie 
poznatky o historicky najstarších rodoch 
Slovenska (Konkoly, Radvanský, Mariáši, 
Sádecký) i sondy do príbuzenských vzťa
hov v 15. - 18. storočí. Najviac sprístup
nených faktov sa však týkalo posledných 
dvoch storočí. V centre pozornosti boli 
pritom - popri šľachtických a meštian
skych - prevažne novodobé remeselníc
ke a podnikateľské rody. K ich výskumu 
prispeli tak profesionálni, ako aj voľnoča-
soví bádatelia, pričom všetky z uvedených 
diel možno považovať za prínosné (hoci 
niektoré s výhradami). 

Sme si vedomí toho, že mnohé tlačené 
genealógie mohli ujsť našej pozornosti. 
Ich vyhľadávanie je stále dosť kompliko-
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vane. O niektorých sa dozvedáme neskoro, 
mnohé i po profesionálnom bibliografic
kom spracovaní zostávajú skryté. V tejto 
súvislosti si opäť kladieme otázku, ako ich 
zachytiť pokiaľ možno všetky a ako čo naj
lepšie spracovať a sprístupniť aj detailné 
informácie, ktoré obsahujú. 

A. Monografie 
KOVAČIČOVÁ-HÚSKOVÁ, Oľga: Bre

zovský staviteľ organov Martin Šaško, 
jeho predkovia a potomkovia. Brezová 
pod Bradlom : Oľga Kovačičová-Húsková 
2006, 194 s. + pripojené tabuľky ISBN 80-
89158-08-0. Táto genealogická monogra
fia je výsledkom vyše 35-ročného úsilia 
p. Oľgy Kovačičovej, rod. Húskovej (nar. 
1938), klavírnej pedagogičky z Brezovej 
pod Bradlom, jej sestry a ďalších príbuz
ných. Čitateľom sprístupňuje údaje o čle
noch a potomkoch organárskej „dynastie" 
Šaškovcov z Brezovej pod Bradlom. Údajne 
pochádzali z Náchodu a pôvodne sa volali 
Čepelkovci. V práci i v samostaných ta
buľkách možno nájsť údaje o vetvení Šaš
kovcov, Kriškovcov, Plačkovcov, Húskov-
cov, Osuských, Fajnorovcov, Ostrovských, 
Krajčovičovcov, Holubovcov a iných rodín 
z oblasti Brezovej pod Bradlom a Lubiny, 
ako aj o pôsobení ich členov doma i vo sve
te (od konca 17., najmä však od 19. storočia 
do súčasnosti). 

rácií na s. 13 - 77), podrobné osobné re
gistre a zoznam použitej literatúry. Autor 
vychádzal zo starších genealógií, údajov 
z matrík, informácií, ktoré poznal z rodi
ny a ktoré mu poskytli ďalší genealógo-
via. Práca nedávno vyšla aj v maďarčine 
(A Máriássy nemzetség tíz évszázada. Koši
ce 2007, 214 s.) 

SÁDECKÝ, Cejza: Osem storočí rodu 
Sádecký. (Dohnaný): Ametyst 2006, 80 s. 

+ pripojená tabuľka, 
ISBN 80-969244-6-X. 
Pedagóg, publicista 
a bývalý pracovník 
Ministerstva školstva 
SR (nar. roku 1943 
a žijúci v Sádočnom) 
na základe informá
cií, ktoré získal sčas
ti od vzdia lených 

príbuzných z Budapešti, predstavuje ge
nézu rodu Sádeckých zo Sádočného, jeho 
vetiev (ktoré postupne vystupovali aj pod 
inými menami - Kardoš, Sádecký-Kardoš 
ai.). Postupuje po storočiach - od 13. sto
ročia až do prítomnosti. Kapitoly začínajú 
informáciami o aktuálnych panovníkoch 
a stručnou charakteristikou obdobia. Pri
pojené tabuľky zachytávajú 24 generácií 
potomkov, v 20. storočí najmä členov vet
vy Sádecký-Kardoš, žijúcich v Maďarsku. 

MÁRIÁSSY, Peter: X storočí rodu Má
riássy. Košice : (Máriássy Peter) 2006, 
144 s. ISBN 80-89082-08-4. Publikácia 
v úvode stručne informuje o vývoji rodo
vého archívu, genealogického výskumu 
a samotného rodu. Prináša podrobné ge
nealogické tabuľky (rodokmeň od r. 1094 
do súčasnosti, zachytáva spolu 27 gene-

B. Štúdie, články, genealogické tabuľky 
ĎURIŠKA, Zdenko: Hodžovci v sloven

ských dejinách. In: Milan Hodža a inte
grácia strednej Európy. Bratislava : Ústav 
politických vied SAV - Veda 2006, s. 16 
- 27. Ide o genealogickú štúdiu v zborní
ku z vedeckej konferencie venovanej bý
valému čs. ministerskému predsedovi Dr. 
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Milanovi Hodžovi (1878 - 1944). Autorovi 
sa podarilo nadviazať na medzivojnový 
genealogický výskum, ktorý inicioval ev. 
a. v. cirkevný zbor v Sučanoch - rodostrom 
spracovaný v roku 1938 akad. maliarom Ja
roslavom Vodrážkom. Predkovia M. Hodžu 
boli mlynármi v Rakši (doložení od r. 1709, 
v rakšianskom „vyšnom mlyne" pôsobili aj 
v 19. storočí). Tradované domnienky o ich 
pôvode v šľachtickom rode Ďurčanských, 
nobilitovaných v roku 1587 sa nepodarilo 
s určitosťou potvrdiť. Štúdia prehľadne in
formuje o pôsobení viacerých členov rodu 
v 19. - 20. storočí. 

ĎURKOVÁ, Mária: Radvanskovci 
z Radvane. Najstaršie dejiny rodu. In: 
Historický zborník, 15, 2005, č. 2, s. 13 
- 22 (vyšlo v roku 2006). Radvanskovci pa
trili v stredoveku medzi najstaršie a naj
známejšie rody v Zvolenskej stolici. Hlav
né majetky mali v Radvani, dnes miestnej 
časti Banskej Bystrice. Autorka sleduje pr
vých doložených majiteľov Radvane (v 13. 
storočí) a od 2. polovice 13. storočia vývoj 
Radvanskovcov (potomkov Juraja a jeho 
syna komesa Dionýza) - ich príbuzenské 
vzťahy, majetkové presuny, spory, biogra
fické údaje. Rekonštruuje ich na základe 
prameňov (sčasti uložených v Maďarskom 
krajinskom archíve v Budapešti) až do 20-
-tych rokov 16. storočia. Štúdia obsahuje 
aj genealogickú tabuľku (zachytáva 9 ge
nerácií rodu). 

FEDERMAYER, Frederik: Leopold Peck 
(1560 - 1625), uhorský kráľovský po
kladník a jeho rodina. In: Kapitoly z de
jín Bratislavy. Bratislava : Kalligram 2006, 
s. 150- 194. Životné osudy jedného uhor
ského kráľovského úradníka (pôsobiaceho 

v Bratislave), jeho príbuzných a potomkov 
zasadené do širších regionálno-spoločen-
ských súvislostí. Peckovci patrili k po
predným bratislavským meštianskym ro
dom (rakúskeho pôvodu), v meste pôsobili 
od 60-tych rokov 16. do konca 17. storočia. 
Autor poukazuje aj na príbuzenské vzťahy 
medzi elitnými (v správe mesta pôsobia
cimi) rodinami vtedajšej Bratislavy. Sú
časťou štúdie je tiež pasáž o vývoji erbu 
a viaceré prílohy - genealogické tabuľky, 
preklad testamentu ai. 

CRECUŠ, Milan: Max Reinhardt a jeho 
stupavské korene. In: Stupava, 2, 2006, 
č. 1, s. 25 - 28. Autor odhaľuje vzťahy 
Maxa Reinharda (1873 - 1943), svetozná
meho divadelného režiséra a herca, k Stu
pave. Reinhard pochádzal zo stupavskej 
židovskej rodiny Goldmannovcov, v kto
rej sa hovorilo po nemecky. Z príspevku 
sa dozvedáme, že priezvisko si zmenil 
v roku 1904, na začiatku svojej divadel
nej kariéry (vraj podľa postavy z novely 
Immensee od Theodora Storma). Prijali ho 
aj rodičia a súrodenci. Maxov otec pochá
dzal zo Stupavy, v r. 1869 sa vysťahoval 
do Viedne. Matka bola z moravského Mi-
kulova. Max sa narodil v Badene pri Viedni 
a mal viacero súrodencov. Od roku 1894 
pôsobil v Nemecku, odkiaľ sa po nástupe 
národných socialistov v r. 1932 vrátil do 
Rakúska (autor zistil, že v 30-tych rokoch 
žiadal aj o čs. štátne občianstvo). V roku 
1937 emigroval do USA, kde strávil „sedem 
chudobných rokov v Hollywoode". Zomrel 
ako 70-ročný v New Yorku. Autor si všíma 
jeho osudy a popisuje aj jeho užšie príbu
zenstvo (zmieňuje sa o starých rodičoch, 
podrobnejšie o otcovi a matke, okrajovo 
spomína aj súrodencov). 
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HERUCOVÁ, Marta: Romantická hrob
ka Szumrákovcov v Banskej Bystrici. In: 
Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice 1. 
Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB 
a Štátna vedecká knižnica, 2006, s. 183 
- 205. Viac ako polovicu citovanej štúdie 
tvorí pasáž Rodina Szumrákovcov v 19. 
storočí (genealógia) na s. 193 - 204. Ide 
o genealogické tabuľky (čiastočný rozrod) 
spracované vo forme textu, na základe ar
chívneho výskumu v Banskej Bystrici a Bu
dapešti. Sumrákovci boli váženou bansko
bystrickou obchodníckou (evanjelickou) 
rodinou. Odvolávali sa na svoj pôvod zo 
Zemplína (Szomrák) a nobilitáciu v roku 
1625. Tabuľky začínajú Samuelom (1744 

- 1813), hostinským a potom obchodníkom 
v Banskej Bystrici, zachytávajú 4 generá
cie jeho potomkov (sčasti aj v ženských 
líniách) a vyznačujú osoby pochované 
v hrobke na ev. cintoríne v Banskej Bys
trici, ktorej vzniku a výzdobe je venovaná 
prvá časť príspevku. 

HRONČEK, Pavel: Obec v období novo
veku - panstvo Čemických. In: Hronček, 
Pavel: Krajina a história obce Veľké Straci-
ny. Banská Bystrica : Ústav vedy a výskumu 
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 
2006, s. 89 - 97. V monografii o obci Veľké 
Straciny v okr. Veľký Krtíš si popri iných ro
doch autor podrobnejšie všíma stracinskú 
vetvu pôvodom liptovského rodu Čemic
kých, ktorí sa v obci usadili v roku 1736. 
Text i genealogické tabuľky (popri základ
ných údajoch od r. 1250) obsahujú hlavne 
údaje z 18. až začiatku 20. storočia (1914). 
Evidujú posledných 5-6 generácií rodu. 

KERESTEŠ, Peter: Medzi starým a no
vým. Život dolnonitrianskeho mestečka 

Urmín v 18. a 19. storočí. Nitra : Obecný 
úrad Mojmírovce 2006, s. 65- 81, s. 260 ai. 
Monografia spracovaná na základe prevaž
ne archívnych materiálov približuje rôzne 
podrobnosti z dejín Mojmíroviec. Na uve
dených i ďaších stranách si všíma pôsobe
nie pôvodných zemepánov obce - Huňa-
dyovcov z Urmína, v prílohe publikuje ich 
rodokmeň (od 17. do 20. storočia). Autor 
pôsobí v Štátnom archíve v Nitre. 

KMEŤ, Miroslav: Mlynárske dynastie 
v regióne Banskej Bystrice (na príkla
de rodín šalkovských mlynárov). In: 
Mlyny a mlynárske remeslo. Zborník prí
spevkov z rovnomenného celoslovenského 
odborného seminára konaného v dňoch 10. 
- 12. októbra 2006 vo Vlastivednom múzeu 
v Galante. Galanta : Vlastivedné múzeum 
v Galante 2006, s. 41 - 54. Autor pôsobí na 
Katedre histórie UMB v Banskej Bystrici. 
V príspevku si všíma pôsobenie a príbu
zenstvo Františka Peťka (+1834), prvého 
doloženého mlynára v Šalkovej pri Banskej 
Bystrici, zvlášť však „mlynárskej dynastie" 
Spišiakovcov, ktorí pochádzali z Riečky. 
Sleduje ich od konca 18. stor. do polovi
ce 20. storočia. Všíma si ich pôsobenie, 
príbuzenské vzťahy, kmotrovské vzťahy 
s inými mlynárskymi rodinami v regióne, 
majetkové transakcie a pod. 

PAVÚK, Marián: Rod Kachelmanno-
cov. In: Vyhne. Minulosť a súčasnosť. Ban
ská Štiavnica : Slovenské banské múzeum 
2006, s. 81 - 85. Ide o zborník prednášok, 
týkajúcich sa Vyhní, ktorý plní funkciu mo
nografie. Jeden z príspevkov je venovaný 
rodine, ktorá významne ovplyvnila život 
v spomínanej obci i vo vtedajšom Uhorsku 
(zachytáva obdobie 1772 - 2006). Autor 
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opisuje príbuzenské vzťahy a osudy Ka-
chelmannovcov, ktorých predok pochádzal 
z Bavorska, ako kováčsky tovariš sa v r. 
1804 usadil v Banskej Štiavnici a neskôr 
sa stal kováčskym majstrom vo Vyhniach. 
Jeho potomkovia tu vybudovali továreň 
na výrobu strojných zariadení pre bane 
a nový pivovar, ďalší pôsobili v oblasti 
vedy, banského školstva, v lesnej správe, 
v uhorskom verejnom i politickom živote. 
Posledný majiteľ továrne vo Vyhniach, Ka
rol Kachelmann, sa v r. 1934 vysťahoval 
do Budapešti. Jeho potomkovia žijú dnes 
v Maďarsku, Francúzsku a Kanade. 

RACAC, Radoslav: Kremnické korene 
banskoštiavnického notára Baltazára 
Stecka. In: Kremnický letopis, 5, 2006, č. 2, 
s. 6 - 8. V rámci príspevku o osobnosti 
banskoštiavnického vzdelanca Baltazára 
Stecka (cca 1460 až 1465 - 1521?) si autor 
všíma aj jeho užšie príbuzenské vzťahy 
(otec, brat, ďalší brat s manželkou, sestra 
s manželom, manželka, 3 synovia, dcéra, 
synovec). V zhode s L. Zolnayom (maď. 
genealógom, 1938) považuje Steckovcov 
z Kremnice, Banskej Štiavnice a Zolnej 
za príbuzných so spoločnými koreňmi 
v Kremnici. 

RAGAČOVÁ, Júlia: Korene detvian
skej bryndziarskej rodiny Vagačovcov. 
In: Detva. Tradície, premeny a súčasnosť. 
Detva : Mesto Detva 2006, s. 167 - 174. 
Štúdia v zborníku (monografii) k dejinám 
Detvy založená na matričom výskume 
i dostupnej literatúre. Zachytáva 6 generá
cií rodu bryndziarov Vagačovcov, ktorých 
korene siahajú do Starej Turej. V 2. polo
vici 18. storočia patrili medzi bohatých 
katolíckych obyvateľov tohto mestečka, 

ich najstarším doložiteľným predkom bol 
Ján Vagač (1759 - 1835). On tiež založil 
detviansku bryndziareň, ktorú dedilí ďal
šie generácie potomkov, kým im ju v roku 
1948 neznárodnili. Filip Vagač z najmlad
šej generácii potomkov svojho času viedol 
Nadáciu pre deti Slovenska. Pôsobil tiež 
v diplomatických službách. 

POLÁKOVÁ, Ivana: Rodokmeň rodu Gu-
lisovcov. In: Kratučké objatia. Spomienky 
na Želmíru Tarcalovu. Martin 2006, s. 50 
- 53. Zbierka spomienok na starú mamu 
zostavovateľky, pedagogičku Želmíru Tar
calovu, rod. Gulisovú (1910 - 2005), ktorá 
pôsobila na viacerých školách v Martine 
a naposledy na Katedre slovenského jazy
ka a literatúry Pedagogickej fakulty v Ban
skej Bystrici. V prílohe sú uverejnené aj 
genealogické tabuľky približujúce širšie 
príbuzenstvo, užšiu rodinu a potomkov 
2. Tarcalovej (6 generácií od 2. polovice 
19. storočia po súčasnosť). Ide o rozrod 
Gulisovcov z Kaľamenovej v okrese Tur
čianske Teplice. Zostavovateľka je pra
covníčkou Slovenskej národnej knižnice 
v Martine. 

STANČ1AKOVÁ, Kristína: Genealogický 
výskum bratislavských klarisiek v dru
hej polovici 17. storočia. In: Slovenská 
archivistika, 51, 2006, č. 2, s. 52 - 76. Štú
diu sme už predstavili v GH-hlase 1/2007 
(s. 62). Všíma si pôvod mníšok-klarisiek 
pôsobiacich v 2. polovici 17. storočia 
v kláštore v Bratislave, ako aj príbuzenské 
vzťahy viacerých uhorských šľachtických 
rodov, ktorých členky boli klariskami (Ve-
šeléni, Čáki, Peréni, Balaša, Berčéni, Kor-
niš, Naďmiháli, Amade, Esterházi, Révai, 
Kohári, Moróc ai.) 
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Za cenné informácie k prehľadu ďaku
jeme Z. Ďuriškovi z Národného biografic
kého ústavu Slovenskej národnej knižni
ce, P. Maliniakovi z Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici, p. Alžbete Sedliakovej 
z Historického ústavu Slovenskej akadé
mie vied v Bratislave, ako aj samotným 
autorom. Pri hľadaní ďalších genealogic
kých prác odporúčame navštíviť databázu 
http://databazy.dejiny.sk/. 

Milan Šišmiš 

ALZO, Lisa A.: Finding your Slovák 
ancestors. Toronto (Ontario, Canada): He-
ritage Productions 2005, 385 s. + 8 príloh 
(formulárov), ISBN 1-894018-49-4 

V rokoch 1875 - 1914 odišlo do Se
vernej Ameriky okolo 650-tisíc Slovákov. 
Nečudo, že mnohí bádatelia v súčasnosti 
hľadajú spôsob, ako preklenúť oceán. Jed
ným i druhým smerom. Táto knižka im to 
ponúka. 

Lisa Alzo je svojím spôsobom prvá au
torka, ktorá komplexne mapuje možnosti 
slovacikalneho genealogického výskumu 
v USA a Kanade. V príručke poskytuje 
informácie o množstve tradičných („pa
pierových") i internetových (online) zdro
jov, ktoré Američanom slovenského pôvo
du môžu vydať svedectvo o cestách a živo
te ich predkov na americkom kontinente. 
Sčítacie hárky, záznamy o sociálnom pois
tení, imigračné a naturalizačné dokumen
ty, dokumenty týkajúce sa pozemkového 
vlastníctva, vojenské záznamy, spolkové 
písomnosti a samozrejme matriky (cirkev
né i štátne) sú len niektoré z nich. Krok za 
krokom autorka sprevádza nášho krajana 
„džungľou" informácií, ktoré môže získať 
ešte predtým, ako sa rozhodne prekročiť 
oceán a pokračovať v bádaní na starom 

Finding your 
Slovák Ancestors.-
by Lisa A Alao, MFA 

Kontinente. Tu, keďže 
vychádzala z nedobre 
informovaných zdro
jov, sa však nevyhla 
nepresnostiam. 

Pre znalosť ame
rických reálií môže 
práca poslúžiť aj „eu
rópskym" Slovákom, 
hľadajúcim svojich 
príbuzných v USA či 

v Kanade. Mali by sa preto o ňu zaujímať 
nielen pracovníci našich archívov a kniž
níc, ale napr. aj zastupiteľských úradov. 
Kontakt na vydavateľa a distribútora pub
likácie je www.genealogystore.com. 

Príručka obsahuje tiež praktické rady, 
ako oslovovať príbuzných, postupovať pri 
rozhovoroch s nimi, vydávať rodinný ča
sopis, zakladať spolky príbuzných a rodá
kov, organizovať ich stretnutia a pod. (gh) 

SMOLENYAK SMOLENYAK Megan a TURNER 
Ann: Trace Your Roots with DNA. Using 
Genetic Tests to Explore Your Family 
Tree. USA, Rodale Inc. 2004, 272 s. 

Prvá autorka publikácie, Megan Smole-
nyak, je významná americká genealogická 
(a autorka viacerých knižných publikácií 
z oblasti genealógie), ktorá má svoje ge
nealogické korene na Slovensku, konkrét
ne v podtatranskej obci Osturni, odkiaľ jej 
predkovia (a rovnako aj predkovia jej man
žela, ktorého priezvisko je taktiež Smole-
nyak) emigrovali na prelome devätnásteho 
a dvadsiateho storočia. Čitateľom GHH je 
známa svojim príspevkom z čísla 2/2006 
„DNA testy rozptyľujú genealogický mýtus", 
v ktorom opisuje, aké možnosti (a výsled
ky) jej poskytli testy DNA pri pátraní po 
svojich vlastných (a manželových) sloven-
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ských koreňoch. Téme DNA testy v genea
lógii sa venuje recenzovaná kniha. 

Metódy štúdia ľudského genetického 
materiálu - DNA - sa využívajú v medicíne 
už takmer tri desaťročia, v kriminalisti
ke pri individuálnej identifikácii zhruba 
dvadsať rokov, ale len v posledných ne
celých desiatich rokoch sa zdokonalili 
a zjednodušili do takej miery, že sa zača
li využívať aj v iných oblastiach. Jednou 
z týchto oblastí je genealógia. 

Testy DNA genealogický výskum ne
nahradzujú, ale ho veľmi účinne dopĺňajú 
a pomáhajú veľmi často pri zostavovaní 
rodokmeňov, genealogických rozrodov 
a vývodov vtedy, keď klasické genealogické 
pramene zlyhávajú - najčastejšie preto, le
bo chýbajú či sú nedostupné. No pre ge-
nealóga, či už profesionála alebo amatéra, 
je zväčša veľmi ťažké sa v problematike 
DNA testov zorientovať a to je hlavný dô
vod, prečo ich využíva nedostatočne alebo 
vôbec nie. DNA testy sú jedným z plodov 
genetiky, ktorá má síce časť svojej histórie 
aj časť svojej metodiky spoločnú s genealó
giou, jednako sa od nej v mnohom odlišuje, 
napríklad už len samotnou veľmi špecific
kou terminológiou - pre neodborníka neraz 
prakticky nezrozumiteľnou. Pomôcť môže 
kniha, ktorá vysvetlí princíp DNA testov 
a objasní možnosti (a obmedzenia) ich vy
užitia v genealogickom výskume jazykom, 
zrozumiteľným pre čitateľa bez akéhokoľ
vek predbežného genetického vzdelania. 
Práve toto je cieľom recenzovanej publiká
cie. Cieľom, ktorý publikácia bezo zvyšku 
splnila. Je napísaná nielen zasvätene, zro
zumiteľne a prehľadne, ale aj pútavo a svie
žo, s množstvom praktických príkladov. 

Prvé kapitoly - zhruba štvrtina knihy 
- sú venované úvodu do genetiky so špe

ciálnym zameraním na DNA, a to hlavne 
na DNA chromozómu Y (prenášaného cez 
generácie len mužmi) a DNA mitochondrií 
(mtDNA, prenášanej cez generácie výlučne 
ženami). Podstatná časť publikácie je ve
novaná testom DNA. Čitateľ sa o každom 
DNA teste, ktorý je využiteľný v genealó
gii, dozvie, aký je jeho princíp, aké výsled
ky poskytuje, v ktorých praktických situ
áciách ho možno použiť a v ktorých nie, 
a ako interpretovať jeho výsledky. 

Rozsiahla kapitola je venovaná geno-
grafii - oblasti na pomedzí genetiky, ge
nealógie a histórie - ktorá využíva testy 
DNA na objasňovanie dávneho pôvodu 
jednotlivých ľudských populácií. Ziaľ, táto 
časť knihy sa pomerne málo zameriava na 
európske populácie: z pochopiteľných dô
vodov je sústredená skôr na situácie, zau
jímavé pre amerického čitateľa. Jednako, 
princíp genografických testov je rovnaký 
v ktorejkoľvek populácii, a ten je v knihe 
opísaný veľmi zrozumiteľne. 

Pomerne obsiahla kapitola sa zaoberá 
problematikou tzv. priezviskových pro
jektov. V týchto projektoch si nositelia 
rovnakého priezviska - menovci - nechajú 
testovať DNA chromozómu Y, aby zistili, 
či majú spoločného predka v mužskej línii 
(od ktorého zdedili rovnaký Y-chromozóm 
a rovnaké priezvisko), alebo má každý 
iného predka, ktorých priezviská vznikli 
od seba nezávisle. Takýchto projektov je 
vo svete v súčasnosti niekoľko tisíc, ale 
slovenské priezviská sú medzi nimi zastú
pené nepatrne; jednou z mala výnimiek je 
práve priezvisko „Smolenyak". 

Publikáciu doplna zoznam základných 
genealogických zdrojov (najmä www-strá-
nok) a adresár firiem, vykonávajúcich ko-
mernčné testovanie DNA pre genealogické 
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účely (slovenská firma DNAtest v dobe vy
dania knihy ešte neexistovala). Vítaným 
doplnkom knihy je výkladový slovníček 
základných používaných odborných ter
mínov, najmä genetických. 

Knižných titulov na tému „DNA v genea
lógii" je v súčasnosti na trhu viac. jedna
ko, recenzovaná publikácia autoriek Me
gan Smolenyak a Ann Turner nepochybne 
patrí medzi najlepšie. V hodnotení, ktoré 
uverejňuje internetová predajňa Amazon, 
com získala od všetkých recenzentov naj
vyššie ocenenie - päť hviezdičiek. 

Vladimír Ferák 

O súčasných genealogických aktivi
tách v Maďarsku 

Kolegovia zo SGHS sa ma opýtali, či by 
som na stránkach Genealogicko-heraldic-
kého hlasu nechcel pravidelne informovať 
o udalostiach spojených s genealogickým 
výskumom v Maďarsku. S radosťou plním 
túto prosbu v nádeji, že jeho čitateľom po
skytnem užitočné informácie. 

V roku 1983 v Budapešti obnovila čin
nosť Maďarská heraldická a genealogická 
spoločnosť (Magyar genealógiai és heral-
dikai társaság), ktorá vydáva časopis Tu-
rul (o nej tiež GHH 1/93). Odborné sekcie 
Spoločnosti raz mesačne usporadúvajú 
rôzne prednášky. Konajú sa v posledné 
štvrtky v mesiaci o 17. hodine v Univerzit
nej knižnici na námestí Ferenciek (františ
kánov) v Budapešti. V tomto roku sa zatiaľ 
uskutočnili dve. Prvou bola prednáška Dr. 
Arisztida Harmatha o Siebmacherových 
omyloch, druhou prednáška Elisabeth 
Longovej a Lászlóa Rudolfa, Američanov 
žijúcich v Budapešti, „Bukovinskí Sikulo-
via a vývoj ich matrík". Longová so svojimi 
spolupracovníkmi počas dlhoročného vý

skumu objavila bukovinské matriky, kto
ré boli pokladané za stratené, a pomocou 
programu Family Tree Maker spracovala 
viac ako stotisíc údajov o osobách, kto
ré prišli do Bukoviny (dnes v Rumunsku) 
v 18. storočí. V oblasti žili okrem Maďarov 
aj Slováci, Nemci a Poliaci. Po 2. svetovej 
vojne sa sčasti rozišli po svete. 

Sekcia, ktorá sa venuje pramenným 
výskumom, zorganizovala prednášku Dr. 
Arisztida Harmatha „O občianskej genea
lógii v Maďarsku". Autor predstavil osobné 
spomienky na vývoj genealogického vý
skumu v Maďarsku medzi dvoma svetový
mi vojnami. 

V súvislosti s tohtoročnými plánmi 
Maďarskej genealogickej a heraldickej spo
ločnosti treba spomenúť na október 2007 
pripravovanú medzinárodnú konferenciu 
v Keszthelyi (meste na brehu Balatonu), 
kde sa už jedno takéto podujatie uskutoč
nilo (v kaštieli grófa Festeticsa začiatkom 
90-tych rokov). Organizátori s radosťou 
očakávajú aj záujemcov zo Slovenska. Kon
ferencia je v súčasnosti v štádiu príprav 
a jej program bude po konečnom spraco
vaní zverejnený na internete. 

Predseda Maďarskej heraldickej a ge
nealogickej spoločnosti Dr. Attila Pandula 
(odborný asistent na Univerzite Eótvósa 
Lóránda) vedie v súčasnosti cyklus 10 
prednášok v Klube Kossuth na Múzejnej 
ulici v Budapešti (www.kossuth-klub.hu/ 
jasze/index.html). Týkajú sa tém: Dejiny 
rodov včera a dnes, Z čoho môžeme čer
pať pri písaní dejín rodov, Vyššia šľach
ta, Zemianstvo, Sedmohradská šľachta, 
Meštianske rody, Sedliaci, Ako postupovať 
pri výskume dejín rodov, Hodnosti, funk
cie a genealógia, Obraz našich predkov 
- výtvarné stvárnenia predkov. Cyklus sa 
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s veľkou pravdepodobnosťou zopakuje aj 
v budúcom polroku. 

V Maďarsku pôsobí aj Spoločnosť ge-
nealógov skúmajúcich nemecké rodiny 
z Maďarska (Arbeitskreis ungarndeutscher 
Familienforscher, AKuFF, www.akuff.org). 
Je sesterskou spoločnosťou nemeckej Spo
ločnosti podunajsko-švábskych genealó-
gov (Arbeitkreis donauschwabischer Fami
lienforscher, AKdFF), vznikla v novembri 
roku 2000 a jej členovia sa venujú genealo
gickému výskumu podunajsko-švábskych 
rodín (rodín z nemeckej enklávy v juhozá
padnom Maďarsku - pozn. red.). Táto orga
nizácia má 110 členov, disponuje bohatou 
odbornou knižnicou, raz štvrťročne vydá
va vlastný maďarsko-nemecký spravodaj a 
každoročne usporadúva trojdňové tema
tické odborné semináre. 24. marca 2007 sa 
v Mecseknádasde na juhozápade Maďarska 
konalo už 26. takéto stretnutie. 

Péčsky historik János Bogárdi na svo
jej internetovej stránke www.radindex. 
hu už niekoľko rokov vystavuje a doplna 
údaje potrebné k výskumu rodokmeňov 
a počet ním zaznamenaných údajov v sú
časnosti prekročil jeden milión. V r. 2004 
pán Bogárdi otvoril na svojej stránke aj 
korešpondenčné fórum (http://csaladfaku-
tato.uw.hu/index.php), vďaka ktorému si 
dnes vo výskumoch navzájom pomáha už 
niekoľko sto genealógov z celého sveta. 
Komunikačným jazykom fóra je maďarči
na, no často sa naň obracajú aj anglicky 
a nemecky hovoriaci záujemcovia. Dva 
roky fungujúce fórum má taký úspech, 
že jeho dopisujúci členovia koncom roka 
2006 zorganizovali už svoje tretie stret
nutie. Na týchto stretnutiach sa schádza 
40 - 50-členná skupina ľudí z Maďarska 
i zo zahraničia. Vymieňajú si informácie 

o genealogických programoch a novšej od
bornej literatúre, oboznamujú sa so svo
jimi výskumami a skúsenosťami z nich. 
Na poslednom stretnutí sa asi 40-ti z nich 
dohodli, že v auguste tohto roka podniknú 
spoločnú cestu do Sedmohradska, počas 
ktorej sa budú venovať výskumu svojich 
sedmohradských predkov. 

Márton Szluha vydal novú knihu s ná
zvom Šľachtické rody v Oravskej, Trenčian
skej a Zvolenskej stolici (Árva, Trencsén, 
Zolyom vármegyék nemes családjai) s nie
koľko sto rodokmeňmi a údajmi o niekoľko 
tisíc osobách. Kniha sa dá kúpiť vo vyda
vateľstve Heraldika (www.heraldikakiado. 
hu). Rozumnejšie však zrejme bude počkať 
si na jej CD-verziu, ktorá vyjde v blízkej 
budúcnosti a bude podstatne lacnejšia. 

Redaktor József Pozsonyi pripravil na 
vydanie ďalšiu zo série rodových mono
grafií - A fóldeáki Návay család torténete 
(Dejiny Návaiovcov z Fóldeáku) od Jánosa 
Giliczeho. Vydalo ju Riaditeľstvo župných 
múzeí v Hajdú-Bihare. V tejto edícii vyšli 
už práce venované Šemšeiovcom (Semsey), 
Kišfaludyovcom (Kisfaludy), Jósovcom 
a Sirmaiovcom (Szirmay). Plánované sú 
dejiny Dežófiovcov (Dessewffy), Šeréniov-
cov (Serényi), Vaiovcov (Vay), Kállayovcov, 
Rátkyovcov a Fiáthovcov. 

Veľký záujem určite vyvolá aj dvoji
té (16 gigabajtové!) DVD Libri Regii 1527 
- 1918 z vydavateľstva Arcanum {www. 
arcanum.hu). V Maďarskom národnom 
archíve je k dispozícii databáza s údajmi 
o erbových listinách a erboch šľachtických 
rodov historického Uhorska. Je nepochyb-
ne cenným zdrojom informácií aj pre slo
venských genealógov. 

V tomto prehľade by som rád poskytol 
aj základné informácie o troch profesio-
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nálnych maďarských odborníkoch venu
júcich sa genealogickému výskumu. Už 
spomínaný János Bogárdi (jeho maďarská 
stránka je www.csaladfa.biz/kapcsolat. 
html, anglická http://bogardi.com/gen/) 
z Pécsu sa venuje najmä výskumu rodín 
z maďarského juhozápadu. 

Arisztid Harmath je doyenom ma
ďarských genealógov. Počas 40-ročnej vý
skumnej praxe sa stal popredným odbor
níkom na čítanie latinských a nemeckých 
listín a prirodzene má aj vynikajúce ja
zykové znalosti. Jeho budapeštianskym 
genealogickým projektom je Hungarogens 
(www.genealogy.hu). Peter Bárdossy (www. 
bardossy.hu/csaladfa.htm) sa s tímom svo
jich spolupracovníkov venuje nielen vý
skumu rodokmenov, ale aj digitalizácii 
matrík obcí obývaných nemeckými usad-
líkmi. Ním vyvinutý softvér umožňuje 
širokospektrálne vyhľadávanie podľa roz
ličných hľadísk. Podobný program nemá 
zatiaľ vo svete obdobu. 

László Hunyady, Budapešť, 25. marca 
2007, hunyady.laszlo@chelIo.hu 

GUDENUS, János József: Magyar Tôrténelmi 
Családok Egyestilete hózhasznú szervezet 
Nobilitas 2005. Budapest : Variopress Kft., 
2005. 293 s. 

Počas osláv 10. výročia založenia Spol
ku uhorských historických rodov (Ma
gyar Tôrténelmi Családok Egyestilete) prišli 
členovia s návrhom vydať jeho podrobné 
dejiny a pripojiť k nim aj svoje rodokme
ne. Nápad sa stretol s dobrou odozvou, 
čoho svedectvom je aj táto publikácia. 

Dozvedáme sa z nej, že k založeniu spol
ku viedla potreba vytvoriť priestor pre stret
nutia potomkov bývalých uhorských aristo
kratov. Objavila sa v roku 1992, no spolok 

začal oficiálne pôsobiť až 15. marca 1994. 
Iniciátorom a prvým predsedom bol (gróf) 
János Nyáry. Organizačne mu pomáhal ge-
nealóg (gróf) János József Gudenus, autor 
viacerých, aj na Slovensku známych publi
kácií o uhorskej aristokracii. 

Členmi spolku sa môžu stať osoby, kto
ré vedia preukázať príslušnosť k niektoré
mu uhorskému šľachtickému rodu. Práca 
publikuje ich zoznamy (staršie i z roku 
2005, s dátumami vstupu do organizácie), 
tiež stanovy z rokov 1995 a 1998, podľa 
ktorých spolok „pestuje historické tradície 
uhorských šľachtických rodov a chráni ich 
duchovné hodnoty, upevňuje súdržnosť 
medzi svojimi doma i v zahraničí žijúci
mi členmi, umožňuje ich vzájomné sty
ky, vyvíja iniciatívu v rámci zvyšovania 
kultúry správania sa mladých potomkov 
šľachtických rodín, ich vzdelávania a spo
ločenských aktivít..." Členovia by mali byť 
stúpencami kresťanských ideálov. 

Spolok sa prezentuje aj najvýznamnej
šími ním zorganizovanými podujatiami 
a repertóriom Status et Ordines, svojho tla
čového orgánu. Od 11. augusta 1995, kedy 
začal vychádzať, do konca decembra 2004 
vyšlo 38 čísel. Okrem interných oznamov 
prináša aj informácie o najnovších výsku
moch uhorských aristokratických rodov 
doma i v zahraničí. 

Podstatnú (lexikografickú) časť diela 
tvoria heslá týkajúce sa rodov súčasných 
a bývalých členov spolku. Obsahujú struč
né dejiny rodu, údaje o erboch, význam
ných predstaviteľoch, majetkoch k roku 
1911, genealógiu vo forme štruktúrova
ných textov (so základnými biografickými 
údajmi o členoch až do posledných gene
rácií rodu). Heslá uzatvára bibliografia 
prác k dejinám daného rodu. 
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Týmto spôsobom publikácia približuje 
rody: Apor, Baťáni (Batthyány), Bánfi (Bánf-
fy), Bánó (Báno), Bránik (Brányik), Čornai 
(Csornay), Domahídy, Farkaš (Farkas), 
Giláni (Ghillány), Gyci (Ghyczy), Gostoň 
(Gosztony), Gotzen, Hajóš (Hajós), Halás 
(Halász), Heim, Iléši (Illéssy), Irini (Irinyi), 
Joóš (Joós), Kálai (Kállay), Károli (Károlyi), 
Nágel (Nagel), Neuenstein, Nédeši (Négye-
sy), Ňári (Nyáry), Riedel, Rónai (Rónay), 
Rudňanský (Rudnyánszky), Séni (Sényi), 
Šimon (Šimon), Spilenberg, Stralendorff, 
Terdik, Ternovský (Ternovszky), Tunkel, 
Vízy, Vórósmarty. Členovia a potomkovia 
mnohých z nich žili alebo stále pôsobia aj 
na Slovensku. 

Eva Augustínova 

Predkovia na internete 
„Keď som v júni 1998 zaregistroval svo

ju prvú stránku na Sezname, bola to tretia 
rodopisná stránka, ktorú vtedy Seznam ve
del nájsť," uvádza Petr Kroužek, autor Ro-
dopisu Kroužkú (www.krouzek.cz). Stránka 
vznikla v roku 1999 a bola aktualizovaná 
do roku 2001. Odvtedy stagnuje. Zostal 
však na nej zoznam iných českých a slo
venských stránok s rodopisným obsahom. 

Podobný zoznam predstavuje Václav 
Učí k. z Brna (www.ilcik.cz/genealogie/za-
catecnik/osobni/index.htm). Mnohé od
kazy na stránky, týkajúce sa rodov so 
slovenskými vzťahmi sa dajú nájsť aj na 
maďarskej stránke http://magyarcsaladok. 
freeweb.hu/pagel.htm. Najviac ich je však 
pravdepodobne na stránke www.genealo-
gy'-heraldry.sk, v časti Priezviská. Treba 
ich ale hľadať. Dali sme si tú námahu a za
čali sme ich počítať. V marci 2007 ich bolo 
takmer 90. Našli sme medzi nimi stránky 
zriadené na Slovensku (25), v USA (19), 

Českej republike (6), v Maďarsku (3), Poľ
sku, Srbsku, na Novom Zélande, v Austrálii 
a pravdepodobne aj v Španielsku (po 1). 
Asi 30 odkazov bolo však už neaktívnych. 

Jazyk prezentácií, na ktoré sme sa do
stali, zodpovedal zväčša jazyku tvorcu, 
viacjazyčné stránky ale neboli zriedkavé. 
Niektoré boli aktualizované, iné „spočíva
li". Našli sme stránky bohaté na informá
cie i menej výrečné, faktograficky pres
né i menej dôsledné, graficky zaujímavé 
i jednoduché, prehľadné i menej prehľad
né, genealogické i „menej" genealogické. 
Prevažujúco rodopisný obsah mali napr. 
stránky o Csiffáryovcoch (www.csiffary. 
eu), Draveckých (www.dravecky.org) či 
Dreisigovcoch (www.dreisig.sk). Z maďar
ských nás zaujali stránky o Galgóczyov-
coch (www.galgoczy.hu) a Medveckých 
(s komplikovanou adresou www.shp.hu/ 
hpc/hpc_memher.php?azonosito=medvecz-
ky&oldalkod=1113986486). (gh) 

Opýtali sme sa: rešerše a digitalizácia 
matrík v českých archívoch 

Podľa viacerých neoficiálnych zdrojov 
už české archívy údajne upustili od genea
logických rešerší a majú začať s digitali
záciou matrík podporovanou grantom EÚ 
pôvodom z Rakúska. Dr. Vladimír Rúžek 
z Odboru archívnej správy a spisovej služ
by Ministerstva vnútra ČR, nám k tomu 
povedal: 

„Co se tyče genalogických rešerší v stát-
ních oblastních archivech, je treba fíci, že 
tyto archívy je stále vykonávají, ovšem už 
bez prostfedkování odboru archívni sprá
vy a spisové služby MV a príslušného pla
čem' pfes odbor archívni správy. Náš odbor 
nanejvýš nasmeruje prípadného zájemce, 
pokud k nám zabloudí jeho dotaz. 
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Co se tyče digitalizace matrík, tak Ako postupuje súpis českých matrík 
o grantu EU z Rakouska nie nevím. Ve spo- Po roční príprave konečné múžeme 
jení s SOA je ale známa genealogická spo- pŕedstavit nové stránky www.genea.cz. 
lečnost z Utahu (mormoni), která konečné Nejdúležitéjším prvkem je databáze sou-
múže dosáhnout svých cílú, pote, co náš pisu matrik, ve které múžete hledat pfe-
zákon umožňuje v neomezenem množství devším podlé názvu obce. V tuto chvíli 
pro badatele domáci (a tedy i cizí) pofizo- obsahuje časti SOA v Praze a v Litoméŕi-
vat vlastním reprodukčním zanzením pro cích, je ale stále doplňovaná. Aktuálni ob-
studijní účely reprodukce archiválií. Pro- sah databáze múžete najít na stránkach 
zatím jsou v jednaní s SOA, nikoliv s od- v časti Hledám matriky/Obsah databáze. 
borem archívni správy, neboť SOA jsou Genea ale není se svými aktivitami u kon-
samostatnými organizačními slozkami ce. Jako hlavní cíl je dokončení soupisu 
štátu, mají právni subjektivitu a tedy mo- matrik v databázové podobe pro celou ČR. 
hou tyto veci dohodnout. Mormoni údajné Soubéžné s tím bude portál vyvíjen tak, 
nabízejí vlastní sily k digitalizaci, tech- aby umožňoval zadávat k jednotlivým 
niku a samozrejmé i predaní digitálních matrikám i obsah - tedy samotná jména. 
záznamu pro príslušné archívy. " (gh) Dále umožní i evidenci gruntovních kníh 

Legendárne Vztýčenie vlajky na Ivodžime (1945). Jedným z aktérov bol aj americký Slovák 
Michael Strank. 
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a dalších prameňu jako jsou internetové 
odkazy, urbáŕe a další. A také obsah pro 
genealogy ve forme dalších článku, pokud 
búdou ochotní pfispévatelé. 

Za projekt Genea Tomáš Krúta, Praha 

Česká Vexilologie Ludvíkovi Muchovi 
„Milý pfíteli... dékuji Vám, že jste pfed 

35 lety založil Vexilologicky klub, a tak 
zásadním zpúsobem ovlivnil život múj 
i mých kolegu", píše Pavel Fojtik v úvode 
Vexilologie č. 144, venovanej životnému 
jubileu p. Ludvíka Muchu (nar. 29. 6. 1927), 
jedného z priekopníkov českej a českoslo
venskej vexilologie. Zošit prináša aj biblio
grafiu jeho vexilologických prác a pútavý 
príspevok venovaný nedávno (20. 8. 2006) 
zosnulému americkému vojnovému foto
grafovi Jósephovi J. Rosenthalovi. Toho 
preslávila snímka Vztýčenie vlajky na 
Ivodžime - fotografia šiestich vojakov 
americkej námornej pechoty vztyčujúcich 
koncom 2. svetovej vojny americkú vlaj
ku na strategicky dôležitom a Japoncami 
húževnato bránenom pacifickom ostrove. 
Viedol ich seržant Michael Strank (1919 
- 1945), potomok rusínskych vysťahoval
cov, rodák z Jarabiny v okr. Stará Ľubovňa. 
Keďže táto postava bola u nás dlho po
merne neznáma, „začal jsem se o Strankúv 
život více zajímat a postupné jsem se spo
jil s jeho príbuznými v pennsylvánském 
Franklinu a nakonec i s legendárním Joe 
Rosenthalem," uvádza v príspevku L. Mu
cha. Aj vďaka jeho záujmu a úsiliu sa in
formácie o Stránkoví postupne dostali na 
stránky viacerých českých a slovenských 
periodík, slovníkov a ďalších publikácií. 
Aj vďaka nemu sa dnes rozvíjajú i kon
takty Slovenskej genealogicko-heraldic-
kej spoločnosti a slovenských záujemcov 

o vexilológiu s Českou vexilologickou spo
ločnosťou. Obom jubilantom - tak 80-roč-
nému p. doc. Muchovi, ako aj jeho, dnes už 
35-ročnému vexilologickému „odchovan
covi" - úprimne blahoželáme a ďakujeme 
za mnohé cenné podnety. - Číslo prináša 
aj pozoruhodný článok iného, nedávno 
zosnulého člena ČVS (i SGHS) p. Jin'ho Te
noru „Jak získat péticípou hvézdu jedním 
stŕihem núžkami?". Okrem samotnej odpo
vede na túto otázku sa z neho dozvedáme 
o okolnostiach vzniku päťcípych hviezd na 
americkej zástave. (gh) 

Nový slovenský rodový erb v Amerike 
Občania USA majú 
možnosť registrovať 
zdedené alebo no
vovytvorené osobné 
erby v The American 
College of Heraldry, 
ktorý vo viacročných 
odstupoch vydáva 
The Heraldic Register 
of America. V piatom 

zväzku tohto registra nachádza sa na stra
ne 35 vyobrazenie erbu, ktorého štít ob
sahuje celkom 8 prvkov. Dva z nich (troj-
vršie a dvojkríž) prezrádzajú, že nositeľ 
erbu chcel upozorniť na svoj slovenský pô
vod. Prezrádza ho aj jeho priezvisko. Erb 
navrhol Edward John Jack" Benchik, B.S., 
M.S. z obce South Bend v dištrikte (coun-
ty) Saint Joseph v štáte Indiána, ktorý bol 
majorom americkej armády. Erb výtvarne 
stvárnil Dennis E. Ivallo. Edward J. Ben
chik ho dal registrovať v roku 1990 pre se
ba a svojich potomkov. Bol tiež registrova
ný v americkom Úrade pre autorské práva 
(Copyright Office, Library of Congress). 

Zdenko G. Alexy 
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K R O N I K A 

DATABÁZU PRIEZVISK NA SLOVENSKU 
podľa sčítania obyvateľov z roku 1995 
sprístupnil v marci 2007 na svojich we-
bovských stránkach Jazykovedný ústav 
Ľudovíta Štúra SAV. Podklady poskytol 
Doc. Peter Ďurčo, mimoriadny profesor 
na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trna
ve, ktorý ich pred niekoľkými rokmi spra
coval v rámci jedného medzinárodného 
projektu (Copernicus Programme, project 
COP-58: Onomastica - Copericus Databa-
se. CD ROM. Paris: ELRA - 1998). Databá
za obsahuje viac ako 228-tisíc mužských 
a ženských priezvisk. Vyhľadávať možno 
cez presné znenia, pomocou predpôn, 
častí slov alebo prípon. Výstup poskytuje 
informácie o celkovom počte nositeľov prí
slušného priezviska (priezvisk) na Sloven
sku a sídlach s ich najväčším výskytom. 
Databázu nájdete na adrese: http://slovnik. 
juls.savba.sk. 

NA SLOVENSKEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE 
V SARVAŠI vyhodnotili 27. apríla 2007 sú
ťaž Ja a moji predkovia, ktorú už po dru
hýkrát vyhlásil Výskumný ústav Slovákov 
v Maďarsku, pôsobiaci v Békešskej Čabe. 
Súťaž oboslalo celkovo 28 autorov, z toho 
dvaja zo Slovenska. Viacerí sa venovali ge
nealogickým témam: R. Galát z Békešskej 
Caby dejinám Galátovcov (Po stopách Ga-
látovcov, 1. miesto v 2. kategórii), J. Rá-
gyanský zo Sarvaša spomienkam svojich 
predkov-železničiarov (Na koľaji prvej po
zor, 2. miesto v 2. kategórii), A. Zelmano-
vá zoznámeniu svojich rodičov - Slováka 
a Baškirky (Spod Uralu na Komlóš, mimo
riadna cena Slovenského dokumentačného 
centra Celoštátnej slovenskej samosprávy 

v Budapešti). V kategórii vysokoškolských 
prác zaujal Pavol Maruzs zo Szegedu s die
lom K dejinám Slovenského Komlóša, v kto
rom na základe výskumu v komlóšských 
matrikách zrekonštruoval príbuzenské 
vzťahy rodín Karkušovcov, Bogárovcov 
a Šebovcov. Takmer všetky práce boli napí
sané v slovenskom jazyku. Súťaž finančne 
podporilo Ministerstvo školstva a kultúry 
Maďarskej republiky. Jednej z porôt pred
sedal Dr. Ján Zilák zo Štátneho archívu 
v Banskej Bystrici, člen výboru našej spo
ločnosti. 

11. ARCHÍVNE DNI V SR sa v dňoch 23. 
- 25. mája 2007 konali v Žiline. Účastníci 
sa venovali téme „Archívy 21. storočia -
sprístupňovanie archívnych fondov a nové 
technológie", teda najmä digitalizácii. 

V BADlNE sa 30. júna 2007 uskutoč
nilo stretnutie Hudobovcov, potomkov 
zemianskeho rodu zo Zvolenskej stolice. 
Ich pôvod a príbuzenské vzťahy skúmajú 
viacerí záujemcovia, Ing. Ladislav Hudoba 
z Bratislavy napísal aj pomerne obsiahlu 
Kroniku rodu Hudobovcov. Na stretnutí sa 
spomínal nedávny nález rodového epita
fu z roku 1613, ktorý bol nájdený počas 
rekonštrukčných prác pod podlahou teraj
šieho rímsko-katolíckeho kostola v Badíne. 
Podujatie zorganizovali Ing. Miloš Hudoba 
z Banskej Bystrice a Ing. Martin Hudoba 
z Badína. 

DODATOČNE SME SA DOZVEDELI aj 
o veľkom stretnutí Kosztolányiovcov (pô
vodom zo Zemianskych Kostolian), ktoré 
sa 20. - 21. apríla 2003 konalo v maďar-
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Si 
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Zo stretnutia Kosztolányiovcov v Dabase 

skom mestečku Dabas. Zúčastnilo sa ho 
okolo 250 členov rodu z rôznych častí 
Európy, tiež z USA a Nového Zélandu. V 
prvý deň si v aule miestnej strednej školy 
vypočuli prednášky o histórii rodu a je
ho najvýznamnejších predstaviteľoch. Na 
druhý deň sa presunuli do Zemianskych 
Kostolian, kde si prezreli niekdajšie ro
dové kaštiele, kurie a rodovú hrobku. 
Navštívili aj lokalitu Hrádok v Kamenci 
pod Vtáčnikom, kde sa v stredoveku týčilo 
opevnené sídlo ich predkov. Hlavnými or
ganizátormi podujatia boli Zoltán Koszto
lanyi z Aucklandu, Zoltán Kosztolanyi 
z Budapešti a Gyula Kosztolanyi z Dabasu. 
Slovenskú časť programu pripravili Zoltán 
Kosztolanyi z Remscheidu a Jozef Žiak zo 
Zemianskych Kostolian. Dabas zvolili za 
miesto stretnutia preto, lebo dnes tu žije 

najvyšší počet členov tohto rodu. Za infor
mácie ďakujeme J. Žiakovi zo Zemianskych 
Kostolian; viac údajov o rode možno nájsť 
na stránke: http://rod.kosztolanyi.com. 

85. NARODENINY v septembri 2006 
oslávi doyen slovenských heraldikov, člen 
mnohých heraldických a genealogických 
spoločností, človek, ktorý významne po
hol dianím v oblasti genealógie a heraldi
ky u nás i vo svete - pán Ing. Zdenko G. 
Alexy. K vzácnemu životnému jubileu mu 
želáme všetko najlepšie, mnoho síl, neo
púšťajúci ho humor a ešte veľa dobrých 
nápadov. Podrobné informácie o pôsobe
ní p. Ing. Alexyho sme publikovali v GHH 
2/1991 a 1/1998. 

Spracoval Milan Sišmiš 
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\*ÍDNAtest www.dnatest.sk 
- špičkové laboratórne vybavenie 

- poprední odborníci v oblasti molekulárnej genetiky človeka 
- biologický materiál: výter ústnej sliznice 

- testy DNA využiteľné v genealógii 

Y-DNA test 2890Sk/vzorka 
Testom vyšetríme 17 úsekov DNA na chromozóme Y, 
Umožňuje spájaťgenalogické záznamy po mužskej línii. Vhodný len pre mužov. 

mtDNA test 2890Sk/norka 
Testom stanovíme postupnosť stavebných prvkov úseku tzv. mitochondriálnej DNA (mtDNA), 
ktorú prenášajú do ďalšej generácie len ženy. 
Umožňuje spájať genealogické záznamy po ženskej línii. Vhodný pre mužov aj pre ženy. 

Priezviskový projekt 2890Sk/vzorka 
Pomocou Y-DNA testu zistíme, či majú dvaja alebo viacerí mužis rovnakým priezviskom spoločného 
predka v mužskej línii. Vhodný len pre mužov. 

Genografickýtest 2890 Sk/morka 
Umožňuje zaradiť vyšetreného jedinca do jednej z približne 10 hlavných mtDNA alebo Y-DNA línií, 
korešpondujúcich s populáciami, ktoré osídlili Európu pred cca 10000 až 40000 rokmi. Vhodný 
pre mužov i ženy. 

Test biologickej príbuznosti 9489Sk/dvenorky 
Test umožňuje stanoviť pravdepodobnosť blízkej genetickej príbuznosti. Štandardne sa používa na 
určenie otcovstva, ale možno ho využiť i na stanovenie pravdepodobnosti iného blízkeho príbuze-
neckého vzťahu (napr. starý rodič - vnuk). 

Zľavy 
20% pre členov SGHS na Y-DNA test alebo na Y-DNA genografický test 
Zľava na max. jednu vyšetrenú vzorku na člena. Platí do 30.9.2007. 

10% aj pre nečlenov SGHS 
Zľava pri zaslaní 5 a viac vzoriek súčasne na rovnaký typ testu. 

DNAtest, s.r.o., Poliklinika, Vlčie hrdlo 49,82107 Bratislava 
Telefón:(02)45241268 • Email:dnatest@dnatest.sk • Web:www.dnatest.sk 

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH. 
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FROM THE CONTENTS 

Alena Kredatusová: Physician, schoíar and entrepreneur 
Samuel Spilenberger (1572 - 1654) 3 

Levoča (Leutschau), a town in southeast Slovakia, can boast of a great number 
of historically distinguished personalities. One of them was aiso the municipal and 
Spiš county physician Samuel Spilenberger (1572 - 1654). On the basis of originál ar-
chival materials, the author brings in her study a number of new facts and corrects 
some incorrect information about him and his relatives. The Spilenbergers probably 
came from Augsburg, Germany. They started to operate as mining entrepreneurs 
in Spiš in the first half of the 16th century. Pavol, Samueľs father, was involved in 
trade, since 1559 he was aiso a Levoča pharmacist. Samuel studied in Germany (Gór-
litz, Wittenberg, Basel and other places), since 1598 he was a physician in Levoča 
and shortly aiso in Spišská Nová Ves. He cured many distinguished personalities of 
his periód - Juraj Thurzo, the Palatine of Hungary, Gabriel Betlen and Juraj II Rákoci, 
he stood by the death-bed of Emperor Matthias II Habsburg (1619). Between 1613 and 
1644 he ran his own paper milí in Spišská Teplica. He made friends with humanistic 
scholars, wrote medical works as well as poetry. In 1615 he was nobilitated. The 
most famous of his descendants became his sons Dávid (1627 - 1684), a physician, 
and Samuel (b. 1631), a painter. His daughter Margaréta became the wife of Vavrinec 
Brewer, the significant Levoča book printer. Later the family members operated in 
various parts of Slovakia, in the territory of present day Hungary and Romania. The 
descendants are living still today. 

Martin Bartoš: The beginnings of the Andrášis in Gemer (Part 2) 17 
The author follows up his previous study on the earliest history of the family 

that came from Transylvania and entered Hungarian history in the 16th century 
(the study appeared in Genealogicko-heraldický hlas 1/2006). The article deals with 
the activities of Žofia Bec (ca 1544 - 1631), widow of Peter Andráši (founder of the 
Andráši family's power). Due to her, Krásna Hôrka Castle and estate remained in 
the ownership of the Andráši family. The author describes property transactions 
in southeast Slovakia the heir of which finally became Matej II Andráši (d. ca 1654), 
Zofia's grandson. Žofia Bec undoubtedly was a strong-willed and healthy woman. 
The article mentions the commission investigation of her age in 1633. Several wit-
nesses affirmed that she had lived more than 100 years. 

Maroš Mačuha: Heraldic decorations of Sklabina Castle 23 
The originál decoration of Slovák castles is rather poor nowadays. Thaťs why it 

was a pleasure to find two stone pieces with heraldic signs in Sklabina Castle ruins 
(Martin District, northeast Slovakia). They were fragments of the coat of arms of 
Hungarian King Matthias Corvinus (1458 - 1490) from the second half of the 15th 
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century and the arms of Upper Hungary once located over the'main entrance of the 
castle along with the arms of its owner František Révai V (d. 1656) and his spouse 
Barbora Pongrác. The author of the article also points out other arms known through 
literatúre and documentation of the Monuments Board of the Slovák Republic that 
once decorated the residence castle of the Révai family. 

Šarlota Drahošová: The Wels family and Audrey Hepburn 30 
Hardly anybody knows that part of the family history of the world famous film 

star Audrey Hepburn (1926 - 2003) relates to Slovakia, the village of Kovarce near 
Topoľčany. Her great grandfather Anton Wels (whose roots extend to Moravia) was 
likely to purchase a castle and estates in 1864 and in 1865 he and his associate Pavel 
Wehle established a sugar factory there. 

In 1873 the factory burnt down and Anton Wels died in 1876. His estates in 
Kovarce were taken over by his children, in the 1890s they sold them and moved 
to Austria. Audrey Hepburn's grandmother married an Englishman, Vietor Ruston. 
Their son Joseph, an English banker, married a Belgian wife, Ella von Heemstra. The 
Rustons often migrated. Audrey was bom in Brussels, Belgium. 

The issue also informs about a so far unknown patent of arms issued in 1457 
for the Ňári (Nyári) family as well as actual studies of the new nobility in the Czech 
lands in the 18th and 19th centuries (a detailed report done by colleagues from the 
Ostrava University). 

Translated by Mária Okálová 
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SLOVÁK GENEALOGICAL HERALDIC 
SOCIETY 
Member of the International 
Confederation of Genealogical 
and Heraldic Societies 
www.genealogy-heraldry.sk 

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

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

MEMBERSHIP FEES 
EUR 7,- p.a. (Austria, Hungary, Poland, 
Ukraine) 
EUR 10,- p.a. (other Európe) 
EUR 20,- p.a. (other countries including 
Canada and USA) 

CONTACT 
Slovák Genealogical-Heraldic Society 
Nám. J. C. Hronského 1,036 01 Martin 
Phone: +421-43-413 12 67 
E-mail: genealogy@snk.sk 

BANK CONNECTION 
Recipient: Slovenská genealogicko-
heraldická spoločnosť 
Address: J. C. Hronského 1, 036 01 Martin 
IBAN:SK6302000000000017237362 
BIC (Swift code): SUBASKBX 
Bank: Všeobecná úverová banka, a.s. 
Address: M. R. Štefánika 2, 036 01 Martin 

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. 

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

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

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

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

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

genealogy@snk.sk 
b) poštou na adresu: 

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

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

http://www.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

