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Cisár Ferdinand III.

Ako a prečo vznikla uvedená publikácia?
Najprv pár slov ako vznikla táto publikácia:
V našej rodine sa tradovalo, že rodina Trstenská má zemiansky pôvod. V niektorých historických publikácia som sa napríklad dočítal, že z rodiny Trstenských sa
v Trstenej volil šoltís.
Paradoxom je, že skutočne ucelenú informáciu som našiel o rodine Trstenských
až v New Yorku. V roku 1999 sme s manželkou Jaroslavou rod. Valáškovou
navštívili Ellis Island v New Yorku, kde v bývalom prístave je múzeum prisťahovalectva. Cez tento prístav pricestovali do USA milióny prisťahovalcov z celého
sveta.
Náhoda chcela, že som sa pristavil pri hrubom zväzku, ktorý obsahoval rôzne
priezviská. Organizácia s názvom Mária Orthová - Historical Research Centrum tu
zhromažďuje pôvod a históriu priezvísk prisťahovalcov, ktorí do USA prešli uvedeným prístavom.
Vyhľadal som si priezvisko Trstenský, ale také som tam nenašiel. Následne som
si však všimol priezvisko Trsztyenszky. Uvedené priezvisko som si vyťukal v počítači, ktorý sa nachádzal vedľa uvedeného zväzku priezvísk. A na obrazovke sa mi
objavil text o tom, že je to priezvisko z Horného Uhorska atď. Uvedenú informáciu
mi za poplatok vytlačili a potvrdili.
Okrem iného som sa dozvedel, že Ferdinand III v roku 1638 udelil Andrejovi
(Andreas) Trstenskému, jeho potomkom a jeho súrodencom šľachtické práva s
právom používať erb.
Opäť nejaký čas trvalo, kým som ako ďalšiu stopu objavil v Trstenej u môjho
prastrýka Msgr. Viktora Trstenského - fotokópiu erbu rodu Trstenských. Avšak stále
nebolo jasné, či je tu nejaká historická súvislosť s Andrejom, ktorému boli udelené
horeuvedené práva.
Ďalšia náhoda chcela, že som v Bratislave v hoteli Carlton objavil Historical
Research Centrum Slovakia, v ktorom som sa zoznámil s pánom Denisom Pongráczom. A práve jemu sa podarilo zhromaždiť dokumentačný materiál, ktorým
zdokumentoval vývoj a históriu rodu Trstenských. Vďaka nemu sa podarilo nájsť
dokumenty, ktoré sú uvedené v prílohe tejto publikácie. Zároveň bol taký láskavý,
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že dokumentáciu použil na textovú časť tejto publikácie a stvárnil aj časť erbov,
ktoré sú rovnako uvedené v prílohe. Tiež zorganizoval grafickú úpravu a tlač publikácie. Bez jeho láskavosti a úsilia by uvedená publikácia určite nevznikla. Preto
si dovoľujem mu poďakovať za všetko, čo pre vznik a vydanie tejto knižky vyko nal.
Prečo vznikla táto publikácia? Čo ma viedlo k jej vydaniu?
V rodinách sa často tradujú rôzne historky, fragmenty spomienok, ale často
chýbajú spojivá medzi týmito spomienkami. V mojej pamäti sú zaznamenané
poznámky starších a najstarších z rodu pri rôznych rodinných stretnutiach. Napr.
naši predkovia boli zemania, alebo uvedená kúria na Orave patrila našim predkom
a pod.
A práve spoznaním histórie ľudí, predkov, ktorí historické udalosti prežili, alebo
boli ich tvorcami, nám ich potomkom dáva možnosť spoznať samých seba.
Želal by som si, aby moje deti Kristína nar. 26.10.1983 v Bratislave, Tomáš narodený 14.3.1988 v Bratislave, Lukáš nar. 3.11.1991 v Bratislave a Tereza nar.
29.6.1997 v Bratislave postupne pochopili aj minulosť rodu a na ňu nadviazali tak,
aby ich deti a ich potomci aj na nich v dobrom spomínali.
Zároveň by som chcel poprosiť všetkých nositeľov tohto priezviska, aby v prípade, ak majú nejaké dokumenty, alebo si pamätajú iné skutočnosti a údaje, ktoré
by mohli prípadne v budúcnosti rozšíriť a doplniť túto publikáciu, aby sa obrátili na
moju adresu - Hlaváčikova ul. č. 43, 841 04 Bratislava, Slovenská republika alebo
na moju e-mailovu adresu: trstensky@gti.sk. Tak isto budem vďačný za ďalšie
údaje, ktorými sa bude môcť rodostrom doplniť o ďalšie mená pre prípadné budúce
vydanie. Zároveň sa uvedená prosba týka aj dalších príslušnikov rodu, ktorí si zmenili priezvisko. Napr. podľa našich informácií si niektorí Trstenskí v USA zmenili
priezvisko na Tersten. Iní, ktorí sa prestahovali na územie terajšieho Maďarska, sa
možno premenovali na Nádásdy.
Verím, že sa nám podarí uvedené údaje zverejniť na www stránkach.
V Bratislave dňa 14.3. 2003
JUDr. Mikuláš Trstenský
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Orava a stručné dejiny jej územnej organizácie

Orava, aj napriek pomerne nepriaznivým klimatickým podmienkam, už od
nepamäti priťahovala ľudskú pozornosť. Okolité hory z nej vytvorili celok, ktorého
prirodzené hranice, sčasti totožné so štátnymi, pretrvali stáročia bez väčších zmien.
Už od praveku tu bola známa obchodná cesta, ktorá ju pretínala približne severojužným smerom. Bola to jedna z odbočiek takzvanej ”jantárovej cesty”, prostredníctvom ktorej sa realizoval medzinárodný obchod od Baltu až po Stredomorie.
Stopy stabilizovanej správy Oravy poznáme už z čias Keltov. V tom období, okolo
prelomu letopočtu, tu stálo mocné hradisko vo Veľkom Bysterci, ktoré nepochybne
ovládalo celý región. O vyspelosti prostredia svedčí aj to, že tunajší Kelti razili aj
vlastné mince. Pre ich osobitosť sa nazývajú aj mincami veľkobystereckého typu.
Po nepokojnom období sťahovania národov aj územie Oravy postupne obsadili Slovania. Niekedy v období 8.-9. storočia, s najväčšou pravdepodobnosťou v období
nitrianskeho kniežatstva, vzniká vo Vyšnom Kubíne v polohe Ostrá skala slovanské
hradisko. Na hradisku boli pravdepodobne sústredené aj orgány regionálnej správy.
Orava sa včlenila do uhorského ranofeudálneho štátu až niekedy v období 11.
storočia. Vzhľadom na to, že hradisko vo Vyšnom Kubíne pretrvalo až do 12.
storočia predpokladáme, že v istej forme aj v počiatkoch uhorského štátu pretrvalo
ako správne sídlo, nakoľko hrad Orava ešte neexistoval. Do 14. storočia Orava
nejestvovala ako samostatný administratívny celok a bola len súčasťou Zvolenského komitátu (comitatus de Zolio), tak ako Liptov a Turiec. Názvy týchto
menších podriadených útvarov, ktoré spravovali zvyčajne ľudia zo županovho okolia, ktorých sám menoval, neboli úplne ustálené. V dobových latinských prameňoch
sa stretávame s názvami ako - ”comitatus”, ”districtus”, ale aj ”provincia”. Základom Zvolenského komitátu bolo kráľovské domínium s centrom na Zvolenskom
hrade (dnešný Pustý hrad nad Zvolenom). V tomto období tu ako župani vládli postupne viacerí predkovia rodu Balaša (Ballassa). Jeden z potomkov zvolenského
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župana Detricha I. (doložený v rokoch 1205-1232) získal do svojho vlastníctva
v bližšie neznámom čase od kráľa Oravský hrad. Belo IV. si však v roku 1267 na
základe jednej z formuliek darovacej listiny hrad vyžiadal naspäť a vymenil mu ho
za iné majetky v Trenčianskej stolici. Kráľ si totiž uvedomil chyby svojho otca,
Ondreja II., a snažil sa aspoň niektoré významné a exponované majetky, hlavne
pohraničné hrady dôležité pre obranu krajiny, získať opäť do svojich rúk. šľachta
získala rozsiahle majetky na základe Ondrejovej buly z roku 1222. Bula šľachte
”rozviazala” ruky a tá sa vyhýbala plneniu svojich povinností pri ochrane štátu, ale
aj voči samotnému panovníkovi. Po tatárskom vpáde v roku 1241 Belo IV. urobil
všetko pre efektívne zabezpečenie hraníc kráľovstva. Na Orave si zabezpečil centrá, ktoré mu zaisťovali hlavné funkcie tohto hraničného regiónu. štátnu (verejnú)
moc sústredil na Oravskom hrade, kolonizačnú činnosť nasmeroval do okolia
Veličnej. Centrom tranzitného obchodu a z neho prameniacich colných poplatkov,
ktoré boli zdrojom štátnych príjmov, sa stal Tvrdošín. Obdobie 13. storočia je aj
počiatkom samotnej šľachty na Orave. Ako príklad uvádzame istého poddaného
Hocymera, ktorý v roku 1272 žiadal kráľa Ladislava IV. (1272-1290) o pridelenie
zeme v Revišnianskej doline ako náhradu za syna, ktorý padol vo vojne za svojho
panovníka. Zvolenský komitát, spolu s oslabovaním centrálnej kráľovskej moci za
slabej vlády posledných Arpádovcov, od konca 13. storočia postupne zanikal. Začiatkom 14. storočia nakrátko Oravu zabral Matúš Čák Trenčiansky. Neskôr,
v rokoch 1314-1328, oravské hradné panstvo patrilo zvolenskému a liptovskému
županovi magistrovi Dončovi, stúpencovi kráľa Karola Róberta z Anjou. Magister
Donč (*?, +1330) bol vzdelaným rytierom pôsobiacim v diplomatických službách
kráľa ako vyslanec na pápežskom dvore v Avignone. Okolo rokov 1320-1330
poznáme už údaje o samostatnom fungovaní Liptova i Turca, ako šľachtických
stolíc s vybudovanou samosprávou. Po definitívnom rozpade zvolenského komitátu kráľ ŕudovít z Anjou vyňal Oravu spod právomoci zvolenského župana a zveril
ju do správy komornému grófovi z Kremnice. V druhej polovici 14. storočia sa
definitívne vytvorili aj orgány stoličnej samosprávy oravskej šľachty. Prvú listinu
vydanú oravskou stolicou (dvomi slúžnymi) poznáme z roku 1382. V rokoch 13927

1401 bola Orava v správe Ladislava Piasta z Opole (Piazt de Opolyi). Ladislav Piast
podporoval kolonizáciu Oravy a na jej východe umiestnil viacero skupín sliezskych
Nemcov. Jeho nástupca Stibor zo Stiboríc (1420-1434) v tomto trende naďalej
pokračoval. Mikuláš Balický (Baliczky), turčiansky župan, spravoval Oravu v búrlivých rokoch 1434-1451. Spočiatku bol nepriateľom Jána Jiskru z Brandýsa,
neskôr sa však pridal na jeho stranu. V tom čase Orava trpela nájazdmi bratríkov,
ktoré vyvrcholili obsadením Oravského hradu v roku 1440. Po obsadení hradu sa
stal Mikuláš Balický kapitánom Jiskrových vojsk. Ani nasledujúce roky neboli
veľmi pokojné. Kráľ Matej Korvín pochádzajúci z rodu Huňady (Hunyady) viac
krát Oravu stratil pre vierolomnosť Mikuláša Komorovského (Komorowsky). Kráľ
získal definitívne Oravu späť až po finančnom vyrovnaní s ním, keď mu ako
náhradu za vydaný hrad vyplatil sumu 8000 uhorských zlatých. Mikuláš Kostka,
zástupca Jána Zápoľského (de Zapolya) mladšieho, mocensky ovládal územie
Oravy v období rokov 1524-1532. Panovník Ferdinand I. Habsburský daroval
v roku 1527 celé oravské hradné panstvo ako dedičný majetok za verné služby
Alexejovi Turzovi (Thurzo) z Betlanoviec. Alexej Turzo však nesplnil politické
očakávania cisára Ferdinanda I. a pridal sa na stranu Kostku. Rod Turzo potom
zostal hegemónom na Orave celé nasledujúce storočie. Postupný prechod Turzovcov na protestantizmus bol daný, okrem iného, štúdiom viacerých príslušníkov rodu
na univerzitách v Nemecku, ale tiež medzinárodnými kontaktmi a spoluprácou
v obchode s meďou s augsburským bankárskym, veľkoobchodníckym a ťažiarskym
rodom Fugerovcov (Fugger). Nitriansky biskup František Turzo sa roku 1556
rozhodol oženiť sa. Dokonca o to požiadal samotného pápeža. Takmer ako päťdesiatročný si zobral za manželku dcéru samotného Mikuláša Kostku, Barboru.
Získanie oravského hradného panstva je brilantnou ukážkou ”svadobnej” diplomacie vysokej uhorskej aristokracie. František Turzo takto získal majetok legálne
darovaný kráľom pôvodne jeho príbuznému, ktorý si však uzurpoval jeho nastávajúci svokor, bez boja a zbytočných obetí. Po svadbe kúpil aj Lietavský hrad. Františkovo rodinné šťastie však netrvalo dlho. Barbora bola často chorá a v roku 1562
zomrela. Krátko nato sa František oženil so štrnásťročnou dcérou kapitána
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a chrabrého protitureckého obrancu hradu Sziget Mikuláša Zrínskeho (Zrínyi),
Katarínou. František zomrel na Lietavskom hrade v roku 1574. Jeho syn Juraj bol
horlivým šíriteľom evanjelického náboženstva a zakladateľom viacerých evanjelických chrámov na Orave. Nikdy počas stavovských povstaní sa však nepriklonil
na stranu vzbúrených uhorských stavov a nešiel proti panovníkovi Rudolfovi II.
alebo jeho nástupcovi-arcivojvodovi Matejovi Habsburskému (von Habsburg),
neskoršiemu cisárovi Matejovi II. Juraj Turzo bol tak veľmi naklonený evanjelickej cirkvi, že na vlastné náklady posielal nadaných študentov a kňazov na univerzitu do nemeckého Wittembergu. Heslom rodu Turzo v otázke viery bolo známe
”cuius regio, eius religio”, a tak sa stalo, že Orava bola ešte sto rokov po vymretí
rodu prevažne evanjelická. Po vymretí rodu (v roku 1621) Oravu spravovali príslušníci rôznych rodov. Podľa testamentu palatína Juraja Turza ostalo oravské panstvo v spoločnom spravovaní komposesorátu jeho siedmich dcér a ich potomstva.
Oravský komposesorát spravovali zvolení direktori, ktorí boli zároveň z titulu svojej funkcie aj županmi Oravskej stolice. Po roku 1713 sa tento stav zmenil a titul
župana už nebol viazaný na direktórium Oravského panstva.
Oravská stolica sa skladala pôvodne len z dvoch slúžnovských okresov.
Bol to tzv. Horný a Dolný okres (Processus superior et inferior). V roku 1777 sa
stolica nanovo rozdelila na štyri slúžnovské okresy: Dolnokubínsky (Processus
Kubiniensis), Oravskopodzámsky (Processus Arcensis), Trstenský (Processus
Trsztenenszis) a Námestovský (Processus Namesztoviensis). Dôvodom bol
nepochybne veľký nárast administratívnej agendy a ťažkosti spojené s výkonom
samosprávnych funkcií stolice v období výraznej byrokratizácie verejného života.
Cisár Jozef II. spojil v rámci svojej reorganizácie v roku 1786 Oravskú a Liptovskú
stolicu do jedného celku. Ako mnohé iné cisárove reformy i táto sa po jeho smrti
pre odpor šľachty skončila neúspechom. V roku 1790 sa samostatnosť Oravskej stolice znovu obnovila a existovala samostatne až do roku 1850. Oravsko-turčianska
župa nadviazala na pôvodnú koncepciu územnosprávneho rozdelenia z obdobia
vlády Jozefa II. Centrom župy sa stal Turčiansky Svätý Martin. Tento stav pretrvával až do zániku Bachovho absolutizmu v roku 1860. Z etnického hľadiska bola
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Orava vždy väčšinovo osídlená slovenským etnikom. žalšie početnejšie skupiny
obyvateľstva tvorili Nemci a Poliaci.

Majetková situácia a právne postavenie šoltýskych rodov Hertel a Trstenský
v Trstenej (do získania šľachtického titulu)
Viacero starších autorov sa zhoduje v tom, že Trstená bola založená v roku
1371. Za jej zakladateľa sa všeobecne považuje Schvankomir (Schwancomir, Schwankomir) a jeho príbuzní. Schvankomir bol notárom uhorského palatína Ladislava Piasta z Opole, v tom čase majiteľa Oravy. Schvankomir udelil v roku 1371
Jánovi Hertelovi (Hertel) právo založiť v chotári Tvrdošína novú osadu. V listine je
spomenutý notár Schvankomir, so svojím švagrom Ladislavom a jeho bratia Janko,
Grimko, Junislav a Wismer. Títo z poverenia kráľa ŕudovíta z Anjou a na prosbu
Jána Hertela a jeho synov Jakuba a Martina vydelili zo svojej osady Tvrdošín (Wardossin) darovanej im kráľom ŕudovítom z Anjou (de Anjou) akýsi les na vyklčovanie a založenie mesta. Ján Hertel a jeho potomkovia sa podľa znenia listiny mali
stať dedičnými richtármi (scultetus, advocatus) novozaloženého mesta. Ekonomické predpoklady pre vznik šľachtických rodov v Trstenej musíme hľadať už
v časoch zavedenia zákupného práva. Bolo to právo šoltýsov pôvodom z Nemecka
zvané tiež emfyteutické alebo zákupné. šoltýs bol dedične vlastníkom pôdy,
s ktorou mohol voľne nakladať a zároveň zakladateľom obce a dedičným richtárom
(scultetus). Nebol zvyčajne šľachticom, ale už v najstarších časoch na základe
dohody so zemepánom o založení obce šoltýs získal okrem zvyčajného
pozemkového vlastníctva aj (menšie regálne) práva na zriadenie krčmy, jatiek, mlynov, kováčskych vyhní a podobných remeselných dielní, výber mýta a podobne.
Rozsah udelených práv nebol (presne) zákonne stanovený a záležal na konkrétnych
podmienkach uvedených v písomnej dohode. Ekonomická prevaha spôsobovala
dominantné mocenské postavenie šoltýsa a jeho rodiny v Trstenej. šoltýsov v
Trstenej nemohol súdiť nikto okrem župana alebo pána Oravského hradu. Podľa
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znenia listiny z roku 1371 sa les začínal Zabiedovským potokom (Zawoda) a tiahol
sa do Bukovinskej doliny. Podľa znenia listín boli práva šoltýsov v Trstenej nasledovné: po prvé: tu sa nachádzajúce a na dvoch lánoch sa rozprestierajúce Paľove
lúky ostanú synom Pavla s tým, že navždy budú mať dva lány a dva dvory v meste.
Po druhé: šoltýs Ján Hertel dostal právo stavať mlyny kdekoľvek na potoku Oravice bez toho, aby jeho a jeho dedičov niekto poškodzoval (táto definícia sa týka
šľachticov držiacich regálne práva, ktoré boli ekonomicky ohrozované šoltýsmi,
a preto často dochádzalo k potýčkam medzi šoltýsmi a šľachtou). Po tretie: šoltýs
a dedičia získavajú právo lámania a predaja kameňa v okolí. Po štvrté: v chotári
mesta šoltýs a dedičia dostali právo na rybolov a poľovačky na vysokú i nízku zver.
Po piate: mesto sa malo volať Bingenstad, a tí, ktorí prídu do osady a budú do nej
prijatí majú zaručené uplatňovanie nemeckého práva (nakladanie majetku, dane
a súdy). Po šieste: ak sa mesto rozšíri a vznikli by aj iné šoltýske osady, v meste
Trstená bude hlavné (odvolacie) mesto pre súdnu činnosť v právomoci šoltýsa
Hertela a jeho dedičov. Po siedme: šoltýsovi bolo spolu s prísažným (boženíkom)
udelené právo meča, teda právo telesných trestov ako: bičovanie, mučenie potajme
i viditeľné, oslepenie, natiahnutie na koleso, upálenie, obesenie a samozrejme
i sťatie. Po ôsme: šoltýs získal aj právo trhu (ius forensis). Po deviate: mešťanom sa
udelilo právo kúpeľa a vážnice. Po desiate: pekárske a ševcovské dielne boli len pre
šoltýsa. Po jedenáste: žiadny vandrovný či iný remeselník nesmel podnikať
v okruhu jednej uhorskej míle od mestečka Trstená tak, aby nemohol škodiť šoltýsovi a samozrejme mešťanom. Po dvanáste: šoltýsovi a dedičom sa udelilo 5 slobodných lánov. Po trináste: udelené boli aj 3 lány skotne (lúky na vyháňanie dobytka)
a miestnemu farárovi boli pridelené 2 lány. Po štrnáste: daňovú slobodu získal
šoltýs a ostatní prisťahovalci na 20 rokov. Po pätnáste: po uplynutí lehoty 20-tich
rokov mešťania a dedinčania boli povinní ročne platiť za každý lán po 1 zlatom
v deň svätého Martina (11. november) a dary sa mali dať trikrát do roka a to: na
Veľkú noc, Božie narodenie a na sviatok svätého Jána Krstiteľa z každého lánu po
16 denárov. Po šestnáste: z týchto denárov každý šiesty florén patrí šoltýsovi. Po
sedemnáste: nik z boženíkov (scabini) nesmie súdiť šoltýsa z majetku Sch11

vankomíra, iba hlavný šoltýs (advocatus) s dvomi až tromi šoltýsmi. Po osemnáste:
šoltýs a mesto získali právo krčmy, spolu s ochranou na zákaz akejkoľvek inej
krčmy v okruhu jednej uhorskej míle od mesta. Po prijatí valašského práva pri zakladaní nových alebo dosídlení starých osád sa práva šoltýsov mierne obmedzili.
Ako vidíme privilégium, tak ako bolo skoncipované a udelené, malo čo najviac
napomôcť k rýchlemu a efektívnemu rozvoju mesta, ako aj majetkovému rozmachu
miestnych šoltýsov. Novoprichádzajúce obyvateľstvo sa usadzovalo na námestí, ale
samozrejme za predpokladu, že po lehote dvadsiatich rokov budú schopní plniť si
povinnosti voči vrchnosti, teda k Oravskému hradu. Mesto Trstená je výnimočným
príkladom získania mestských práv spolu so šoltýsko-nemeckým právom na
Slovensku a vôbec vo vtedajšom Uhorsku. Trstená mala dokonca lepšie postavenie
ako Tvrdošín, ktorý zostal pod jurisdikciou rodu Schvankomir iba poddanským
mestečkom, i keď tam sídlili kráľovskí tridsia-tkári (colníci). Za čias kráľa Žigmunda Luxemburského (von Luxemburg) mesto spustošili jeho bratia, moravskí markgrófi Jošt a Prokop Luxemburskí (von Luxemburg). Po Temešvárskom sneme
(1397) vzniklo kráľovské nariadenie, ktoré nútilo všetkých, ktorí dostali do užívania pôdu, osobne narukovať do vojenskej služby /tomu hovoríme personálna
insurekcia/. Výnimku dostali len starí alebo chorí, títo však museli za seba poslať
náhradu. Bohatí šľachtici museli poslať za dvadsať svojich poddaných jedného
lukostrelca. Dokonca polovica príjmov cirkvi sa mala venovať na vojnu proti
Turkom. V tomto období mesto a aj samotní šoltýsi postupne prišli o svoju
autonómiu a mesto Trstená sa už v roku 1424 spomína ako súčasť oravského hradného panstva. Oravské hradné panstvo malo dominantnú úlohu v obchode medzi
Poľskom a banskými mestami so soľou, súknom a olovom. šľachtici z rodu Schvankomir si udržali iba majetok v Čimhovej, ale aj o ten zrej-me prišli pre nás z
neznámych dôvodov alebo vymreli po meči. Čimhovú totiž v roku 1439 získal rod
Platy (Platthy) pochádzajúci pôvodne z Liptovskej stolice. Oravské hradné panstvo
však rešpektovalo staršie práva a v roku 1480 ich v hodnovernom mieste pri
Turčianskom konvente premonštrátov v Kláštore pod Znievom predkladal trstenský
šoltýs Adalbert (Vojtech) Fojt. Je teda jasné, že príbuzní rodu Schvankomir,
12

potomkovia

prvého

trstenského

šoltýsa

Jána

Hertela,

prežili

aj

so

svojimi richtárskymi privilégiami. Rod Hertel pravdepodobne pochádzal zo
sliezskej osady Einseidel ako to popisuje vo svojej práci o

Trstenej J. Langer.

Je zrejmé, že rod Trstenský (Trsztenszky) priamo pochádzal alebo bol buď
genealogicky spriaznený s rodom Hertel alebo je to dokonca stále ten istý rod,
ktorého príslušníci len nahradili svoje staré priezvisko novým, ktoré odvodili od
názvu mesta Trstenej, kde už tri storočia žili a vlastnili pomerne rozsia-hle majetky.
V 15. storočí mesto nemalo veľké možnosti rozvoja z dôvodov nepria-zne
kastelánov Oravského hradu, ďalej z dôvodu všeobecnej chudoby, ale hlavne zo silného postavenia a práv šoltýsov. Mesto si síce vymohlo právo na oslobodenia od
mýta a cla, vlastné trhové právo však ostávalo v moci trstenských šoltýsov. šoltýsky
rod Trstenských si udržal vo svojich rukách trhové právo až do roku 1609. Otázka
náboženského vierovyznania rodu Trstenských v období 16.–17. storočia nie je
zatiaľ pre nedostatok písomných prameňov vyjasnená. Väčšina starších autorov sa
zhoduje v tom, že kostol i farnosť v Trstenej vznikli súčasne okolo roku 1397. Nás
ale zaujíma obdobie po roku 1520. Ako sme už uviedli, rod Trstenský mal zrejme
svoj pôvod v šoltýsovi Hertelovi, o ktorom sa vo všeobecnosti hovorí ako o Nemcovi. D. Čaplovič udáva príchod evanjelickej cirkvi na Oravu okolo rokov 15201550. Je to celkom prirodzené. Nemecké etnikum prijímalo protestantizmus, ktorý
sa zrodil v nemeckom prostredí, oveľa skôr a akosi prirodzenejšie ako slovenské či
maďarské obyvateľstvo. V Tvrdošíne vznikol a je písomne doložený evanjelický
cirkevný zbor už v roku 1551. Keď sa v roku 1556 stali pánmi Oravy príslušníci
rodu Turzo (Thurzo) bolo jasné, že ako šíritelia Lutherovho učenia budú tvrdo presadzovať odklon od katolicizmu.
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Stručný náčrt vývoja šľachty na Orave
V stredoveku žilo na území Oravy len malé množstvo šľachtických rodov.
Malo to viacero dôvodov. Prevažnú časť územia stolice do začiatku 13. storočia
pokrývali lesy. Z tohto dôvodu bolo pôvodného obyvateľstva len málo a len v niektorých lokalitách ako: Istebné, Pucov, Revišné, Tvrdošín, Trstená a Veličná.
V období 13.-15. storočia sa intenzívnou kolonizáciou staršie osídlenie Oravy
výrazne zvýšilo. Zúčastnilo sa na ňom obyvateľstvo starších oravských dedín, ktoré
sa postupne preľudnili, ale tiež obyvatelia z okolitých, hustejšie obývaných stolíc.
Nemalú úlohu pri kolonizácii hrala šľachta. Napríklad Jasenovú založili liptovskí
šľachtici (zemani), Istebné založili šľachtici z Turca, Trstenú Nemci. Na Orave žijúca šľachta bola v stredoveku zväčša drobná a len veľmi ojedinele pochádzala
z veľkých magnátskych rodov. Mnoho jej príslušníkov bolo domáceho pôvodu
a pochádzalo z kráľovských poddaných. V období 13. storočia tu prechodne vlastnili majetky len príslušníci starobylých šľachtických rodov Hunt-Poznam a Balaša
(Ballassa). Ako zaujímavosť treba spomenúť pevné väzby, tak rodinné ako aj
majetkové, medzi šľachtou Oravy, Turca a Liptova. Pre predstavu o relatívnej
početnosti oravskej šľachty v porovnaní so susednými stolicami sú nesmierne cenné
údaje z Liptovského a Turčianskeho registra z roku 1391. Registre, ktoré vznikli po
odhalení falzátorskej činnosti Jána Literáta z Madočian zachytávajú zmienky
o donačných listinách 65 liptovských a 54 turčianskych oproti len 5 oravským
rodom.
Na konci 16. storočia bolo v slovenskej časti Oravy 72 sídiel, z toho
Trstená, Tvrdošín a Veličná mali postavenie mestečiek. Prevažovali malé dediny,
v ktorých podľa daňového súpisu roku 1598 nebolo viac ako dvadsať zdanených
port /daňová jednotka v novoveku zvyčajne väčšia ako dom/. Z hľadiska rozvrstvenia šľachty je Orava nevyrovnaná. Najviac šľachty žilo v obciach Zemianska Dedina a Medvedie. Tieto sa svojim charakterom približovali ku kuriálnym obciam. V týchto obciach žili a žijú dodnes rody: Medvecký (Medvedszky), Žufa (Zsuffa), Dedin14

ský (Dedinszky), Vilček (Vilcsek). Vo Veličnej zasa žili a dodnes aj žijú nasledovné
šľachtické rody: Čutka (Cutka, Csutka), Abafi (Abaffy), Lokšanský (Loksanszký)
a Moňák (Monyák). V Trstenej máme v novoveku zachytené tieto šľachtické rody:
Dávid, Dedinský, Medvecký, Žufa, Lokšanský, Vilček, Gasparides a z rodov príchodzích z Liptova je to napríklad rod Dobák zo Svätej Anny (de Szent Anna).
Niektoré erby a pečate týchto rodov prikladáme v prílohách (1-12). V Leštinách
a okolí zaznamenávame už v roku 1548 vznik kaštieľov či kúrií rodu Zmeškal
z Leštín (Zmeskál), v Záskalí predkov rodu škrabák: Petra, syna slúžneho Jána,
ktorý bol v službách palatína. Palatín povolal do svojich služieb aj rod Antona
Bajčiho (Bajcsy) z Baje a Geceľa (de Baja et Geczelfalva, Geceľ- v súčasnosti časť
Oravskej Poruby). Druhý syn Antona, Peter, v roku 1608 dostal do vlastníctva od
palatína Juraja Turza ďalšiu donáciu na kúriu v Beňovej Lehote (dnes časť Dolného
Kubína) a v Geceli. V roku 1587 zaznamenávame príchod spišského rodu Sontág
(Szontagh) do Mokrade. Z Dlhej Lúky pochádza rod Dluholucký, ktorý je doložený
už na prelome 15 a 16. storočia. V 17. storočí si mnohé pôvodne šoltýske rody
vďaka ich lojalite k cisárovi Leopoldovi I. polepšili svoje postavenie a získali
šľachtický titul. Zo Slanice pochádza rod Bernolák (Brnolák de Szlanicza),
z ktorého pochádzal zakladateľ spisovnej slovenčiny Anton Bernolák. Významný
je tiež rod Klinovský pochádzajúci z Klinova, ktorý prežil až do 20. storočia. Rod
Medzihradský dal Slovensku známeho pedagóga a národovca Adolfa Medzihradského (1835-1919). Nesmieme zabudnúť ani na rod, z ktorého pochádzal jeden
z najvýznamnejších slovenských básnikov, Pavol Országh - Hviezdoslav. Orava
bola teda ku koncu 17. storočia pomerne bohatá na šľachtu. Samozrejme jej
postavenie nebolo z hľadiska Uhorska veľmi dôležité, a okrem výnimiek väčšina
príslušníkov týchto rodov nepresiahla regionálnu pôsobnosť. Bez akýchkoľvek
pochýb to však boli rody, ktoré vtlačili svoju nezmazateľnú pečať Orave, tak ako ju
poznáme dnes.
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Európa a Uhorsko v čase získania armálnej listiny rodom Trstenský
Pokúsime sa o stručný náčrt doby, ktorá predchádzala dobe udelenia
armálnej listiny. 17. storočie je nepochybne storočím ničivých vojen. Ako sa
podarilo centralizovať a zefektívniť správu Rakúska, Uhorska a ostatných
kráľovstiev cisárovi Ferdinandovi I., tak jeho potomkovia si neuvedomovali
globálne aspekty vlády spojené s cirkevným, vojenským či ekonomickým potenciálom krajiny. Keď sa 9. septembra roku 1578 narodil Ferdinand, neskôr II., ako
syn arcivojvodu Karola štajerského, brata cisára Maximiliána II., a

Márie

Bavorskej bolo južné Uhorsko a Sedmohradsko pod Tureckou správou. Plnú kontrolu nad týmito časťami krajiny získali Turci po víťazných ťaženiach v rokoch 1566
(pád pevnosti Sziget) a povstaní sedliakov v Chorvátsku a Slovinsku v roku 1573.
Uhorské kráľovstvo bolo v tomto období krvavým bojiskom a hrádzou zadržiavajúcou za cenu nesmiernych obetí turecké vojská. V poslednej tretine 16. storočia sa
vyostrila politická kríza medzi Viedňou a uhorskou šľachtou, ktorá vyžadovala
zvýšenie právomocí a vplyvu v domácich inštitúciách a tiež zvýšenie počtu
veliteľov uhorského pôvodu na pohraničných funkciách. Nespokojnosť vyvolávalo
aj neúmerné zvyšovanie daňových bremien pre obyvateľstvo. Zvláštnu otázku predstavovala uhorská šľachta, rekotalizačné opatrenia dvora a katolícka cirkevná hierarchia. Problém spočíval aj v prísľube právnych záruk protestantom a utrakvistomtzv. “českej” konfesi ”pro Confessio Bohemica” v Čechách Maximiliána II. Tento
prísľub sa totiž netýkal uhorských stavov. Jedným z najprirodzenejších rysov
šľachty v Uhorsku bola dlhodobá úporná snaha čo najviac sa vymaniť spod centralizačných snáh cisára a na maximálnu možnú mieru znížiť svoje zdanenie. Cisár
Rudolf II. mal veľký záujem na vytváraní širších trhových vzťahov a vyvíjal aktivity pri zapájaní Uhorska do európskeho trhu. Obmedzoval rozpínavosť šľachty
a zmierňoval tlak vyvíjaný magnátmi na poddaných, hoci do systému vzťahov
medzi vrchnosťou a poddanými vzhľadom na svojské vymedzenie politickoprávnych právomocí medzi panovníkom a šľachtou, panovník zásadnejšie zasiahnuť
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nemohol. Treba priznať, že jediný kto v Uhorsku mohol využiť diplomatický a ekonomický potenciál krajiny v boji proti Turkom bol skutočne len panovnícky dom
z rodu Habsburgovcov (Habsburg). Uhorská šľachta sa bránila zdaneniu podľa buly
Ondreja II. z roku 1222. Neplatenie daní odôvodňovala povinnosťou zúčastniť sa na
obrane krajiny, ale často túto povinnosť odďaľovala, neplnila, pričom samotná
šľachtická pohotovosť a panské bandériá boli z hľadiska ich vojenskej kvality nie
príliš profesionálne, čo dosvedčovali aj ich výkony na bojiskách. To sa neskôr plne
preukázalo v povstaniach, kedy sa cisárske vojská stretli so šľachtickými vojskami
povstalcov. Prvým veľkým vystúpením šľachty proti cisárovi bolo povstanie štefana
Bočkaja (Bocskay de Kis Maria) v rokoch 1604-1606. štefan Bočkaj sa dohodol
s cisárom Rudolfom II. za pomoci hlavného cisárskeho vyjednávača Mateja
Ilešháziho z Eliášoviec (Illésházy de eadem) pre oboch na prijateľných podmienkach. štefan Bočkaj získal titul kniežaťa Sedmohradského a grófa Sikulov
a cisár zasa prisľúbil dodržiavať náboženské slobody v Uhorsku. Zaujímavosťou,
takou typickou pre túto dobu je, že množstvo šľachty v Uhorsku enormne narástlo.
Hromadné povýšenie 9254 hajdúchov do šľachtického stavu štefanom Bočkajom sa
uskutočnilo priamo na bojovom poli, pričom svojich dôstojníkov navyše ešte aj
odporučil ako lojálnych pre službu u cisára. Po jeho smrti v roku 1606 však
rakúska generalita a aj samotný cisár nerešpektovali dohody, čo znovu zdvihlo
nespokojnosť stavov. Už krátko pred smrťou Rudolfa II. sa rozpory medzi protihabsburskou opozíciou sústredenou v Protestantskej únii a koalíciou katolíckych
kniežat Katolíckej ligy schyľovali k ďalšiemu konfliktu. Matej II. konflikt vyhrotil
a po jeho smrti (20. marec 1619) sa jeho brat Ferdinand II. nedokázal dohodnúť ani
so stavmi v Čechách, Rakúsku či v Uhorsku čo viedlo k ďalšej vojne. Táto sa začala
v Čechách, defenestráciou Vilhelma, kniežaťa zo Salmu (von Salm), kniežaťa Martinica (von Martinic), Jaroslava BoŅitu, a pisára Fabrícia dňa 23. mája roku 1618 v
Prahe. Tento deň sa vo všeobecnosti považuje za začiatok tridsaťročnej vojny. To bol
signál k neposlušnosti šľachty aj v Uhorsku. Vedúcou postavou odboja na Slovensku bol Gabriel Betlen (Bethlen/m/), ktorý už v roku 1613 vtrhol za pomoci tureckých vojsk do Sedmohradska. Odtiaľ vyhnal Bátoriho (Báthory) a na sneme v Kluži
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ho za tureckej asistencie zvolili za nové sedmohradské knieža. Už rok po defenestrácii vyšiel Betlen so svojimi vojskami z mesta Alba Julia (Gyulafehervár), aby
sa spojil s vojskami českých a moravských stavov. Jeho velitelia Rákoci (Rákóczy)
a Sečiansky (Szécsy) obsadili na východnom Slovensku kláštor v Jasove a niekoľko
hradov v okolí. Potom ako sa pridali k povstalcom slobodné kráľovské mestá
Prešov, Levoča, Bardejov, Sabinov a neskôr aj Košice, sa otvorilo voľné pole
pôsobnosti vojsku, ktoré sa malo stretnúť kvôli doplneniu zásob pri Trnave najneskôr do 12. októbra roku 1619. Betlen bol však v otázke pomoci banských miest
a šľachty povstaniu veľmi rezervovaný, keď sám píše v jednom liste Jurajovi
Rákocimu z Felsõ Vadász (Rákóczy de Felsõ Vadász) tieto slová: ”... vidím, že
každý len na to čaká, ako sa veci skončia, nikto nechce slúžiť, každý ľúbi iba
povaľovanie doma. šľachte je ľahké sedieť doma pri svojich ženách v teplých komnatách, ale nám je ťažké už sedemdesiat dní sa v poli brodiť, svoju krv vylievať za
Uhorsko...”. Ich vojenská situácia nebola skutočne jednoduchá. Najväčší súper
vodcu povstania, Žigmund Druget z Humenného (Drugeth de Homonna) síce ušiel
do Poľska, ale celé vojsko povstalcov v tom čase disponovalo iba dvadsaťtisícovým
vojskom skladajúcim sa prevažne z ľahkého jazdectva a pechoty. Keď Betlen zistil,
že v Čechách sa “pohli ľady” a zrejme dôjde k boju, dal poslať desaťtisíc jazdcov do
Čiech na pomoc českým stavom a sám tiahol na Bratislavu. Túto aj dobyl 14.
októbra roku 1619. Keďže v Bratislave bola v tom čase uhorská koruna, tak sa jej
aj zmocnil. Cisár Ferdinand II. utiekol z Viedne, pretože cesta na Viedeň bola pre
povstalcov otvorená. Betlen mesto obkľúčil, ale na území východného Slovenska
začal Žigmund Druget z Humenného pustošiť mestá a územie patriace šľachte lojálnej k povstaniu. Rákoci sa teda musel vrátiť a Viedeň už nebola ohrozená. V decembri počas snemu v Bratislave sa šľachta už nestavala za boj proti panovníkovi, ale
domáhala sa iba potvrdenia starých výsad a slobôd. Na tomto sneme opäť vyhlásili
slobodu náboženského vyznania a Betlen prijal titul gubernátora Uhorska. Tento
titul dočasne, z taktických dôvodov, prijal aj Ferdinand II. Zároveň obaja uzavreli
prímerie platné do septembra roku 1620. Cisár Ferdinand II. si uvedomoval potrebu, vzhľadom na politickú situáciu v Európe, prioritne rýchlo potlačiť povstanie
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českých stavov. švédsky kráľ, Gustáv Adolf II., totiž garantoval českej šľachte
vojenskú pomoc. Tá si sama zvolila a vyhlásila za českého kráľa Fridricha V. Falckého, ktorého pre jeho krátku vládu neskôr ironicky nazývali aj ”zimný kráľ”.
Fridrich vládol od 27. augusta 1619 do 8. novembra 1620, kedy utiekol z bojiska
bitky na Bielej hore. Po zákulisných bojoch a diplomacii oboch táborov bolo jasné,
že sa na rad dostane priamy vojenský konflikt medzi českými a uhorskými stavmi
a cisárom. Vojenským konfliktom bola už spomenutá bitka na Bielej Hore. Betlen
vypovedal prímerie a vyslal do Prahy pomocné zbory. V lete roku 1620 zvolal do
Banskej Bystrice snem, na ktorom sa okrem uhorskej šľachty zišli aj zástupcovia
českých, moravských, rakúskych stavov, ako aj zástupcovia poľského kráľa
a tureckej porty. Na sneme boli aj zástupcovia cisára Ferdinanda II., k žiadnej
dohode však nedošlo a tak títo odišli. Po predbežnom súhlase tureckého sultána
uhorské stavy zvolili Gabriela Betlena za uhorského kráľa, korunovácia sa však
z taktických dôvodov neuskutočnila. Po prehranej bitke na Bielej hore, kde sa
mimochodom uhorská jazda nijako príliš nevyznamenala, začalo obdobie perzekúcie českých i uhorských stavov. Betlen sa snažil zmobilizovať svoje vojská v Sedmohradsku a viedol dlhé rokovania s Vysokou Portou. Presunul svoje vojská na
západné Slovensko a obsadil Nitru. Cisársky veliteľ Henri Duval z Dampierre (de
Dampierre) sa snažil útokom získať Bratislavu. Nepodarilo sa mu však zničiť most
cez Dunaj, čím chcel odrezať prístupové cesty povstalcom do Zadunajska. Po troch
útokoch na mesto žoldnierske vojská sa vrátili späť ku Viedni. Ich veliteľ Henri
Duval z Dampierre pri tomto obliehaní padol. Betlen síce nestratil Bratislavu, ale
pustošivé vpády Turkov do okolia stredoslovenských banských miest vôbec
nepomáhali jeho snaženiu. Po poprave vodcov povstania v Čechách sa Betlen
rozhodol uzavrieť v meste Mikulov s Ferdinandom II. mier. Rokovania trvali dlho
a uzavreli sa až koncom januára roku 1622. Betlen vyjednal výborné podmienky,
získal sedem uhorských stolíc a donácie na mestá Ecsed, Keresztúr, Mukačevo
(Munkács), Tokaj a Tarcal. Zároveň získal kniežatstvá Opolské a Ratiborské
v Sliezsku. Cisár mu taktiež udelil titul ríšskeho kniežaťa a sľúbil mu vyplatiť 50
tisíc zlatých na udržiavanie pohraničných pevností. Betlen sa musel zriecť
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kráľovského titulu a bol povinný vrátiť mestá a hrady, ktoré zabral v Uhorsku. Toto
podnietilo veľkú kritiku z radov jeho spojencov, on však nepokladal mier za
definitívu. Už v roku 1623 obsadil Trnavu. Nezdary na oboch stranách sa skončili
až v máji roku 1624 po podpísaní tzv. druhého Viedenského mieru. Posledná výprava z roku 1626 už bola súčasťou európskej ofenzívy nazývanej dánskou periódou
tridsaťročnej vojny. V princípe bola táto ofenzíva záchrannou akciou, keďže Tilly
porazil dánskeho kráľa Kristiána. V tomto období významne zasiahol do diania
v Uhorsku Albrecht Václav Eusébius von Valdstein, ktorý vážne ohrozoval svojimi
žoldnierskymi jednotkami akcie povstalcov. Prítomnosť jeho vojsk v Uhorsku viedla k oslabovaniu vojenských akcií, obom stranám sa teda hodila dohoda o mieri,
nazývaná tiež Bratislavský mier, prijatý dňa 28. decembra roku 1626. Betlen sa
potom stiahol späť do Sedmohradska, tam aj za dva roky zomrel. Neustála vojna a
rabovanie cisárskych, tureckých a povstaleckých vojsk veľmi vyčerpávali krajinu,
pričom hlavnú záťaž niesli poddaní. Turci žiadali na obsadených územiach dane, ale
nebolo pre nich dôležité vierovyznanie. Cisárski obracali poddaných späť na katolicizmus, vyžadovali dane a násilím odvliekli mnohých do armády. Povstalci zasa
nútili poddaných prejsť na protestantizmus, rabovali, žiadali dane a podobne ako
cisárski nútili poddaných do vojenskej služby. Situáciu vyhrotil na neúnosnú mieru
Mikuláš Esterházi (Eszterházy de Galantha), keď prechádzal cez stredné a východné Slovensko pripravujúc sa na útok proti vojskám sedmohradského kniežaťa Juraja I. Rákociho. Košický kapitán Peter Časár (Csasár) následne spísal petíciu, ktorú
odovzdal vicegenerálovi Jánovi Bornemisovi (de Bornemisza), v ktorej žiadal
okamžité zastavenie násilného odvodu poddaných do cisárskych vojsk. žalej Časár
žiadal odchod vojsk z územia východoslovenských stolíc, pretože len rabujú a tým
zvyšujú biedu obyvateľstva. Rákoci nadviazal s nespokojnými poddanými kontakt,
ale veľmi neurčite sa vyjadroval k ich podpore, keďže medzinárodná a domáca
situácia ešte nedozrela k novému konfliktu tak zaujal obojakú politiku. Problém
spočíval v nepripravenosti Turkov a ostatných spojencov na boj proti Habsburgovcom. To viedlo k zajatiu novým hornouhorským kapitánom Mikulášom Forgáčom
z Gýmeša /Jelenca/ (Forgách de Ghymes). Ten nechal Petra Časára popraviť,
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následkom čoho vypuklo v rokoch 1631-1632 povstanie poddaných v Abovskej,
Boršodskej, Gemerskej, šarišskej a Zemplínskej stolici. Títo tiahli na Košice, ktoré
obkľúčili, vtrhli do spišských banských miest a rabovali šľachtické majetky. Rákoci toto povstanie kruto potlačil, ale zároveň ešte predtým porazil v bitke pri
Ramakaze v roku 1631 Mikuláša Esterháziho. Rákoci sa potýkal s vlastnou opozíciou v Sedmohradsku, ktorá mu zväzovala ruky, a preto boli jeho vyhliadky na
strategické využitie víťazstva nad vojskom Mikuláša Esterháziho v boji proti
cisárovi v nedohľadne. Keď v roku 1632 padol v bitke pri meste Lützen švédsky kráľ
Gustáv Adolf cisárske vojská začali znovu “získavať dych”. Medzitým však prišlo
k zavraždeniu kniežaťa Albrechta Václava z Valštejna v Chebe. Je otázne, či mal
v jeho zavraždení nejaký podiel aj cisár. Vie sa len, že ho 25. februára roku 1634
zavraždili spolu s jeho dôstojníkmi Ilovom (Ilova), Trčkom a Kinským (Kinsky),
títo cisárski dôstojníci: Matúš Gallas, Ottavio Piccolomini, Rudolf Colloredo, Ján
(Johan) Aldringen a Baltazár de Marradas. Cisár nechal vo všetkých kláštoroch
slúžiť 3000 zádušných omší za zavraždené knieža. Vražda nemala vplyv na vojenské udalosti. Po bitke pri Nörtlingene sa podarilo vyhnať švédov z južného Nemecka.
V roku 1635 uzavrel cisár Ferdinand II. pražský mier so saským kurfirstom. Podľa
tejto dohody sa všetky ríšske kniežatá, teda aj protestantské, mali spojiť a spoločne
vyhnať švédov z krajiny. Kalvínov však cisár vylúčil z dohody o platnosti tzv. Reštitučného ediktu. Keď už všetko nasvedčovalo tomu, že nastane dlho očakávaný mier,
tak do bojov zasiahlo francúzske kráľovstvo. Francúzsko finančne podporilo Dánov
a švédov a tridsaťročná vojna sa dostala do svojej síce poslednej, ale najtragickejšej
fázy. Besnenie vojny trvalo od roku 1635 kontinuálne až do podpisu Vestfálskeho
mieru v roku 1648. Vojenské akcie v Uhorsku sa však posunuli až do roku 1643.
Cisár Ferdinand II., ktorý bojoval od začiatku vojny s elánom a náboženským fanatizmom, sa jej konca nedožil. Zomrel 5. februára 1637 vo Viedni, pochovali ho
v jeho mauzóleu v štajerskom Hradci (Graz). Svojmu synovi Ferdinandovi III.
zanechal spúšť spôsobenú vojnou, náboženskú nenávisť a biedu v celej krajine.
Akokoľvek sa snažil Ferdinand III. vojnu ukončiť, vždy sa stalo niečo, čo jeho
snahu prekazilo. Jeho márna snaha bola daná aj akousi zvláštnou vnútornou
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dynamikou vojny. Najväčším paradoxom vojny bolo, že hoci vypukla kvôli konfesionálnym otázkam, v jej poslednej fáze išlo už iba o územné zisky a neľútostné
drancovanie obyvateľstva všetkými účastníkmi konfliktu.
Genealogická postupnosť rodu Trstenský (Trsztenszky)
po získaní šľachtického titulu a rodový erb

V rámci rešerše sme vyhľadali priamu líniu šľachtica Mikuláša Trstenského až k najstaršieho horizontu rodu. JUDr. Mikuláš Trstenský (nar. 7. jan. 1958)
a jeho sestra JUDr. Katarína (* 15. augusta 1959) sú deťmi Mikuláša (* 23. mája
1928) a Kataríny Srnkovej (* 25. novembra 1934, † 22. augusta 2000). Jeho súrodencami sú: Emil (* 1924, † 14. júl 1987) ktorý bol kňazom; Margita, vydatá
Prekopová; Pavlína (* 12. júna 1928 v Trstenej); Hana (* 4. dec. 1934), vydatá
Krumplová a Ing. Jozef (* 19. feb. 1937) ženatý s Oľgou. Mikuláš je synom Martina (* 12. novembra 1896, † 22. mája 1973) a Johany Stasovej (* 15. novembra
1901, † ?). Martin pochádzal z deviatich súrodencov: Márie (* 19. septembra 1890,
† 8. októbra 1969), vydatej Pánikovej; štefana (* 10. august 1892), ktorý zomrel
v USA; Kataríny (* 22. septembra 1894, † 21. decembra 1996 ), vydatej Brčovej;
Jozefa (* 8. jan 1899, zomrel v USA); Františka (* 2. decembra 1901, † 23. novembra 1956), ženatý pre nás s neznámou ženou, za slobodna Pšitkovou; Rozáliou (†
roku 1904 krátko po narodení); Antona (* 14. jan 1906, † roku 1977) a Viktora (*
28. marca 1908). Osoba Viktora Trstenského je priamo spojená s bojom proti komunizmu na Slovensku. V novodobej histórii rodu dosiahol najvyššie a najčestnejšie
postavenie vo sfére duchovného a svetského života. Do seminára v Spišskej Kapitule vstúpil roku 1926. Kňazské svätenie prijal z rúk otca biskupa, Jána Vojtaššáka, roku 1931 (29. júna). V roku 1935 sa stal farárom v Reľove. Neskôr, v roku
1938, dostal novú faru v Dolnom Kubíne. V časoch druhej svetovej vojny ho otec
biskup Vojtaššák poveril funkciou školského inšpektora. Pápež Pius XII. ocenil
bohatstvo jeho viery, potvrdené mnohými záslužnými skutkami, titulom Mon22

signora a následne ho vymenoval za člena pápežskej Rady ostražitosti (Consilii et
Vigilantia). V časoch komunistickej tyranie bol viackrát súdne trestaný a uväznený
za svoje procirkevné postoje a otvorený nepriateľský vzťah proti komunizmu.
Prešiel väznicou na Pankráci v Prahe, Ilavou, pracovnými tábormi a väznicami
v Jáchymove, Prievidzi, Novákoch a na ďalších dvadsiatich štyroch miestach.
Napísal mnoho kníh z prostredia väzníc alebo jeho zápasu o slobodu vyznania
a svedomia počas komunistického režimu (napr. Sila viery, sila pravdy, Ako
svedectvo, Menej ponôs, viac modlitieb a boja za pravdu, Fragmenty, žalšie bolestné výlevy duše, Nemohol som mlčať atď.). Prezident Slovenskej Republiky, Rudolf
Schuster, ocenil jeho boj za slobodu myslenia a v roku 2000 mu prepožičal pri
príležitosti výročia vzniku Slovenskej republiky vysoké štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy. Dňa 4. januára 1994 bol Viktor menovaný za honorárneho preláta a člena najvyššej trónnej asistencie pápeža Jána Pavla II., s následným právom
členstva v Ráde meča a klobúka (Ordini di Cappa i Spada). K titulu pápežského
preláta sa automaticky pripája funkcia tajomníka (cubicularius intimus adlectus
supra numerum) a komorníka (cubicularius honorarius) Svätého Otca, Jána Pavla
II. Viktor Trstenský ako jediný spomedzi potomkov šľachticov na Slovensku môže
používať kráľovský purpur a tak sa stal formálne najvyššie postaveným šľachticom
na Slovenku. Viktor a jeho súrodenci sú deťmi Jozefa

(* 25. marca 1860,

† 27. mája 1944) a Márie Abafiovej (* 15. mája 1869, † 9. mája 1955). Jozef sa ako
26-ročný v roku 1886 oženil a býval v Trstenej č. domu 116. Mária pochádzala
z jedného z najznámejších a zároveň aj najstarších rodov v Oravskej stolici- z rodu
Abafi, erb z pečate je v (prílohe 1). Otcom Jozefa bol štefan (* 10. novembra
1830) a matkou Terézia Dedinská, s ktorou sa zosobášil ako 26-ročný roku 1856
v Trstenej. Terézia Dedinská pochádzala taktiež zo starej oravskej rodiny, siahajúcej
do 13. storočia (erb v prílohe 2). štefan mal brata Mateja (Mattheas, * 17. januára
1833 v Trstenej). Matej a štefan boli synmi Mateja (* 3. marca 1805 v Trstenej)
a Márie Trubeliovej (Trubely). Matej pôsobil ako člen (poslanec) mestskej rady
v roku 1836. V rokoch 1841 a 1844 bol prísažným v Trstenej. Za jeho mladosti
vyhorela časť Trstenej, čo nechtiac spôsobil istý Ján Trstenský. Za svoj čin ako
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šľachtic zaplatil iba finančnú pokutu vo výške 6 zlatých na rozdiel od bežných
mešťanov Trstenej, ktorí boli odsúdení na telesné tresty (palicovanie). Matejov otec,
Juraj (Georgius, * 10. september 1773 v Trstenej) si zobral za manželku 3. februára
1793 Žofiu (Sophia) Barnaiovú (Barnay). Juraj mal štyroch súrodencov: Andreja
(Andreas, * 7. septembra 1757); Matúša (Mattheus, * 27. augusta 1760); Jána
(Joannes, * 27. mája 1761) a Jozefa (Josephus, * 16. februára 1766). S Jánom sa
stretávame aj v roku 1797, kedy bol zvolený za radného mesta Trstenej. Neskôr sa
spomína ako taxator-výberca daní (príloha13). Andrej, Matej, Ján, Jozef a Juraj
pochádzali z manželského zväzku Juraja (Georgius, * 7. februára 1723 v Trstenej)
a Žofie (Sophia) Gasparidesovej. Rod Gasparides je pôvodom meštiansky rod.
S Jurajom sa stretávame aj v roku 1760, kedy došlo k dohode medzi ním ako
manželom Žofie Gasparidesovej, ktorá bola dcérou vtedy už nebohého Ondreja
Gasparidesa, a jeho príbuzným Jurajom Ondrejkovičom (Ondrejkovics). Juraj mal
ďalších štyroch bratov: Jána (Joannes, * 15. decembra 1734); Andreja (Andreas, *
2. mája 1738); Jakuba (Jacobus,* 9. apríla 1740) a Matúša (Mattheus, * 9. septembra 1746). S nimi sa stretávame v roku 1760 a 1764 pri riešení sporu synov vtedy
už nebohého Jána, Jána a Juraja, a ich bratranca Matúša (ten sa spomína v dohode
o užívaní rolí) s Jurajom Furdekom a Jánom Jablonským (Jablonszky), (príloha 1316). Bratia Juraj, Ján a Andrej s iným Jánom uzavreli spolu s inými šoltýsmi 8.
apríla 1764 dohodu s mestom o užívaní rolí a mlynov v Trstenej (príloha 17). O rok
skôr

máme Juraja doloženého v archívnom materiáli vo funkcii prísažného

v Trstenej (príloha 18). Veľmi zaujímavá je listina šoltýsov z Trstenej, ktorých zastupoval Juraj Trstenský v roku 1761 (príloha 19 aj v prepise s. 39). V listine sa totiž
uvádza, že všetci príslušníci rodu Trstenský sa vzdávajú svojich šoltýskych práv
v prospech mesta Trstená a získavajú za to právo stať sa plnohodnotnými mešťanmi
v Trstenej. Okrem toho sa príslušníci rodu vzdali práva vyberať trhové poplatky
(dane). Rodičmi spomínaných troch bratov, Jána, Juraja a Andreja, boli Andrej
(Andreas) a Katarína (Catharina) Stankovičová (Stankovics). V potvrdení miestneho kňaza Andreja Bána sa nachádzajú záznamy z vtedy ešte existujúcej matriky
v roku 1774 (príloha 20 a, b). Andrejovi bratia sú nám tiež známi, boli to Martin
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a Ján. Martin a Ján boli synovia Juraja, otca Juraja zaznamenaného ako jedného
z vedľajších adresátov armálnej listiny. V roku 1709 je Juraj Trstenský doložený ako
inšpektor pri evanjelickej kanonickej vizitácii fary v Trstenej. V odpise vizitácie sa
uvádza, že fara bola ešte stále evanjelická. Nepoznáme, kedy sa pôvodne katolícka
fara zmenila na evanjelickú. Vieme len, že po roku 1556 sa pod tlakom postupne
všetkých päť oravských farností, vrátene trstenskej, odklonilo od katolíckej viery.
Ako uvádzajú A. Kavuliak i J. Langer, Juraj starší stratil rozhodnutím Juraja Erdõdy
polovicu šoltýstva pre neposlušnosť a možno i zradu v mene Imricha Tököliho
(príloha 21). Tento fakt považujeme za málo pravdepodobný, pretože vieme, že
Juraj sa už v roku 1665 odmietol podieľať na správe mesta ako richtár (príloha 22).
Túto skutočnosť nám potvrdzuje aj listina Imricha Tököliho z 26. júna toho istého
roku, ktorá stanovuje podmienky a spôsob výberu a voľby richtára v Trstenej (príloha
23 a, b). Preto je viac pravdepodobné, že Juraj starší sa podieľal na vzbure Gašpara
Piku v roku 1672 ako na vzbure (praeterlaptis tumultibus) Imricha Tököliho. Gašpar Pika bol za výdatnej pomoci hornooravských katolíckych šoltýskych rodov
koncom novembra 1672 porazený vojskom pod velením cisárskeho generála Sporka (Sporck). S vodcami povstania generál kruto zúčtoval. Gašpara Piku, veliteľa
stráže Oravského hradu, nechal naraziť na kôl, 24 richtárov okolitých mestečiek a
dedín, ktorí Piku podporovali, bolo lámaných v kolese alebo ich obesili za rebrá
a poniektorých nakoniec po tomto mučení ešte narazili aj na koly. žalších 70 zajatcov, väčšinou kurucov, lapených po bitke pri žurkove, odsúdili na galeje. Všetci
pracovali pri opevňovacích prácach v Košiciach, neskôr ich takisto narazili na koly.
Nevieme, ako sa Jurajovi staršiemu podarilo vyhnúť poprave. Domnievame sa, že
Juraj nebol v tomto období richtárom, pretože pred tým sa vzdal tejto funkcie. Jeho
podpora povstalcom bola možno iba slovná, prípadne sa mu podarilo ukryť sa na
svojich majetkoch. Isté však je, že polovica jeho šoltýskeho majetku aj s právami
prešla do nájmu Jánovi Stankovičovi (Sztankovics) a Matejovi Radlinskému. Pretože Juraj starší dal do zálohu aj mlyn, po jeho vyplatení prešiel na Juraja
mladšieho. Opustenú časť majetkov získal Juraj mladší na základe rozhodnutia
direktora oravského panstva v roku 1688. Juraj mladší sa veľmi prezieravo zdržal
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spolupráce s povstalcami. Dokonca osobne prišiel do cisárskeho tábora, aby sa
prihlásil do boja. V listine sa spomína aj jeho brat Matúš, ktorému bolo takisto priznané právo na šoltýstvo v plnom rozsahu so všetkými právomocami v meste. Na
základe tejto listiny sú povinní aj spoločne spravovať svoj spoločný šoltýsky majetok (scultetia dominorum compossessorum). Juraj Erdõdy doslovne spomína, že
Juraj mladší sa osobne dostavil do cisárskej vojenskej služby (in castris Suae
Majestatis), za čo mal byť odmenený (príloha 21).
Hlavným adresátom armálnej listiny bol Andrej, úradník na Oravskom
hrade so svojimi synmi Andrejom, Jánom a Martinom, vedľajšími adresátmi boli
jeho bratia Martin, ktorý nezanechal potomstvo a Juraj, z ktorého línie pochádzajú
Mikuláš a Katarína Trstenskí. Armálnu listinu vydal cisár Ferdinand III. 25. januára
1638 v Bratislave a vyhlásená bola 26. apríla toho istého roku na generálnej kongregácii Oravskej stolice vo Veličnej (príloha 24 a-k, aj v prepise a preklade). Z
investigačného protokolu Oravskej stolice sa dozvedáme, že potomkovia Andreja,
jeho vnuci a pravnuci Alexandra, sa neskôr objavujú v Peštianskej a Rábskej stolici. Prikladáme aj časť zápisov, z dnes už zrejme neexistujúcej, evanjelickej matriky
Trstenej, ktoré boli spísané miestnym kňazom pri príležitosti investigácie rodu
(príloha 20 a, b). Pre určenie najstaršieho horizontu rodu musíme mať na pamäti
znenie žiadosti o vydanie armálnej listiny. V nej je totiž výslovne uvedené, že všetci žiadatelia, konkrétne Andrej so svojimi synmi Jánom a Martinom, ako aj Dorota, Katarína, dcéra Mateja a bratia Andrej, Martin a Juraj sú nešľachtici: ”...e statu
ignobilis...”. (príloha 25 a, b nachádza sa aj v preklade). Matejova dcéra, Katarína,
a Andrejova dcéra, Dorota, ktoré poznáme zo žiadosti sa už do armálnej listiny
nedostali. Martin je ako trstenský šoltýs zaznamenaný v roku 1626. Jeho povinnosťou bolo platiť tieto dane: keďže mal až šesť paholkov, mal zvýšenú daň za víno
vo výške celého voza v hodnote 20 zlatých; celý voz soli v hodnote 15 zlatých;
ďalej dve jarabice za 50 denárov; za mlyny, v ktorých chovali aj ošípané (kŕmené
odpadom) 10 denárov. žalej bol povinný kedykoľvek pre zemepána zabezpečiť jedného paholka na prácu. Za pílu mal zaplatiť buď dodaním 100 kusov dosiek alebo
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sumou 5 zlatých. Keďže zemepán zrejme nemal v Trstenej svoje kone, o ktoré bol
povinný sa starať, platil ako náhradu za to sumu 1 zlatý. Musel samozrejme v prípade potreby narukovať a prispievať za šindeľ desatinou ”desiatkom” Oravskému
hradu. Za každú plť mal Trstenej vyrubiť daň 50 denárov, čo naznačuje, že
v Trstenej bol čulý obchod s drevom (príloha 26 a, b). Takúto daň zaplatil neskôr aj
Juraj mladší v roku 1677 (príloha 27). Za osev šoltýskych polí platil sumu 150
zlatých a navyše musel odovzdávať 30 vozov sena. V roku 1608 sa ako šoltýs
uvádza Martin Trstenský, ktorého palatín Turzo zaviazal zaplatiť za usadlosti
Čierny Potok, zhorenisko po Bobrovčeku ako aj za Bobrovček, Pustý Úplaz so
Suchou Dolinou kuními kožušinami ”na štyri dve kuny”. Matej musel prispievať
a zabezpečovať aj dodávky potravín pre kuchyňu palatína Turza na Oravskom
hrade. Povinne odovzdával každý rok na hrad jedného vola, sto kačiek, päťdesiat
husí, štyristo vajec a dvadsaťpäť kusov jarabíc. Každá pastierska usadlosť, slobodná
či poddanská, musela odviesť dvadsať oviec. Z dohody o lúkach na Železných Hámroch sa dozvedáme, že v roku 1607 a 1614 rod Trstenský s rodom Lučanský
(Luczansky) ako susedia bobrovských slobodníkov držali spolu sto oviec, čo bol
značný majetok (príloha 28). V roku 1607 je priezvisko Trstenský zaznamenané po
prvý krát. S príslušníkmi rodu sa stretávame v archívnych záznamoch kontinuálne
vo funkciách mestských prísažných, pokladníkov, poslancov či vyberačov daní.
Podľa starších autorov je rod Trstenský genealogicky spojený s rodom Hertel.
Hertelovci sú doložení v Trstenej v archívnom materiáli ako dediční šoltýsi od 14.
storočia (príloha 29).
Erbom rodu je podľa armálnej listiny v modrom poli na zelenej pažiti
doprava otočený zlatý grif s vyplazeným jazykom, otvorenými krídlami
a spusteným chvostom, ktorý drží v pravom zdvihnutom pazúre tri šípy hrotmi
nahor. Na kolčej prilbe je v korune položené čierne zatvorené krídlo so zlatou
hviezdou v strede. Prikrývadlá sú modro-zlaté a strieborno-červené (príloha 30, 10).
Tento variant rodového erbu poznáme aj z pečate prísažného Mateja Trstenského
z roku 1752. Pri pohľade na pečať vidíme, že krídlo je opačne položené. Je zrejmé,
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že rytec nevedel veľmi dobre vyryť figúru so šípmi. Samotný grif je veľmi neproporčný, takmer mu nie je vidieť zadné končatiny. V rozpore s heraldickou praxou
mu rytec umiestnil chvost hore, čo je neobvyklé. Rytec sa vyhol použitiu kolčej
prilby opísanej v blazone armálnej listiny a vyryl prilbu lepšie korešpondujúcu
s dobovým heraldickým cítením - dopredu hľadiacu turnajovú (mrežovanú) prilbu.
Aj meno a priezvisko majiteľa pečate sú skrátené, legenda znie takto: MATHEA
TRSTEN. Legendu pečate rozpisujme ako Matheas Trstenszky. Najmladší variant
rodového erbu poznáme z ktorá sa nachádza v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne.
Výtvarná podoba erbu je poplatná dobe vzniku zbierky (1900-1906), ale obsah zodpovedá armálnej listine (príloha 10, 30). Vyobrazenie figúry grifa, hlavne poloha
jeho chvosta, napovedá, že maliar sa pravdepodobne aspoň čiastočne inšpiroval
pečaťami Mateja Trstenského. Prečo si vybrali adresáti armálnej listiny práve figúru
grifa, nevieme. Grif je symbolom sily a ochrany, niekedy je aj symbolom ochrancu predpeklia či nebeskej brány. Typická poloha jeho chvosta medzi zadnými
končatinami je vraj vyjadrením skromnosti či dokonca opatrnosti. Keďže zatiaľ
nepoznáme pečate potomkov Schvankomíra ani Hertela, nevieme, či erb nie je
odvodený od nich. Existuje však aj možnosť, že rodový erb vznikol pod vplyvom
erbu rodu Esterházi. Po smrti posledného príslušníka rodu Turzo sa totiž direktorom
domínia stal príslušník rodu Esterházi, ktorý používal nasledovný erb - v modrom
poli v zlatej korune stojí zlatý grif držiaci v pravej labe šabľu a v ľavej tri červené
ruže na zelenej stopke (príloha 31).

žalší príslušníci rodu v iných líniách, ktorí sú uvedení v prílohách :
1790, 1795 Ján Trstenský je zvolený za prísažného (príloha 32, 33)
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1797 18. nov. Ján Trstenský ml. bol zvolený za radného s postavením slobodníka,
(príloha 34).
1797 16. Júl Matúš a Ján boli zvolení za prísažných (príloha 35)
1819 10. nov. Matúš Trstenskí bol zvolený za prísažneho (príloha 36)
1828 Ján, Matej a Juraj Trstenskí uzavreli majetkovú dohodu o svojich dieloch
(príloha 37)
1829 14. nov. Andrej Trstenský je uvedený ako vicenotár, Ján ako prísažný (príloha 38)
1829 Anna Stanková (Sztanka), Jánova manželka, sa spomína v sporoch o veno
a dedičstvo (príloha 39 a, b)
1834 Andrej Trstenský bol ako šlachtic zvolený za radného v Trstenej (príloha 40)
1836 9. nov. Andrej Trstenský bol zvolený za prísažného (príloha 41)
1838 8. nov. Andrej Trstenský bol zvolený za prísažného (príloha 42)
1838 Jozef a Andrej sú uvedení ako prísažní (príloha 43)
1839 Andrej Trstenský je doložený ako pokladník (príloha 44)
1841 9. nov. Andrej bol zvolený do funkcie mestského pokladníka a Ignác za
poslanca, Jozef a Matúš boli zvolení do funkcií prísažných (príloha 45)
1843 6. nov. Jozef Trstenský bol zvolený za prísažného mesta Trstená (príloha 46)
1844 8. nov. Ondrej a Matúš Trstenskí boli zvolení za poslancov mesta Trstená
(príloha 47)

Prílohy

Preklad žiadosti o vydanie armálnej listiny:
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Najjasnejšiemu Cisársko Kráľovskému Veličenstvu, Pánovi, Pánovi dobrotivému.
Verní služobníci vo vďake majestátu najjasnejšieho úctivo poddaní spomínajú
kráľovskú dobrotivosť vlasti synov zväčša pokiaľ pamäť siaha, ktorí odkiaľ
z úctivého stavu postavenia toho nešľachtického do stavu skloneného v skupine
kráľovstva šľachticov, skrz kráľovskú láskavosť dosadení a zvážení. Ja čo plody
dobrotivosti veličenstva nášho najjasnejšieho čo všetci jeho verní pokojne
vyjadrovať poníženú prosbu pred trónom takým preukázanými činmi, majúci
rešpekt vernosti nášho služobníka, v mnohých zápasoch pre vlasť prednosťami
cností v postavení a stave nešľachtickom môjho oslobodenia a v tomto pozostávajúci kráľovských šľachticov nepoddajných pre mňa Andreja, Jána a Martina synov,
aj Dorotu i Katarínu Trsztenszky dcéry moje, vypočítaných a ďalej niekedy pre
dobro neskôr narodených ostatných ako aj Martina a Juraja Trsztenszky bratia
pokrvní rovnako šľachtictva otázku znamenajúcu a ukazujúcu plníme čo milosť
veličenstva nášho najjasnejšieho verní a veční služobníci vo všetkom príbuzní
pripravení prijať dobrotivosťou osvedčenú odpoveď.
Najjasnejšiemu cisársko kráľovskému veličenstvu
ponížení poddaní
Spísané jeho najjasnejšiemu cisársko kráľovskému veličenstvu v Bratislave dňa 17.
januára roku pána 1638.
Eminencia arcibiskup Ostrihomský podpis
K najjasnejšiemu cisársko kráľovskému pánovi dobrotivému veličenstvu
Ústami prosiaceho Andreja Trsztenszky
And(reas). Trsztenszky
úradník hradu
Oravského
Dané mnou verným vaším služobníkom županom grófom Illeshászy jeho veličenstvu ktorú úctivú žiadosť zaslanú. Najjasnejšiemu cisárskemu veličenstvu za dobré
služby osoby prosiacej pre ktorú ponížene sa prihovárame.
Tiež takto hneď skrz Liptovskú stolicu jeho Veličenstvu najjasnejšiemu úctivo sa
prihovárame.
Veličenstvu nášmu úctivo prihovára sa Hypolit Ladislav Hoszutothy zvolený
biskup Varadínsky.
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nadiktované mestu Trstená
Pod písmenom H.
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Prepis opisu armálnej listiny v latinskom jazyku:
Nos Ferdinandus Tertius Dei Gratia Electus Romanorum Imperator semper
Augustus, ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae, Ramae, Serviae, Galliciae, Lodomeriae, Cumaniae, Bulgariaque, etc Rex,
Archi Dux Burgundiae, Brabantiae, Styriae, Carintiae, Carniolae, Marchio Moraviae, Dux Lucemburgiae, ac Superioris, et Inferioris Sylesiae, Wierthembergae, et
Thekae, Princeps Sveviae, Comes Habsburgi, Tyrolis, Ferretis, Kiburgii et Goriciae, Landravius Alsatiae, Marchio Sacri Romani Imperii Supra Anasum, Burgoviae,
ac Superioris, et Inferios Lusatiae, Dominus Marchiae, et Sclavoniae Portus Naonis, et Salinarium etc: Memoriae, condenamus tenore praesentium significantes
quibus exepedit Universis: Quod Nos cum ad nonullorum Fidelium Nostrorum
hummillitum supplicationem Nostrae proterea factam Majestati, suum vero athentis, et consideratis fidelitate, ac fidelibus Servitis, Fidelis Nostri ANDREAE
TRSZTENSZKY, quae ipse Sacrae Primmum Regni Nostri Hungariae Coronoae
deinde Majestati Nostrae pro locorum, et temporum Varietate fideliter exhibuit, et
inpendit, ac in posterum quoque se exhibere, et velle pollicetur. Cum igitur ob id,
tum vero et gratiae, et munificentia Nostra Regia, qua quosque de nobis, et Republika Christiana benemeritos, et Virtutis colendae studiosos, antecesorum Nostrorum, divorum quondam Hungariae Regum exemplo proseraqui, eisque certa virtutum Suorum monumenta, quae ad majora quoquae praestanda eos incitare possent,
decernere conservimus. Eundem itaque ANDREAM TRSZTENSZKY, ac per
ipsum ANDREAM, JOANNEM, et MARTINUM, filios, ac MARTINUM, et
GEORGIUM Fratres Carnales ipsius, e statu, conditione Ignobili, in qua hactemus
persitisse dicintur, de Regia Nostrae potestatis plenitude, et gratia speciali exemptur, in coetum et numerum verorum atque indubitatorum Regni Nostri Hungariae
partiunque ejusdem Coronae subjectarum, Nobilium duximus cooptandum, annumerandos, et adscribendos. Annuentes, et ex certa Nostra scientia, animoque deliberato concedentes, ut ipsi a modo imposterum, futuris et perpetuis semper tempo32

ribus, omnibus, illis gratiis, honoribus, indultis, privilegiis, libertatibus, juribus,
praerogativis et immunitatibus, quibus coeteri veri antiqui, et indibitati Regni
Nostri Hungariae, et partium ei subjectarum Nobiles, hactenus quomodo libet
dejure et consvetudina usi sunt, et gravisi, utumturque, et gaudent, uti frui et gaudere possint, et valeant, haeredesque, et posteritates ipsorum utriusque sexus universi valeant, alque, possint. Su cujus quidem nostrae erga ipsos exhibitae gratiae, et
clamentiae, ac liberitatis testimonium, veraque et indubitatae Nobilititatis Signum
seu arma sive nobilitates insignia: Scutum videlicet militere erectum coelestini coloris, fundum illius viridi campo ocupante, in quo integer gryphus flavi coloris, distensis posteribus pedibus erecte stare cauda demissa, ore hiante, linqua rubicunda
exerta, alis ex tergo expandis, anterioribus vero ternas sagittas fuscinatas cuspidibus
sursum elevatis sinistro siqiudem in inferiori parte, dextro vero pedibus mediotenus
comprehensasfortiter intertenere cernitur. Scuto incubenten galeam militarem
clausam Regio Diademate, alam aquilinam in ejus medietate stellullam, seu radiorum expressam proferente ornatam. A sumitate vero sive cono galeae lacinus, seu
lenmiseis hinc flavis et coeruleis illinc vero rubris, et candidis in scuti extremitatis
sese passim diffundentibus, illaque decenter exoruantibus, prout haec omnia in
principio, seu capite praesentium literarum Nostrarum, pictoris manu et artificio,
propris suis coloribus clarius depicta esse conspiciuntur. Eidem ANDREAE
TRSZTENSZKY, ac superiorus nominatium specificatis personis, ipsorunque
haeredibus, et posteritatibus utriusquesexus universis, gratiose danda duximus, et
conferenda. Decernentes et ex certa nostra scientia animoque, deliberato cocedentes, utipsi a modo imposterum futuris semper, et perpetuis temporibus eadem
arma sive Nobilitatis insignia, more aliorum, Regni Nostri Hungariae, et Partium ei
subjectarum nobilium, sub isdecu juribus, praerogativis, indultis, liberitatibus, et
immunitatibus, quibus ipsi vel natura, vel antiqua consvetudine usi sunt, et gravisi
utunsurque, et gaudent, ubique in praeliis, certa minibus, pugnis, hastitudis, torneamentis, duellis, Monomachiis, alique omnibus et singulis, ac quibusvis exercitiis
Militaribus et Nobilitaribus nec non sigillis, velis, cortinis, aulacio, annulis, vexilis,
clypeis, tentoriis, domibus, et sepulchris, generaliter vero in quarum libet rerum, et
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expeditiorum generibus, sub merae, vestutae, ac sincerae Nobilitatis titulo quo eos,
ac haeredes ipsorum utriusque sexus universos, ab omnibus cujuscunque status,
dignitatis conditionis, et praeminantae existans, insiquitos et ornatos dici nominari,
illisque uti, frui, et gaudere possint ac valeant, haeredesque et posteritates ipsorum
utriusque sexus universi valeant atque possint. Suo nobilitatibus damus et concedimus praesentium per vigorem. Su cujus rei memoriam, firmitatenque perpetuam
praesentes litteras Nostras dupplicis, et authentici Sigilli Nostri, quo ut Rex Hungariae ac utunque unnimoque roboratas. Eidem ANDREA TRSZTENSZKY, ac
per ipsum supradictis personis, ipsorunque haeredibus, et posteritatibus utriusque
sexus Universis, januatis vel in posterum nasciturique, gratiose dandas duximus et
conferendas. Datum per manus Fidelis Nostri nobis sincere dilecti Reverendissimi
in Christo Patris Domini EMERICI LOSI Archi-Episcopi eclesiae Metropolitanae
Strigoniensis, hoci que ejusdem comitis perpetui Primatis Hungariae, legati Nati,
summi et secretarii Cancellarii ac consiliari Nostri intimi in Libera,ac Regia Civitate Nostra Posoniensi, Die Decima quinta Mensis Januari, Anno Domini millesimo Sexcentesimo Trigesimo Octavo, Regnorum Nostrorum Romani Primo, Hungariae, et reliquorum Duodecimo, Bohemiae vero anno Decimo. Reverendissimus,
et Veneralibus in Christo Patribus Dominis , praedicto Strigoniensis, et JOANNE
THELEGHDY Colocensis, et Bachiensis ecclesiarum canonice unitarum ArchiEpiscopus GEORGIO LIPPAY Agriensis, BENEDICTO VINKOVICZ Zagrebiensis, LADISLAUS HOSZUTÓTHY electo Varadiensis, STEPHANO
SIMÁNDY electo Transylvaniensis, GEORGIO JAKUSSITH de Orbava electo
Veszprimiensis, JOANNE CSECH electo Quinque-ecclesienses, GEORGIO
DRASSKOVICH de Trakostyán Jauriensis, GREGORIO NAGYFALUSY electo Vaciensis, dicto JOANNE THELEGHDY administratore Nitriensis,
NICOLAO REÓTHE electo Sirminiensis, Fratre GEORGIO BELAVICH electo Timiniensis, JOANNE PÕSSKY electo Csanadiensis, JOANNE FRIDERICI
PRAIMER electo Rosoniensis, Fratre JOANNE BAPTISTA AGATICH Segniensis, et Modrussiensis eclesiarum episcopis, eclesiae Dei fideliter gubernentibus.
Item spectabilibus et Magnificis comite Nicolao Eszterházy de Galantha, praefati
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Regni Nostri Hungariae Palatino, Comite Joanne Drugeth de Homonna, Judice
Curiae Nostrae Regiae Comite Sigismundo Erdeõdy de Monyokerék dictorum
Regnorum Nostrorum, Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae Bano, Comite
Christophoro Bánffy de Alsó Lindva Tavernicorum, Comite Nicolao a Zrinio
Agasonum, Comite Joanne Pálffy de Erdeõd Cubiculariorum, Comite Stephano
Niáry de Bedegh Janitorum, Stephano Osztrozitz de Gilenicz Dapiferorum,
Comite Paulo Pálffy de dicta Erdõd Pincenarum, Emerico Czobor de CzoborSzent-Mihály Curiae Nostrorum Regalium Magistris, ac Stephano Pálffy de
praelibata Erdõd, coeterisque quam plurimis Regni Nostri Hungariae Comitatus
tenentibus, et honores.
Ferdinandus m.p.

loco Sigilli pendentis

Emericus Lósi eppus.
Strigoniensis m.p.
Laurentius Ferenczffy m.p.
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PREKLAD ARMÁLNEJ LISTINY RODU TRSZTENSZKY
My Ferdinand Tretí z Božej Milosti zvolený Rímsky Cisár, Vždy Víťazný a tiež
Nemecký, Uhorský, Český, Dalmátsky, Chorvátsky, Slavónsky, Rámsky, Srbský, Haličský, Vladimírsky, Kumánsky, a Bulharský atď. Kráľ, Arcivojvoda
Rakúsky, Vojvoda Burgundský, Brabantský, štajerský, Korutánsky, Krajinský,
Markgróf Moravský, Vojvoda Luxemburský a tiež Horného a Dolného Sliezska,
Würtemberský, knieža Svévske, Gróf Habsburský, Tirolský, Feretu, Kyburgu
a Gorície, Landsgróf Alsaský, Marky Svätej Rímskej Ríše na rieke Enn, Markgróf
Burgoský a Hornej a Dolnej Lužice, Pán Slavónskej marky a Prístavu Naonského
a Soľného atď. Pamäti odporúčame znením prítomnej listiny, všetkým, ktorým
osoží. Že mi po vypočutí poníženej prosby niektorých našich verných predloženej
Nášmu Majestátu a uznajúc vernosť a verné služby verného Nášho ANDREJA
TRSZTENSZKY, ktoré onej Svätej korune prvých kráľov Uhorska, a taktiež
Majestátu Nášmu postupne v rôznych miestach a časoch verne vykonal a vynaložil
chceme oceniť. A taktiež preto a tiež z milosti a starostlivosti Našej kráľovskej,
ktorú si od nás a od spoločenstva Kresťanov udatnosťou ozdobení príklad učených
predchodcov našich Božských zosnulých kráľov Uhorských nasledujúci a na pamiatku ich uvedeného hrdinstva, ktoré nech čo majúc rozhodnutí v zhode s inými.
Onen taký

ANDREJ TRZTENSZKY ako aj pre jeho ANDREJA, JÁNA,

a MARTINA synov, aj MARTINA a JURAJA bratov jeho, v postavení a stave
nešľachtica, v ktorom pretrvávali z moci našej kráľovskej zvláštnym v akte
a množstve do stavu a počtu skutočných a nespochybniteľných Kráľovstva Nášho
Uhorska a jeho pričlenených častí a provincií a k jeho Korune podriadených
Kráľovstiev šľachticom chceme prijať, započítať a zapísať rozhodnúci, aby oní rovnako ako predtým, tiež teraz, tak ako do budúcnosti na večné vždy časy ich
všetkých milosťami, čestnými slobodami, privilégiami, slobodami, právami, nárokmi a imunitami, ktoré praví skutoční starí a nepochybný kráľovstva Nášho Uhorska
a pričlenených častí šľachtici chceme rovnako ako sa patrí podľa práva alebo zvyk36

lostí nech používajú a nosia a nech sú používané a nosené, nech a tiež používať
a nosiť môžu, a dediči a potomkovia oných, obidvoch pohlaví všetci narodení nech
a tiež nosiť môžu. Na základe našej im danej milosti a láskavosti a tiež svedectvo
slobody a skutočného a nepochybného šľachtictva symbol, to ich erb či šľachtický
znak. štít skutočne rovný vojenský, nebeských farieb,základom ktorého je zelené
pole na ktorom je grif celý zlatej farby, stojaci na zadných nohách vzpriamený, s
chvostom spusteným, papuľou otvorenou s jazykom krvavým vyplazeným, krídlami vzadu otvorenými, prednými vskutku labami tri šipy so strelkami nahor
otočenými s lavou totižto na dolnej strane a pravou v strede pevne (stískajuci)
držiaci je zobrazený. Na štít je položená prilba vojenská uzavretá koruna kráľovská,
krídlo orlie v jeho strede hviezda, žiariaca presne spodobnená. Z vrchu alebo temena prilby prikrývadlá alebo pokrývadlá tu zlato-nebeské, oproti bielo-červené,
padajúce okolo bokou štítu, a to čo patrí k ozdobám, toto všetko je na začiatku alebo
hlave prítomnej našej listiny rukou maliara a umeniu vlastnými farbami správne
namaľované viditeľné, onémuže ANDREJOVI TRSZTENSZKY a skrz neho
vyššie menovaným osobám a jeho dedičom a potomkom oboch pohlaví milostivo
chceme vydať a potvrdiť. Rozhodnúc z istej našej vedomosti a po rozhodnutí ducha
rozhodnúci, aby oní do budúcnosti a tiež na večné časy onenže erb alebo šľachtický
znak na spôsob iných Kráľovstva Nášho Uhorska a krajín jemu podriadených
šľachticov pod onými právami, nárokmi, oslobodeniami, slobodami a imunitami
ktoré oní či prirodzene či podľa starobylých zvyklostí používajú a nosia, nech sú
používané a nosené na štítoch, súbojových kopijach, súbojových či turnajových
zbraniach, a na všetkých ostatných a jednotlivých veciach vojenského a šľachtického poslania ako aj na pečatiach, plášťoch, gobelínoch, baldachýnoch, prsteňoch,
zástavách, štítoch, stanoch, domoch, náhrobkoch a vo všeobecnosti vskutku na
akýchkoľvek druhoch vecí a vojenských predmetov. Ktorí oni a ich potomkovia
obidvoch pohlaví pod titulom starej a pravej nobility nech môžu nosiť. Oných nobilitujeme, dávame im znením tejto prítomnej listiny. Na ktorej veci pamäť a večnú
pevnosť na prítomnú našu privilegiálnu listinu našu tajnú pečať, ktorú ako Kráľ
Uhorska používame dali sme privesiť, onému ANDREJOVI TRSZTENSZKY
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a skrz neho tiež vyššie spomínaných osôb a potomkom obidvoch pohlaví narodeným a tým ktorí sa ešte len narodia dovolili sme láskavo dať a vydať. Dané skrz
ruky verného Nášho, Nám milého najdôstojnejšieho v Kristu Pánu pána
IMRICHA LOSI zvoleného arcibiskupa metropolitu Ostrihomského, tam tiež
župana večného Prímas Uhorský, legát určený, sekretára kancelárie, a Radca náš
dôverný, v slobodnom ako kráľovskom meste našom Bratislava, dňa desiateho
piateho mesiaca januára, roku pána tisíceho šesťstého tridsiateho ôsmeho, Panovania nášho Rímskeho prvého, Uhorska a ostatných dvanásteho, Českého v skutku
roku desiateho. Najdôstojnejší a najctihodnejší v Kristu Pánu pána spomenutého
Ostrihomského, a
Unitárov

JÁNA THELEGDI Kaločského a Báčskeho, Kanonika

Arcibiskupa

VINKOVICS

JURAJA

Záhrebského,

LIPPAY

LADISLAVA

Varadínskeho, šTEFANA SIMANDI

Agrienského,

BENEDIKTA

HOSZUTOTHY

zvoleného

zvoleného Transilvánskeho, JURAJA

JAKUSSITH de ORBAVA zvoleného Vesprímskeho, JÁNA CSEH zvolený
Päťkostolský, JURAJA DRASSKOVICH de TRAKOSTYÁN Jágerského,
GREGORA NAGYFALUSY zvolený Vácovský, povedaného JÁN THELEGDI
administrátora Nitrianskeho, MIKULÁšA REÓTHE zvoleného Sirmijského, brata
JÁNA BELAVICH zvoleného Tininského, JÁNA PÕSSKY zvoleného Čanádskeho,
JÁNA FREDERIK PRAIMER zvoleného Rosonského, brata JÁNA KRSTITEŕA
AGATICH Segnienskeho a Modrušského zvoleného za ich šťastného vládnutia cirkvi
Pána Boha. Tak tiež za ctihodných a tiež vznešených grófa Mikuláša Eszterházy de
Galantha, palatína kráľovstva Uhorského, sudcu Kráľovskej tabule grófa Jána Drugeth
de Homonna, sudcu kráľovskej kúrie grófa Žigmunda Erdeõdy de Monyorókerek,
povedaného kráľovstva Nášho Uhorského, Chorvátsky a Slavónsky Bán gróf Krištof
Bánffy de Alsó Lindva Taverníka, gróf Mikuláš Zrinio povozníka, Ján Pálffy de
Eordéd pohárnika, gróf Nyáry de Bedegh dverníka, štefana Osztrozitz de Giletnicz
stolníka, grófa Pavla Pálffy de dicta Erdeõd čašníka, Imrich Czobor de Szent-Mihály majstra našej kúrie kráľovskej, aj štefana Pálffy zo spomínanej Erdeõd župana
Bratislavského, a držiteľa viacerých úradov a županských titulov nášho kráľovstva.
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Ferdinand, rukou vlastnou
Imrich Lósi
Arcibiskup Ostrihomský
Vavrinec Ferenczffy
m.p.
Roku Pána tisíceho šesťstého tridsiateho ôsmeho dňa dvadsiateho šiesteho mesiaca
apríla v mestečku Veličná, dňa a miesta Generálnej kongregácie, aj zároveň rovnako zasadanie potvrdzovacie Stolice Oravskej, pre zvláštne vydanie listiny,
a ohlásená úradom slávená, vystavená, a preukázaná táto listina výsadná, v prítomnosti spoločenstva Pánov šľachticov Stolice ich Oravskej, skrze rúk urodzeného
Pána Petra Bajcsi de Bajcs et Geczelfalva, na mieste verejne prečítaná a vyhlásená.
Ján Kubiny de Felsõ Kubin.
podžupan Stolice Oravskej m.p.

mnou Františkom Okolicsnay
prísažným notárom sedrie právnickej stolice
Oravskej m.p

Listina šoltýsov v Trstenej z roku 1761
Nize psany gak ze strany společnosti Mestečka Trsteneg tak tez šoltisuov pred
oznamenem Mestečku bidlicich vislany plnomocny Deputaty zeznavame: kterak
predepsany šoltisy pozorujice a rozvažujice pomalu nesnadnost v zachovavany
obecneho dobreho poradku a ginich pripadnostiach od davneho giž času pro tu
pričinu trvajica že jak po panskich darovkach a cinzoch tak teš y po ginich nekterich
vecech od společnosti mestecka posavad oddeleny, usilugice se pak buducne to
gednote a gednomicnosti zustavaty: tize poist dolozeny šoltisy do spoločnosti
Mestskeg ze do seckimy takimi apertinentiami a uzitky se oddaly a zospolčily,
zanechavagice a opustegice prednost aneb pravo šoltistva ktere posavad
gakimkolvek spusobem gim nalezelo a gak v slobodach tak y po darovkach a ginich
Tierchoch s mestečkem na potomne časy pozdicky gednostagnost a ucastnost mity
chtejuce. Na proty pak tomu estečko predoznamenane a cela Comunitas tichze wiss
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menovanych šoltisuw do sweg společnosti prigmuce, gich tak gako ginich mestianou a spolu obiwatelou zde poseckich mestickich slobodach, Privilegiach
a ginich uzitkoch podle společneho a proportionatneho gak Panskych tak tes slobodneho Widieka terchou Znasany buducimy wiečitimy casy ciny. Takove dobrovolne a pratelske dokonany my niz psany Deputaty slohutnemu panstvu k laskavemu potvrdzeny ponizene poddavame sub arce Arva 24. noviembris 1761.
Ze strany šoltisuv plnomocny deputati

Ze strany mestecka

plnomocny deputat
Georgius Trsztenski m.p
Joannes Szlotai

Andreas Fabri praefati.

m.p.

oppidi Notar-

ius m.p

Prepis listiny štefana Theõkoly o vyberaní richtárov v Trstenej:
My hrabe Theõkoly Istvan wečity pan na Kežmarku widyeka Oravskeho hlavny
Ispan, Zamku Arva a Lietava rečenich y panstva knim naležejiciho plnomocny
Director, davame na vedomy povšem komuby wedety naleželo. Ponewacz Wojtovstvy Trsztenszke na tolko prislo že mimo jedneho Georgiusa Trsztenszkeho ne
nachodil se zmezy šoltisovo kteriby dostatečny byl prideny mestečka a vybirany y
oddavany duchodkum a y ten vo velkich dlužiech a Reštanciach postaveny bivše,
ktomu y mestečko nemale praetensie škodlive knemu magíce pravem svym
pokračugíce, na čo položeny gest, zretelne dava se znat z processu toho prava. Steg
pričiny netolike tense Wojt Georgius Trsztenszky aby od toho uradu byl oslobozeny
nastaval ale y mestečko unižene Suplikugice žadalo, aby gim ku prikladu ostatnych
vpanstvych nasem Oravskem suczich Mesteček, a podle gegich starobileho
zachovavany, wolno bilo Každoročne zmezy mesťanom poradkom a spusobem
dobrim Richtara Ordinovaty, gegich zadost My slusne upovažujice ano y dalšim
škodam kteriby asnadno Mestečko prigity mohly, predgity gako tess y zradu
a roztržitost mezy nemy vovzniknutu protrhnuty chtegice, ktomu skrze plnomocensztvy Directorvsztvy našeho privolugeme, tak zeby buducne a šoltisy do
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Mestečka, any Mestečko do šoltisov nicz nemelo mestečko svog termin a gine povinosti, šoltisy pak čo od nich prinalezy aneb prinaležety bude, kzamku našemu
Oravszkemu odovzdavali Utrovy teš gako dosavad ode dvuch Raly platily, tak y za
tym k Mestečku platili povinny bily. Dokladagici y to a prysne poruczugice, aby
sobe buducne pričiny k zrade nezawdawaly, any w horach any zemach, aneb
pasienkach jeden druhému nazlost škody a prekažky nečinily ale radnej svorne
a chvalitebne gako na dobrich susedum naležy sebuv nakladaly. Kterešto takoveto
mezy Mestečkom a šoltisy Trsztenszkimy učinene, a buducne wečitimy časy
trvagice dokonany, zplnomocenstvym Directorstvy našeho approbugice stranky
obidve ivtom skrze tento naš list, ruky našej podpisanym a pečety pritisknutym
ztvoreny potvrdzujeme, a Ugistujeme. Genž gest psan w kastiely našem Svateg
sofie. Dne dvacateho šesteho mesicze čšervencze, roku páne Tisíceho šesty steho,
sedemdesateho pateho.
Comes Step. Theõkeõly m.p.
Preklad latinskej časti listiny kanonickej vizitácie Daniela Krmana, vzťahujúcej sa
na Trstenú po rozdelení kostolov počas Rákocziho povstania:
Rok 1706. vykonávajúc generálnu vizitáciu ja Daniel Krman, prišiel som do chrámu Trstenského kde sa stalo.
1. V pamäti ľudí šírili Evanjelium páni reverendi: Gastrabinus, Fabianus, bol
škandálny. Juraj Stranovius, Ján Andrea, Johan Csina, Michal Institoris, slúžili
cirkvi za povstania Imricha Tököly. Ján Czarda, ktorý teraz žije v Kľačanoch, Ján
Neüman, ktorý je z Monaka, študoval vo Wittembergu a po dva roky farár Kamenno-Porubský, v mieste po roku Trstenský, teraz v Rajeckej Lesnej (Frivald).
Práve doslúžil R. d. Michal Cervini, v Svätej Helene a teraz je miestnym kňazom.
2. Chrámoví poklad na pamäť zámery ktorej kópiu je možno vidieť v protokole
z roku 1611 u Urodzeného Pána Juraja Trstenského s Pánom Mikulášom Paldia
offerovali jeden kalich z medi pozlatistý i z mystečku za tolláry dvanácť belych
penezí i železo pre oplátky florenov 5. Kamžu jednu, svietniky dva drevené, svet41

ník jeden který vysí na šnúre na prostred kostola. šatka na kalichu hodvábem červeným svetlím a černým na koncoch šitá, druhá fátelová s čipkami, treťá červeným
pamikem šitá. Ručník pretkávaný uterací. Ručník s čipkami, druhý, tretí z bielymi.
Paclka biela prerábaná. Antipendium na kazatelnici. Na stole antipedium. Flaša
cinová, puška drevená pre oplátky. Truhlička kostelná. Zvon obecný dva, tretí na
malej veži zvonček malý. Lúky zem mají páni Curatores vyhladavať, druhá na
príbojci, treťá za malým brodkom, štvrtá ve vlčím potoku. U Lipnice dediny jest
lauka. Pod Lipím jest lúka, jest tež zahrada kostelná, na kterej sedel Michal Bril.
Pod Stinením zanecháva se kostelnému. Item sú na Vitanovej dve zeme. Pri mlyne
Brezovickom Lázak. Reynin zeč od zahrady, která jest pri farskej záhrade, platí
Fl.1. Ranostajové od placu d 50. Vitanovci ode dvúch zemí budú platiti secundum
inventarium. Sporadení sú páni Curatorové dva. Matricula Ecclam in Polonia comparatam. Kdo pochová v kostole povinnen bude dati Fl.1 na kostel.
Inšpektormi boli ustanovení urodzeným Pánom Jurajom Trstenským, Pán Juraj
Lieskovský, Michal Dyurgin bol ustanovení spolu s pomocníkmi a kurátormi a
zaviazaní je vysudzovať právo.
Príjmi pastora sú tieto:
Rolí in hoc inventario poznamenaných polovic, secundum tractationem Szécsiniensiem. Včilejší stav evanjelický zporádal merice a plat tento: po dva korce žita,
po dva polovníka, od krstu turák, od úvodu d 6. a kohúta aneb d 8. Od sobáša 12
turákov. Pri mrtvém tele od processu dudkuv8. Osd kázne fl 1. Od mládenca neb
devky pri pochovávaní dudkuv 8. Od malého deťátka dudkuv 6. Na svátky vyročitá
offera i Martina. Kolleda nanarození syna božího v meste, na dedinách kolada na
tri Krále. Drv od role po fúre, slepka tež zkaždej role. Komorníci per polturas 4.
Ohlášky 4 turáky, od družby mediam vini aneb polturáky 4.
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Spríbuznené šľachtické rody
Rod Abafi (Abbafy)
Ak existuje rod, ktorý ideálne charakterizuje Oravskú stolicu tak je to rod
Abafi. Jeho pôvod nachádzame v Gemerskej stolici v obci Abovce (Abafalva),
podľa ktorej rod prijal predikát ”de Abafalva”. Rod žil v Gemerskej stolici už v 15.
storočí, neskôr sa rozšíril aj do Liptovskej, Oravskej a Aradskej stolice v Sedmohradsku. Na Oravu sa rod dostal v službách Juraja Turza. Juraj Turzo daroval
Jánovi Abafimu prefektovi a kapitánovi Oravského hradu, dedinu Hornú Lehotu na
Orave. Tu si Ján Abafi vybudoval kaštieľ. Ján bol zakladateľom oravskej vetvy rodu.
V druhej polovici 18. storočia získal Jozef Abafi vďaka manželstvu s Alžbetou
Okoličianinskou (Okolicsányi) kúriu a majetok v Mokradi na Orave. Mnohí príslušníci rodu zastávali najvyššie funkcie v stoličnom funkciách na Orave i v Gemeri.
Najvýznamnejším príslušníkom rodu bol iste František Abafi (* 1732, † 15. marca
1817). Bol revolucionárom a publicistom. štúdium práva, filozofie a dejín umenia
absolvoval na univerzite v Pešti. Hovoril plynulo viacerými európskymi jazykmi.
V rokoch 1760-1770 bol županom Oravskej stolice, neskôr bol jej poslancom na
Uhorskom sneme. V rokoch 1772-1789 tiež cestoval po celej Európe, kde získal
hlboké sociálne cítenie a veľké sympatie k osvietenstvu. Zrejme mal zásluhu aj na
vzbure oravských sedliakov (1771-1774) proti urbáru Márie Terézie. Pre účasť na
Martinovičovom sprisahaní bol na neho vydaný zatykač, ušiel však cez švajčiarsko
do Francúzska a USA. V roku 1791 vydal latinský spis na svoju obranu (príloha č.
60-61). Po návrate z cudziny 1802 bol uväznený, omilostenie získal až krátko pred
smrťou.
Erb rodu je všeobecne známy. Popísali ho už viacerí autori, avšak ich
popisy sa v detailoch líšia. Najstarší variant rodového erbu podľa nájdenej pečate
uverejnil J. Novák. Opísal ho nasledovne: v modrom poli vpravo dole je červený
strmeň, nad ním doprava otočený polmesiac. Vľavo je obrnené rameno držiace meč,
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nad ktorým sa nachádza zlatá hviezdička. Klenotom je holubica so zlatou ratolesťou
v zobáku. Prikrývadlá sú po oboch stranách modro-zlaté (príloha xxx). Iný variant
rodového erbu sa nachádza na pečati prísažného Oravskej stolice z roku 1796.
V štíte, ktorý je kosmo delený, sa nachádza odeté rameno držiace šabľu, halúzku
a strmeň na remeni. V hornej polovici je umiestnený privrátený polmesiac. Klenotom je holubica držiaca v zobáku halúzku (príloha xxx).
Rod Dedinský (Dedinszky)
Aj z Oravy pochádzajú rody, ktoré môžeme zaradiť medzi najstaršie
šľachtické rody v Uhorsku. Nepochybne k nim patrí aj rod Dedinský. Prídomok
jasne hovorí o pôvode rodu. Príslušníci rodu si ho písali podľa Zemianskej Dediny
(de Nemesdedina). Rod má spoločné korene s ďalšími šľachtickými rodmi Revický (Reviczky), Burian (Burián) a Hupčo (Hupcsó). Prvým známym prapredkom rodu bol Wodur, ktorý je písomne doložený v roku 1272. Najstaršia panovnícka donácia pre príslušníkov rodu, presnejšie len jej potvrdenie, pochádza z 12.
novembra 1355. Kráľ ŕudovít z Anjou im neskôr daroval majetky aj na území Zemianskej Dediny. V 18. storočí sa stretávame s príslušníkmi tohto rodu aj v Peštianskej a Turčianskej stolici. V Turci žijúci príslušníci rodu začali používať prímeno Žufa.
Viacerí autori už publikovali erb Dedinskovcov. V modrom poli na zelenom trojvrší v zlatej korune je položené obrnené rameno ozbrojené šabľou. V horných
rohoch vpravo sa nachádza strieborný polmesiac a vľavo zlatá hviezdička. Klenot
tvorí rameno zo štítu. Prikrývadlá sú modro-zlaté a strieborno-červené.
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English version

Property situation and legal constituency of Hertel and Trstenský's scultetus
families in Trstená (till they were donated the status of nobility)
The majority of previous authors agreed that Trstená was established in the year
1371. Schwankomir (Schwancomir, Schwankomir) and his relatives are said to be
the establishers of Trstená. Schwankomir was a notary of Ladislav Piasta from
Opole, the Hungarian palatine and then the landlord of Orava. In the year 1371 Schwankomir granted Ján Hertel (Hertel) the right for establishing Tvrdošín (Wardossin) as a new settlement. The document presents the names of Schwancomir,
the notary, Ladislav, his brother-in-law, and Ladislav's brothers Janko, Grimok,
Junislav and Wismer. Being appointed to represent the King by ŕudovít of Anjou (de
Anjou) and on the request of Ján Hertel and his sons Jakub and Martin, these men
staked a part of a forest from their settlement Tvrdošín (Wardossin) , which they
had been awarded by the King ŕudovít of Anjou (de Anjou), in order to establish a
town. According to the above mentioned document, Ján Hertel and his successors
were to become hereditary mayors (scultetus, advocatus) of this newly established
town. Economic prerequisites for the origin of a noble family in Trstená should be
looked for in the times of the establishment of the emphyteutic law, which was the
scultetuses' right (with its origin in Germany). A scultetus was the hereditory owner
of the land, legitimate to control it. At the same time he was the establisher of the
settlement and its hereditory mayor (scultetus). Originally he was not a noble man.
But even in the oldest times, beside the usual property of land, he could also possess (under the agreement with the landlord) some extra benefits such as establish-
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ment of a pub, slaughter houses, mills, black smith's forgery and similar service
shops, as well as tollhouses, etc. The extent of the awarded rights was not legally
specified and therefore it depended on the conditions given in written agreement.
Scultetus-and-his-family's economic domination caused their leading position in
Trstená. The scultetuses in Trstená could not be tried by anybody else but the head
of county council or the landlord of Orava castle. According to a document from
1371, the forest stretched between Zabiedov brook (Zadowa) and the Bukovina valley. As it is stated in the documents, the scultetuses in Trstená had the following
rights: firstly, Paul's meadows, which were situated there and were divided into two
acres, would be inherited by Paul's sons only, and so they were to have two acres
and two yards in the town from that time on. Secondly, Ján Hertel, the scultetus was
given the right to build mills anywhere near Oravica brook without him or his successors being harmed in any way. (This definition was related to noble men who
had the right to build mills, but at the same time were economically endangered by
scultetuses, and therefore there were regular fights between the scultesuses and the
noblemen.) Thirdly, the scultetus and his successors were given the right for stone
mining and its sale in the vicinity. Fourthly, the scultetus and his successors were
given the right for hunting and fishing in the outfields of the town. Fifthly, the town
was to be called Bingenstad. Those who would settle there and would be accepted
were guaranteed the application of German law (in terms of handling possession,
taxes and courts). Sixthly, if the town became larger and other scultetus's settlements were established, Trstená would remain the center for legal activities, with
the court above being in the competence of Hertel, the scultetus, and his successors.
Seventhly, scultetus and the man under the oath were given the right of sword, i.e.
the right of corporal punishment, such as: flogging, secret or public torture, blinding, shattering on the wheel, burning, hanging and decapitation. Eighthly, the scultetus was given the ius forensic (right of markets). Ninthly, the citizens were given
the right to have a public bath and the right to use scales. Tenthly, bakeries and
shoemakers could be owned only by the scultetuses. Eleventhly, no other craftsmen
were allowed to do the business within one mile distance from Trstená town in
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order not to harm scultetuses' and citizen's rights. Twelfthly, the scultetus and his
successors were given 5 free acres of arable land. Thirteenthly, the scultetus and his
successors were also given 3 acres of meadows; the local priest was given 2 acres.
Fourteenthly, the scultetus and other new inhabitants to the town were released of
tax paying for 20 years. Fifteenthly, after the 20 years' term expired, the citizens and
villagers were to pay 1 gold coin for each acre on the day of Saint Martin (November 11th), and at the same time presents had to be given three times a year, i.e. on
Easter, on December 25th (Nativitatis Domini) and on June 24th (John the Baptist's
Day), in the amount of 16 denariuses per acre. Sixteenthly, from the previously
mentioned amount of money every sixth floren belonged to the scultetus. Seventeenthly, none of the jurors (scabini) could prosecute the scultetus who was under
Schwankomir's jurisdiction, only the main scultetus (advocatus) together with his
two or three counterparts. Eighteenthly, the scultetus and the town were given the
exclusive right to run a pub, emphasized with a protective measure, saying that no
other pub could be found within one mile around the town. After the implementation of Wallachian Law, the scultetuses' rights were slightly restricted. As we can
see, the privilege, written and given in the above stated way, should have helped the
rapid and effective development of the town, as well as the growth of the local scultetuses' property. Newcomers were settled in the square, provided that within twenty years they would be able to fulfill their duties towards Orava castle. Trstená town
is an exceptional example in Slovakia and even in then Hungary, of getting municipal laws together with the scultetus - German right. Trstená had a better position
than Tvrdošín, which being under Schwankomir's jurisdiction, remained just a villain town regardless to the fact that royal tricesimators were situated there. During
the reign of Sigismundus of Luxemburg (von Luxemburg) the town was devastated by his cousins, Jodocus and Procopius of Luxemburg (von Luxemburg). After
the Timisoara Assembly (1397) a royal order was approved, according to which all,
who were given any land to use, had to be recruited to military service. The old or
the ill were excluded, but they had to send a substitute. Rich noblemen had to send
one archer for twenty serfs. Even a half amount of church revenues had to be given
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to the war against the Turks. In those times the town and the scultetuses were gradually losing their autonomy and Trstená town was already mentioned in the year
1424 as a domain of Orava castle. Orava castle domain played leading role in the
trade with Poland and the mining towns. The trade concentrated on salt, cloth and
lead. The Schwankomirs were able to keep their property in Čimhová only,
although they lost even that for unknown reasons, or they died out on the spear side.
In the year 1439, Čimhová became Platthys' property. The Paltthys originated from
Liptov region. However Orava castle owners respected older rights, which were
presented by Trstená scultetus Adalbert Fojt at Turiec convent of Premonstratesians
in Kláštor pod Znievom in the year 1480. That proves that relatives of Schwankomir's family, i.e. Ján Hertel, the first Trstená scultetus' descendants, outlived
even with their scultetus' privileges. According to J. Langer, the Hertel family originated probably from a Silesian village, Einseidel. It is obvious that Trstenský family either originated from or was genealogically linked to the Hertel family, or even
that it was the one and the same family, whose members changed their surname for
a new one, which was derived from the name of the town Trstená, because they had
been living there for ages and owned large land properties there. In the 15th century, because of losing favour in Orava castle wardens' eyes and because of general
poorness and also because of strong position and rights of scultetuses, the town
could not develop to a great extent. The town was successful in being freed from
toll and customs payments, however the market right still remained with Trstená
scultetuses. Scultetus Trstenský family was able to have this right till the year 1609.
There are very few documents from the 16th - 17th centuries to prove the exact
knowledge about Trstenský family's religious faith. Majority of authors agree that
the church and the parish in Trstená originated from around the year 1397. But we
are interested in the times after the year 1520. As we stated, Trstenský family had
probably its origin in scultetus Hertel, who was known to be a German. D. Čaplovič
dates the arrival of Evangelic church to Orava about 1520-1550. This is deemed to
be quite natural. German ethnic accepted Protestantism, which originated in German environment earlier and in a more natural way, than Slovak or Hungarian
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inhabitants did. According to written documents, Evangelic religious choir was
established in Tvrdošín in the year 1551. When in the year 1556 the Thurzo family
became owner of Orava, it was clear that being the representatives and believers of
Luther's teaching they would severely support deviation from Catholic church.

Genealogical line of the Trstenský family after receiving hereditary
title and coat of arms
During the genealogical research we followed the direct line of Mikuláš
Trstenský up to the oldest horizon of the family. JUDr. Mikuláš Trstenský (7th January 1958) and his sister JUDr. Katarína (15th August 1959) are the children of
Mikuláš (23rd May 1928) and Katarína Srnková (25th november 1934, † 21st
August 2000). His siblings are: Emil (1924, † 14th July 1987) who was a priest;
Margita, married Prekopová; Pavlína (12th June 1928 in Trstená); Hana (4th
December 1934), married Krumplová and Ing. Jozef (19th February 1937) married
to Oľga. Mikuláš is the son of Martin (12th November 1896, † 22nd May 1973) and
Johana Stasová (15th November 1901, † ?). Martin had nine siblings: Mária
(19th September 1890, † 8th October 1969), married Pániková; štefan (10th August
1892) who died in the USA; Katarína (22nd September 1894, † 21st December
1996), married Brčová; Jozef (8th January 1899, died in the USA); František (2nd
December 1901, † 23rd November 1956), married with a woman - named Pšitková,
of whom we do not know anything; Rozália († 1904 soon after being born); Antona
(14th January 1906, † 1977) and Viktor (28th March 1908). Viktor Trstenský is
closely connected with the struggle against communism in Slovakia. In modern history of origin he achieved the highest and most honourable position in the area of
spiritual and secular life. He joined the Spiš Chapter seminary in 1926. He was
ordained a priest by Ján Vojtaššák, the bishop, in 1931 (29th June). In 1935 he
became a priest in Reľov. Later on, in 1938, he was given a new parish in Dolný
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Kubín. During the World War II he was appointed school inspector by bishop Ján
Vojtaššák. Pius XII, the Pope, appreciated the deep faith of Viktor Trstenský,
acknowledged by his numerous efforts and deeds, by giving him the title of Monsignor. Subsequently, the Pope appointed him the member of Popeęs Councilii et
Vigilantia. During the era of communist dictatorship Viktor Trstenský was imprisoned several times for his pro-religious and open anti-communist viewpoints. He
was in jail in Pankrác (Prague) and Ilava, in work camps and jails in Jáchymov,
Prievidza, Nováky and other twenty-four places. He wrote many books describing
the situation in jails or his struggle for freedom of faith and conscience (e.g. Sila
viery, sila pravdy - "The power of faith, the power of truth", Ako svedectvo - "As a
witness", Menej ponôs, viac modlitieb a boja za slobodu - "Less complaints, more
prayers and fight for freedom", Fragmenty - "Fragments", žalšie bolestivé výlevy
duše - "Further painful effusion of soul", Nemohol som mlčať - "I could not be
deaf", etc.). The President of SR Rudolf Schuster appreciated his struggle for the
freedom of thinking and awarded him with the state highest honour - Pribina Cross
- 1st class in 2000 on the occasion of anniversary of the constitution of the Slovak
Republic. On January 4, 1994 Viktor was appointed Honorary Prelatus and Member of Highest Throne Assistance to Pope John Paul II, with a subsequent right to
membership of "Ordini di Cappa i Spada". Title of Apostolic prelate is automatically connected with the role of Secretary - " Cubicularius intimus adlectus supra
numerum" and Chamberlain - "cubricus honorarius" of the Pope John Paul II.
Among the Slovak aristocracy, Viktor Trstenský is the only nobleman who can use
the royal purple and so he became the top nobleman in Slovakia. Viktor and his siblings are the children of Jozef (25th March 1860, † 27th May 1944) and Mária
Abafiová (15th May 1869, † 9th May 1955). In 1886 Jozef, at the age of 26, got
married and settled down in Trstená at No. 116. Mária came from one of the most
famous and oldest families in Orava region - from the Abafi family (see coat of
arms in Appendix 55). Jozef was the son of štefan (10th November 1830) and
Terézia Dedinská, whom he got married to at the age of 26 in Trstená in 1856.
Terézia Dedinská also came from the old family in Orava region, whose history
50

dates back to the 13th century (see coat of arms in Appendix 56). štefan had a brother Matej (Mattheas, 17th January 1833 in Trstená). Matej and štefan were sons of
Matej (3rd March 1805 in Trstená) and Mária Trubeliová (Trubely). Matej was a
member of the Town Council in 1836. Between 1841 and 1844 he was the Statutory in Trstená. During his childhood a part of Trstená went down with fire, undeliberately caused by Ján Trstenský. Contrary to normal punishment of citizens in
this case, who would be punished physically in this case, he, as a nobleman, only
had to pay the fine in the amount of 6 gold coins. Matejęs father Juraj (Georgius,
10th September 1773 in Trstená) got married to Žofia Baranaiová (Sophia Baranay)
on February 3, 1793. Juraj had four siblings: Andrej (Andreas,

th September

1757); Matúš (Mattheus, 27th August 1760); Ján (Joannes, 27th May 1761) and
Jozef (Josephus, 16th February 1766). Ján could also be found in 1797, when he
was elected the Head of Town Council in Trstená. Later on he was mentioned as the
collector of taxes. Andrej, Matej, Ján, Jozef and Juraj came from the matrimony of
Juraj (Georgius, 7th February 1723 in Trstená) and Žofia (Sophia) Gaspieridesová.
Originally, the Gaspierides family was of middle class. We could also meet Juraj in
1760, when there was an agreement between him - the husband of Žofia
Gaspieridesová, who was the daughter of the late Ondrej Gasparides, and his next
of kin - Juraj Ondrekovič (Ondrejkovics). Juraj had other four brothers: Ján
(Johannes,
(Jacobus,

15th December 1734); Andrej (Andreas,
9th April 1740) and Matúš (Mattheus,

2nd May 1738); Jakub

9th September 1746). Their

names could be found even in 1764 at the time when a dispute among the sons of
the late Ján, Ján and Juraj and their cousin Matúš (the latter is only mentioned in
the agreement on use of fields) with Juraj Furdek and Ján Jablonský (Jablonszky,
Appendix 29-31 and 52) was resolved. Brothers Juraj, Ján and Andrej along with
another Ján and together with other scultetuses concluded an agreement with the
town on the use of fields and mills in Trstená on August, 8, 1764 (Appendix 19). A
year before, Juraj was mentioned in the archive documents as a man of oath in
Trstená (Appendix 15). There is a very interesting document - the deed of scultesuses from Trstená, who were represented by Juraj Trstenský in 1761 (Appendix
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16). That document says that all members of the Trstenský family were giving up
their scultetusesę rights in favour of the town Trstená and in return they would get
the right to become full citizens of Trstená. In addition to it, the family members
agreed to give up collecting market charges (taxes). Andrej (Andreas) and Katarína
(Catharina) Stankovičová (Stankovics) were the parents of the above mentioned
three brothers Ján, Juraj and Andrej. In the confirmation made by the priest Andrej
Bán some registry records remained from 1774 (Appendix 59). Andrejęs brothers
are known, too. Martin and Ján were their names. Martin and Ján were the sons of
Juraj - described as one of the additional addressees of the armales. In 1709 Juraj
Trstenský was mentioned as the donator during the inspection of the Evangelic vicarage in Trstená. According to the inspection records the vicarage was mentioned
as Evangelic one. However, we do not know when the vicarage, initially Catholic,
was transformed into Evangelic. We only know that after the pressure of all five
parishes in Orava region, including the one in Trstená, diverted from the Catholic
faith in 1556 (Appendix 48-49). According to A. Kavuliak and J. Langer, Juraj, the
elder, was disposed of, by the decision of Juraj Erdõdy, a half of his scultetus
because of disobedience and presumably even due to betrayal in the name of Imrich
Tököli (Appendix 6). This fact, however, seems to be unlikely as we know that in
1665 Juraj rejected the offer to take part in administration of the town as the town's
mayor (Appendix 45). This is also confirmed by Imrich Tököli's deed of June, 26,
1665, which set the conditions and ways of how the mayor should be elected in
Trstená (Appendix 5, 5a, 45). Therefore, it seems more likely that Juraj, the elder,
took part in Gašpar Pikaęs rebellion in 1672, as well as in the rebellion (praeterlaptis tumulibus) of Imrich Tököli. Gašpar Pika was, under the strong assistance of
Catholic Scultetuses from Upper Orava region, defeated by the army commanded
by Emperor's General Spork (Sporck) at the end of November 1672. General Spork
ruthlessly punished the leaders of the rebellion. Gašpar Pika, the Chief Guard at
Orava Castle, was impaled on a pole, the bodies of 24 mayors from neighbouring
towns and villages, who supported Pika, were broken on wheels or hanged down by
their ribs and afterwards, some of them were also impaled on the poles. Another 70
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prisoners, mostly Kuruc captured after the battle of žurkov, were sent to the galleys.
All of them carried out fortification works in Košice, but later were impaled on the
poles as well. We are not sure how Juraj, the elder, managed to avoid the execution.
We presume that Juraj was not the town's mayor at the time, because he had given
up the post earlier before. His support to the rebels might have only been oral, or
he migh have managed to hide in his estates. It is, however, certain that half of
scutetuses' property together with the rights was transformed into Ján Sztankovics
and Matej Radlinský's rent.Juraj, the senior, put the mill into pledge. Later the mill
had been paid for, it became Juraj- the -junioręs property (Appendix 27). According to the decision of the director of Orava estate in the year 1688, the abandoned
part of the property was gained by Juraj the junior. Juraj the junior did not cooperate with the rebels. He even came to the Emperor's court to sign up for the battle.
His brother Matúš, who was also awarded the right for the scultetusę post in the
town, was also mentioned in the document. According to this document they were
obliged to administer their common scultetusę property (scultetia dominorum compossessorum). Juraj Erdödy remembers, that Juraj the junior came to the Emperor's
military service (in castris Suae Majestatis) in person, for what he must have been
awarded (Appendix 6).
The main addressee of armales was Andrej, the clerk at Orava castle and
his sons Andrej, Ján and Martin, the by-addressees were his brothers Martin, who
did not have any successors, and Juraj, whose line represent Mikuláš and Katarína
Trstenský. The armales was issued by Ferdinand III on the 25th January 1638 in
Bratislava and proclaimed on the 26th April 1638 at the general congregation of
Orava region in Veličná (Appendix 1). The investigation protocol of Orava region
presents the facts that Ondrejęs successors, his grandsons and Alexanderęs grand
grand sons are to be found later in Pest and Ráb regions (Appendix 34-44). We also
present excerpts of records, from an already non-existant Evangelic register in
Trstená, which were written by the local priest on the occasion of the investigation
on the family (Appendix 3). To be able to determine the familyęs oldest horizon, we
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have to keep in mind what the request for publishing the armales says. We can read
there that all those who applied, namely Andrej and his sons Ján and Martin, as well
as Dorota, Katarína, Matejęs daughter and Andrej, Martin and Juraj (brothers) were
not of noble origin: "…e statu ignobilis…". (Appendix 18 a, b has also been translated). Matejęs daughter, Katarína and Andrejęs daughter, Dorota, who are known
from the application, were not included in the armales. We can follow the members
of the family continually in archive documents as municipal men of oath, treasurers, members of municipal council or collectors of taxes. According to older
authors, Trstenský family is genealogically connected to the Hertel family. The Hertels are recorded in Trstená`s archive documents as hereditary scultetuses since the
14th century. Schwankomir received comfirmation of the donation from the Hungarian King Žigmund of Luxemburg on the 16th May 1424 (Appendix 50).
According to the armales, the coat of arms represents a gold griffin turned
right with his tongue stuck out, spread wings and dropped tail, who carries in his
right lifted claw three arrows with their tops turned upwards. The griffin is in the
blue field on the green meadow. On the helmet there is a crown with a black wing
pulled down with a gold star in its center. The cloth, which surrounds the shield, is
blue and gold and silver and red (Appendix 54). The variant of this coat of arms is
also known from the man of oath, Matej Trstenskýęs seal, dated in the year 1752.
Looking at the seal we can see that the wing is in the opposite position. It seems
that the engraver was not successful in engraving the figure with arrows. The griffin itself has an inappropriate shape because his hind legs cannot be seen. In contradiction to general practice in heraldry, the engraver situated the tail upwards. The
engraver ignored the helmet described in blazon of the armales. He engraved the
helmet better showing the knowledge of modern heraldic techniques - frontal look
of the tournament helmet. The name and surname of the seal owner are shortened
in the legend like this: MATHEA TRSTEN - Matheas Trstenszky. The latest variant of the seal is exhibited in Orava Gallery in Dolný Kubín. The artistic form of
the coat of arms expresses the times from which the collection is dated(1900-1906),
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but the content corresponds to the armales (Appendix 53). The griffin's tail position
shows that the painter was probably partially inspired by Matej Trstenský's seals.
We do not know why the receivers of armales chose the griffin as a heraldic symbol. The griffin is the symbol of strength and protection, sometimes also the symbol of the protector of limbo or heaven's door. The typical position of its tail
between the hind legs is said to express modesty or even carefulness. Not knowing
the seals of Schwankomir and Hertel's successors, we cannot say whether the coat
of arms has not been derived from them. But there is a possibility that coat of arms
originated together with Esterházy family's coat of arms. After the last of Turzo
family had died, the member of Esterházy family became the director of the dominion. He used this coat of arms: gold griffin stands in gold helmet on blue field carrying a sword in his right leg and three red roses on green stems in his left leg
(Appendix XXX).
Further members of the family in other lines, who are given in the Appendix:
1790 Ján Trstenský was elected a man of oath (Appendix 20, 21, 22)
1797 16th Nov. Ján Trstenský junior elected as member of municipal council in the
position of a free man (Appendix 46)
1797 Ján Trstenký junior was elected as member of municipal council (Appendix
51)
1798 Ján Trstenský was elected a tax collector (Appendix 17)
1819 10th Nov. Ján a Matúš Trstenský were elected as men of oath (Appendix 57)
1828 Ján, Matej and Juraj Trstenský signed a property agreement about their shares
(Appendix 28)
1829 14th Nov. Andrej Trstenský was introduced as deputy notary, Ján as a men of
oath (Appendix 25)
1829 Anna Stanková (Sztanka), Jánęs wife, is mentioned in the disputes on dowry
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and herirage (Appendix 23,24)
1830 Andrej Trstenský was re-elected as deputy notary
1834 10th Nov. Andrej Trstenský was elected a man of oath and Matúš Trstenský
was elected as member of municipal council (Appendix 9)
1836 9th Nov. Andrej Trstenský was elected a man of oath (Appendix 10)
1838 8th Nov. Andrej Trstenský was elected a man of oath (Appendix 11)
1838 Jozef and Andrej were mentioned as men of oath (Appendix 58)
1839 Andrej Trstenský is mentioned as treasurer (Appendix 26)
1841 9th Nov. Andrej was appointed the municipal treasurer and Ignác was elected
as member of the municipal council, Jozef and Matúš were elected as men of oath
(Appendix 12)
1843 6th Nov. Jozef Trstenský was elected as man of oath in the town Trstená
(Appendix 13)
1844 8th Nov. Ondrej and Matúš Trstenský were elected as members of the municipal council in Trstená (Appendix 14)
1870 Pavel Trstenský promissed 300 gold coins for the Okrášľovací spolok (Adorning association), but the money were not delivered on time (Appendix 33)
Translation of the application for the delivery of armales:
To His Royal Highness, the Emperor and Lord, the Merciful Lord.
Being thankful to Your Majesty your devoted servants and serfs mention your royal
mercy, we would like to ask Your Royal Majesty to raise us into the status of nobility for all we have done for you and the whole kingdom as your devoted servants.
We apply for being appointed noblemen, that is for myself Andrej, Ján and Martin
my sons, as well as for Dorota and Katarína Trstenský my daughters and their successors, as well as Martin and Juraj Trstenský my brothers. All of us, Your Highness` devoted serfs for endless times, are waiting to be in reciept of Your merciful
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answer.
To Your Emperial and Royal Serenitas and Majestas your supplicants.
Written on 17th January AD 1638 in Bratislava
His Eminence Archbishop of Ezterghom
To Your Emperial and Royal Serenitas and Majestas subservient Andreas Trsztenszky the official of Orava castle.
Supplication given by myself the devoted servant Headof County council, Count
Illeshászy to the Royal Majesty, the same supplication was sent through Liptov
region through Hypolit Ladislav Hoszutothy elected bishop of Varadin.
Dictated to Trstená town
Under the letter H:
Translation of Trsztenszky familyęs armales
We Ferdinand the third by the grace of God elected the Roman Emperor, Always
Victorius and also German, Hungarian, Czech, Dalmatian, Slavonic, Ramae, Serbian, Galitian, Lodomerian, Cumanian and Bulgarian, etc. king, Archduke of Austria, Duke of Burgundia, Brabantia, Styria, Carintia, Marktgravius of Moravia,
Duke of Luxemburg and also that of Upper and Lower Silezia, Wiertemberg, the
Prince of Suevia, Count of Habsburg, Tyrol, Fereti, Kyburg and Goritia, Landgravius of Alsatia, Lord over the Mark of the Holy Roman Empire over river Enns,
Marktgravius of Burgos, Lower and Upper Silesia, Lord of Slavonic Mark and of
Port of Naonis and Salty etc. We recommend the text of the present document for
all to remember for their benefit. We would like to present our appreciation to fulfill the plea of some of our devoted citizens, accepting loyalty and loyal service of
the loyal ANDREJ TRSZTENSZKY who served the Sacred Crown of the first Hungarian kings and Our Majesty at various places and times. And also because of Our
Royal mercy and concern towards those Christiansę services for us and all in God
deciesed previous Hungarian kings and their followers and for remembrance of
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their bravery this decision has been made. Therefore ANDREJ TRZTENSZKY as
well as his sons ANDREJ, JÁN and MARTIN,as well as his brothers Martin and
Juraj in the position of a non-noblemen, which they have lived because of our will
by a special act and number have been enclosed within our Kingdom of Hungary
and attached parts and provinces and to his Crown subordinated kingdoms, we
would like to accept, enclose and record our decisive resolution to award this family and its successors all our mercy, honorable freedoms, privilages, freedoms,
rights, claims and imunities which real and true noblemen possess and accept them
and their successors to the status of nobility and agree that they all use that title. On
the basis of that decision we agree that they also use the coat of arms as their symbol of nobility. The blue shield contains a turned right gold griffin with his red
tongue hanging out, spread wings, tripple arrows spreading frontwards and dropped
tail. The griffin carries in his right lifted claw three arrows with their tops turned
upwards. The griffin is standing on his hind legs in the blue field on the green meadow. On the helmet there is a crown with a black pulled down wing with a gold star
in the centre. The cloth, which surrounds the shield, is blue and gold and silver and
red. The coat of arms in this shape and form was awarded to ANDREJ
TRSZTENSZKY and other members of his family, to his successors of both sex.
The family have the right to use this coat of arms as their symbol according to the
principles of Hungarian kings. The coat of arms could be used on shields, on tournament lances, and other weapons, on seals, garments, goblins, rings, baldachins,
house, tombstones, etc. This coat of arms can be used by members of the family
without sex restrictions. We use this document to raise the family into the status of
nobility. We confirm the text of this document by our secret seal which we use as
the Hungarian king for ANDREJ TRSZTENSZKY and his successors of both
sexes. The witnesses of this event were IMRICH LOSI, the elected archbishop of
Eszterghom, the Head of the Church of Hungary, Count of Eszterghom, legate, secretary, and our close adviser, in free royal town of Bratislava, on the 15th January
1638, during the reign of us in wholly Roman Empire, in Hungary and other affiliate countries in the twelfth and in the Czech Lands in the tenth year of our reign.
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Other witnesses include JÁN THELEGDI, the archbishop of Kalocsa and Bacska,
JURAJ LIPPAY, the bishop of Eger, BENEDICT VINKOVICS, the bishop of
Zagreb, LADISLAV HOSZUTOTHY, bishop of Varadin, šTEFAN SIMANDI, the
bishop of Transylvania, JURAJ JAKUSSITH de ORBAVA, the bishop of
Veszprem, JÁN CSEH, bishop of Päťkostol, GREGOR NAGYFALUSI, bishop of
Vác, JÁN THELEGDI administrator of Nitra, MIKULÁš REÓTHE, bishop of Sirmia, JÁN BELAVICH, the bishop of Tinin, JÁN PÖSSKY, the bishop of Csanad,
JÁN FREDERIK PRAIMER, the bishop of Roson, JÁN THE BAPTIST AGATICH
, the bishop of Segnien and Modrush. And also other noblemen Mikuláš Eszterházy
de Galanta, the palatine, Ján Drugeth de Homonna, judge of Royal Court, Žigmund
Erdeödy de Monyorókerek, governor of Croatia, and Slavonia, Krištof Bánffy de
Alsó Lindva, treasurer, Count Mikuláš Zrinio, carter, Ján Pálffy de Eordéd, waiter
for serving drinks, Count Nyáry de Bedegh, janitor, štefan Osztrozitz de Giletnicz,
waiter for the table, Count Pavol Pálffy de dicta Erdeöd, waiter, Imrich Czobor de
SzentMihály, master of royal court and štefan Pálffy, the count of Bratislava and
other noblemen of Kingdom of Hungary.
Ferdinand, m.p.
Imrich Lósi
Archbishop of Eszterghom
Vavrinec Ferenczffy, m.p.
In the year 1638 on the 26th April in Veličná town at the General Assembly of
Orava region, for special issue of the document announced by the authorities and
displayed in the presence of noblemen of Orava region and handed over by Peter
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Bajcsi de Bajcs at Geczelfalva, read and presented publicly.
Ján Kubiny de Felsö Kubin
Deputy Count of Orava region m. p.
František Okolicsnay
notary and juror on oath of
Nobility
Jurisdical Court

Pramene:
štátny archív Bytča (šA Bytča):
ŠA Bytča. Oravská župa, nobilitáriá rodu Trstenský.
ŠA Bytča. Oravská župa, súdne spisy 1759, kr.724, pečať prísažného.
ŠA Bytča. Zbierka cirkevných matrík. Liber Baptisatorum-Trstená 1773-1896.
ŠA Bytča. Zbierka cirkevných matrík. Liber Copulatorum-Trstená 1786-1896.
ŠA Bytča. Zbierka cirkevných matrík. Liber Defunctorum-Trstená 1786-1896.

Štátny archív Bytča-pobočka Dolný Kubín
ŠA Bytča-pobočka Dolný Kubín. Jozef Gebura v Dolnom Kubíne.
ŠA Bytča-pobočka Dolný Kubín. Mestečko Trstená (1608-1871).
ŠA Bytča-pobočka Dolný Kubín. Mestečko Trstená, Kniha mestskej správy
(Grund Buch mesta Trstená) 1688-1847, inv. č. 23.
ŠA Bytča-pobočka Dolný Kubín. Mestečko Trstená, Občiansko-právne spory, inv.
č.309/30, 31, 32, 33.
ŠA Bytča-pobočka Dolný Kubín. Mestečko Trstená, Zápisnice mestskej rady
1797-1849, inv. č. 28-48.
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Oravská galéria v Dolnom Kubíne. Medzihradského zbierka erbov oravských
šľachtických rodov.
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Menný register
Abafi (Abaffy), rod 15
Abafiová, Mária 23
Adalbert, fojt 13
Aldringen, Johan 21
Bach Alexander 9
Bajči , Anton (Bajcsy de Baja et Geczefalva) 15
Bajči, Peter 15, 39
Balický (Baliczky), Mikuláš 8
Ballasa rod 6, 14
Bán, Andrej (kňaz) 24
Barnajová, Žofia (Barnay, Sophia) 24
Bátori (Báthory), knieža 18
Bavorská, Mária 16
Belo IV. 7
Bernolák (Brnolák de Szlanicza), rod 15
Bernolák, Anton 15
Betlen (Bethlen), Gabriel 17, 18, 19, 20
Bobrovskí slobodníci
Bočkaj (Bocskay de Kis), štefan 17
Bornemisza de, Ján 20
Colloredo, Rudolf 21
Csech, Joannes 34, 38
Čák Trenčiansky, Matúš 7
Časár, Peter 20, 21
Čutka, rod 15
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Dampierre de Duval, Henri 19
Dávid 15
Dedinský (Dedinszky), -Žufa rod 14, 15
Dedinská, Terézia 23
Detrich 15
Dlholucký 15
Dobák (de Szent Anna) 15
Donč, magister 7
Drasskovich de Trakostyán Georgius 34, 38
Druget (Drugeth de Homonna), Žigmund 18
Druget (Drugeth de Homonna), Ján 35, 38
Erdõdy, Juraj 25, 26
Erdõdy. Žigmund 35
Esterházi rod 28
Esterházi (Eszterházy de Galantha), Mikuláš 20, 21, 35, 38
Fabri Andrej, notár 40
Fabrícius, pisár 17
Ferdinand I., cisár 16
Ferdinand II., cisár 16, 17, 18, 19, 21
Ferdinand III., cisár 21, 26, 39
Forgáč (Forgách de Ghymes) Mikuláš, 21
Fridrich V., kráľ 19
Fugger, rod 8
Furdek, Juraj 24
Gallas, Matúš 21
Gasparides, Ondrej 24
Gasparidesová, Žofia 24
Gustáv Adolf II. 19, 21
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Habsburg, rod 17, 20
Hertel, rod 13, 27
Hertel, Jakub 28
Hertel, Ján 10, 11, 13
Hertel, Martin
Hocymer 7
Hosutóty (Hoszutothy), Ladislav Hipolyt (biskup) 31
Hunt-Poznam 14
Hunyady Korvín Matej 8,
Ilešházi (Illesházy), gróf 30
Ilešházi, Matej 17
Iova, dôstojník 21
Jablonszky, Ján 24
Jakussith de Orbava Georgius 8
Ján Pavol II., pápež 23
Jiskra, Ján z Brandýsa 8
Jozef II. 9
Karol z Anjou 7
Kinsky, dôstojník 21
Klinovský, rod 15
Komorovský, Mikuláš 8
Kostka (Kosztka), Mikuláš 8
Kostková, Barbora 8
Kristián, kráľ 20
Krman Daniel 41
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Ladislav IV. 7
Leopold I. (cisár) 15
Lipai (Lippay Georgius), Juraj 34
Lokszanský 15
Losi, Imrich (arcibiskup) 34, 38, 39
Lučanskí (Luczanský), slobodníci 27
Luxemburgský, Jošt a Prokop (bratia) 12
Luxemburgský, Žigmund 12
ŕudovít z Anjou 7, 10
Marradas de Baltazar 21
Martinic von BoŅita, knieža Jaroslav 17
Matej, arcivojvoda 9
Matej, cisár 9, 17
Maximilián II. 16
Medvecký (Medveszky), rod 14, 15
Medzihradský, rod 15
Medzihradský, Adolf 15
Moňák (Monyák), rod 15
Ondrej II. 7, 17
Ondrejkovič (Ondrejkovics), Juraj 24
Orságh-Hviezdoslav, Pavol 15
Piazt de Opolyi Ladislav 10
Piccolomini, Ottavio 21
Pika, Gašpar 25
Pius XII. (pápež) 22, 23
Platy (Plathy), rod 13
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Radlinský, Matej 25
Rákoci (Rákóczy de Felsõ Vadász) 18, 20, 21
Rudolf II., cisár 9, 16, 17
Salm, knieža von Vilhelm 16
Schwankomir, rod 12, 13
Schuster Rudolf prezident SR 23
Schwankomir 10, 28
Schwankomir, Janko, Grimko, Junislav, Wismer (jeho príbuzní) 10
Spork, generál 25
Srnková, Katarína 22
Stankovič (Stankovics), Katarína 22
Stasso, Johana 22
Stibor zo Stiboríc 8
Sečiansky (Szécsy), veliteľ 18
Sontág (Szontagh) 15
Stanková (Sztanka), Anna 24, 29
Stankovič (Sztankovics), Ján 25
Szlotai Ján 40
Škrabák, Peter (syn Jána) 15
Štajerský, Karol (arcivojvoda) 16
Telegdy (Theleghdy), Joannes 34, 38
Tököli (Thököly), Imrich 25,
Tököli (Thököly), štefan 40
Turzo (Thurzo), rod 9, 13, 28
Turzo, Alexej 8
Turzo, František (nitriansky biskup) 8
Turzo, Juraj (palatín) 9, 15, 27
Tilly (vojvoda) 20
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Trčka (dôstojník) 21
Trstenský (Trsztenszky), rod 13, 22, 27
Trstenský, Alexander 26
Trstenský, Andrej 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37
Trstenská, Dorota 26, 30
Trstenská, Hana (vydatá Krumpová) 22
Trstenská, Katarína 22, 26, 30
Trstenská, Margita (vydatá Prekopová) 22
Trstenský, Anton 22
Trstenský, Emil 22
Trstenský, František 22
Trstenský, Jakub 24
Trstenský, Ján 24, 25, 26, 29, 30, 32, 36
Trstenský, Jozef 22, 23, 24, 29
Trstenský, Juraj 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 36, 40
Trstenský, Martin 22, 25, 26, 27, 30, 32, 36
Trstenský, Martin (fojt) 26, 32, 36
Trstenský, Matej 23, 24, 26, 27, 28, 29
Trstenský, Matúš 24, 26, 29
Trstenský, Mikuláš JUDr. 22, 26
Trstenský, štefan 22, 23
Trstenský, Viktor 22, 23
Trstenský, Matej prísažný 22
Trubely Mária 22
Valdstein Albrech Václav Eusébius von 20, 21
Vilček (Vilcsek) 15
Vinkovicz, Benediktus 34
Vojtaššák, Ján (biskup) 22
Zápoľský, Ján junior (de Zapolya) 8
Zmeškál (Zmeskál) rod 15
Zrínska (Zrínyi), Katarína 9
Zrínsky, Mikuláš 9
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