
Kto sa skrýva za portrétom neznámeho šľachtica? 

 

 Neodmysliteľnou súčasťou historických zbierok Vlastivedného múzea v Hlohovci sú i 

historické obrazy. Pomerne značnú časť týchto obrazov tvoria portréty príslušníkov rôznych 

uhorských šľachtických rodov. Väčšina týchto portrétov sa do múzea dostala prevodom zbierok z 

múzea Červený Kameň v Častej a kedysi tvorili súčasť erdődyovských zbierok na hlohovskom 

zámku. Na hrad Červený Kameň sa dostali po skončení II. svetovej vojny, kedy ich zachránila 

Národná kultúrna komisia pre správu štátneho kultúrneho majetku na Slovensku zo zámku v 

Hlohovci. Hrad Červený Kameň bol vtedy miestom zvozu umelecko-historických zbierok z 

viacerých šľachtických sídiel, predovšetkým zo západného Slovenska. 

 Medzi portréty šľachticov patrí i 

obraz, ktorý má dnes v zbierkach histórie 

Vlastivedného múzea v Hlohovci evidenčné 

číslo H-999 (obr. 1). Obraz bol zaevidovaný 

do zbierok múzea v r. 1966 ako portrét  

uhorského šľachtica   od neznámeho autora, 

ktorý bol namaľovaný niekedy medzi rokmi 

1800-1830.  Je to olejomaľba na plátne, ktorej 

rozmery sú  97x75 cm. Ako spôsob získania 

tohto obrazu do zbierok múzea v Hlohovci je 

uvedený prevod erdődyovských zbierok z 

hlohovského zámku z múzea Červený Kameň 

v Častej. Obraz je zarámovaný v ozdobnom 

tzv. zlatom ráme, ktorý, ako vysvetlíme 

neskôr, nie je pôvodný.   

 V ľavej časti obrazu je namaľovaný 

erb, ktorý určuje príslušnosť šľachtica k rodu. 

Erb tvorí delený štít. V hornom poli je  misa, na ktorej je ľudská hlava, dolné pole je päťkrát 

farebne delené. Klenot tvorí od pása vyrastajúci doprava obrátený gryf so šabľou v pravej prednej 

labe (obr. 2). Doterajšie snahy o určenie tohto erbu neboli úspešné, možno i preto, že pri snahe o 

jeho určenie sa vychádzalo z predpokladu, že obraz pochádza z erdődyovských zbierok, a teda 

logicky sa predpokladalo, že erb patrí niektorej z rodín, s ktorými boli Erdődyovci príbuzensky 

spriaznení. Dnes však už vieme, že obraz nepochádza zo zámku v Hlohovci, ale z kaštieľa v obci 

Borčice (okr. Ilava). Prvotným impulzom pre toto zistenie, bolo určenie erbu. Erb identifikoval Mgr. 

Marek Gilányi z Bratislavy ako erb rodu Ugronovičovcov. Potom nasledovalo pátranie po možnej 
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identifikácii muža, ktorý je na obraze zobrazený. Výsledky tohto výskumu sa pokúsime priblížiť v 

tomto príspevku.  

 Najskôr však uvedieme niekoľko informácií o 

rode Ugronovičovcov. Pôvod rodu je zatiaľ dosť nejasný. 

Charakter priezviska umožňuje predpokladať, že jeho 

členovia mohli pochádzať z Balkánu. Usídlili sa 

predovšetkým na území Trenčianskej stolice. Na 

dokumentoch z 18. st. používali členovia rodu prídomok 

de Ledenecz et in Borcsicz. Ledenecz môže podľa 

niektorých bádateľov znamenať obec Lednicu (okr. 

Púchov), druhým prídomkom sú dnešné Borčice (okr. 

Ilava). 

 Zatiaľ najstarším prameňom na erb rodu je erbová 

listina (armáles), ktorú vydal 22.7.1622 kráľ Ferdinand 

II. pre Gašpara Ugronoviča, jeho brata Pavla a sestru Annu. Pavol Ugronovič sa usadil v Bytči a 

jeho potomkovia pôsobili v Trenčianskej stolici až do vymretia rodu Jánom II. Ugronovičom 

(zomrel niekedy po roku 1837). Pri určovaní poradia členov rodu rovnakého mena používame 

číslovanie, ktoré zaviedol známy uhorský historik Iván Nagy (1824-1898); zdá sa však, že toto bude 

treba v budúcnosti prehodnotiť. Keďže však zatiaľ nepoznáme podrobnejšiu genealógiu rodu 

Ugronovič, predbežne používame zaužívané číslovanie. V 18. st. pôsobili členovia rodu i v Železnej 

a Hevešskej stolici. Z rodu vynikli najmä Krištof 

Ugronovič (1663-1741), ktorý bol v r. 1716-1721 

trenčianskym podžupanom; Štefan I. (zomrel niekedy po 

roku 1787) – bol trenčianskym podžupanom a cisárskym 

komisárom; syn Štefana I.  Ján I. (zomrel 

pravdepodobne v r. 1830 ako 64-ročný) - bol 

trenčianskym podžupanom a kráľovským radcom. 

 Erb udelený Ferdinandom II. v r. 1622 tvorí 

modrý štít, v ktorom je na zlatej korune umiestnené 

doprava obrátené rameno v brnení držiace meč. Po 

bokoch meča sú dve zlaté hviezdy. Štítové znamenie je i 

v klenote erbu. Prikrývadlá sú  vpravo čierno-zlaté a 

vľavo červeno-strieborné (obr. 3). Už od prvej polovice 

17. st. používali Ugronovičovci i iný erb, ktorý je známy 

na pečatiach členov rodu zo 17. - 18. st. Najstaršou je 
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nejasná pečať Pavla z r. 1634 – erb na nej tvorí štít, v ktorom je pravdepodobne 5 vodorovných 

brvien, klenot tvorí od pása vyrastajúci doprava obrátený gryf, nosičmi štítu sú dvaja anjeli. 

Rozšírený variant tohto erbu je na pečatiach členov rodu z 18. st. - Krištofa z r. 1716-1718, 

Ladislava z r. 1729, Štefana I. z r. 1771, Jána I. z r. 1795. Erb tvorí delený štít. V hornom poli je  

misa, na ktorej je ľudská hlava, dolné pole je päťkrát farebne delené. 

Klenot tvorí od pása vyrastajúci doprava obrátený gryf s 

mečom v pravej prednej labe. Je to teda ten istý erb, 

ktorý je namaľovaný i v ľavej časti obrazu, len s tým  

rozdielom, že v prípade erbu na obraze drží gryf v pravej 

prednej labe šabľu a nie meč. Rovnaký erb,  ako je na 

obraze, je umiestnený i nad vchodom do  kaštieľa v 

Borčiciach, ktorý nechal postaviť v r. 1814 

pravdepodobne Ján II. Ugronovič – i v tomto prípade 

klenot erbu tvorí od pása vyrastajúci doprava obrátený 

gryf so šabľou v pravej prednej labe (obr. 4).  Známy 

slovenský heraldik Frederik Federmayer predpokladá, že 

toto môže byť pôvodný erb rodu, ktorý si Ugronovičovci 

mohli priniesť do Uhorska z Balkánu. 

 Pre úplnosť uvádzame, že  v literatúre sa uvádza 

i tretí známy erb Ugronovičovcov, ktorý na svojej pečati 

použil v r. 1722 Krištof Ugronovič. V štíte tohto erbu  je doprava obrátený gryf vyrastajúci  z vĺn.  

Klenot tvorí od pása vyrastajúci doprava obrátený gryf so šabľou v pravej prednej labe (obr. 5). 

 Ako už bolo spomenuté, po určení erbu na obraze sme sa pokúsili identifikovať osobu, ktorá 

je na ňom zobrazená. Bolo nám známe, že erb patrí rodu Ugronovičovcov a vedeli sme, že obraz je 

datovaný do obdobia medzi rokmi 1800 – 1830. S týmto datovaním sa dá súhlasiť, pretože muž je 

na ňom zobrazený v odeve, ktorý sa používal i na začiatku 19. st. a i tvar štítu na erbe pripúšťa toto 

datovanie. Je teda len treba nájsť príslušníka rodu Ugronovič, ktorý je na obraze portrétovaný.  Ak 

predpokladáme, že na obraze je zobrazený nejaký významnejší člen rodu, zdá sa nám 

pravdepodobné, že pre obdobie konca 18. a začiatku 19. st. sú možné tieto alternatívy – môže to byť 

Štefan I., ktorý  bol trenčianskym podžupanom a cisárskym komisárom alebo jeho syn Ján I., ktorý 

bol trenčianskym podžupanom a kráľovským radcom. Pokiaľ je nám známe, Štefan I. zomrel 

niekedy po roku 1787 a Ján I. zomrel zrejme v roku 1830. Je však tiež možné, že na obraze môže 

byť zobrazený aj niekto, kto nebol až taký významný – tu prichádzajú do úvahy tiež dve mená. 

Mohol by to byť Štefan II. alebo Ján II. - i títo dvaja muži žili v dobe, keď bol obraz namaľovaný; 

navyše Ján II. bol zrejme  staviteľom kaštieľa v Borčiciach, odkiaľ obraz pochádza. O tom, že obraz 
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pochádza z kaštieľa v Borčiciach, svedčí zoznam skonfiškovaných predmetov v kaštieli v 

Borčiciach, ktorý je uložený v archíve Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚ SR) 

v Bratislave. Tento zoznam bol robený v období od 26.6. do 21.8.1948 – tieto predmety boli neskôr 

oddisponované na hrad Červený Kameň. V tomto 

zozname je pod číslom  393 uvedený tento obraz:  

Podobizeň muža. Olej na plátne, čierny rám so 

zlatou lajsnou. Na ľavej strane erb, poč. XIX. st.  

Domnievame sa, že je to rovnaký obraz ako ten, 

ktorý je v súčasnosti v zbierkach Vlastivedného 

múzea v Hlohovci, len s tým rozdielom, že dnes 

má iný rám – dnes je zarámovaný v ozdobnom 

tzv. zlatom ráme, kým v roku 1948 bol 

zarámovaný v čiernom ráme so zlatou lajsnou 

(lištou). 

 Jednoznačné určenie muža na portréte v 

súčasnosti nie je možné, pretože ani zo Slovenska, 

ani z Maďarska zatiaľ nepoznáme jednoznačne 

určené portréty mužských príslušníkov rodu 

Ugronovičovcov. Preto sa domnievame, že za 

súčasného stavu poznania môžeme vysloviť iba 

hypotetický predpoklad, že na obraze je zobrazený niekto zo štvorice Štefan I., Štefan II., Ján I. 

alebo  Ján II. Žiaľ, o Štefanovi II. a Jánovi II. nemáme žiadne biografické údaje, v genealogických 

tabuľkách sú len zaznačení ako ľudia, ktorí mohli byť súčasníkmi Štefana I. a Jána I. Ak sa 

pokúsime o čisto hypotetické, až špekulatívne určenie muža na portréte, mohol by to asi s najväčšou 

mierou pravdepodobnosti byť Štefan I.  alebo Ján I., o ktorých vieme, že používali pečate s 

rovnakým erbom, ktorý je zobrazený na obraze. Keďže Štefan I. mohol mať na začiatku 19. st. už 

okolo 60 rokov (pokiaľ ešte žil), zdá sa, že tohto by sme mohli vylúčiť, lebo muž namaľovaný na 

obraze vyzerá byť jednoznačne mladší. Z tejto úvahy nám potom pripadá najpravdepodobnejšie, že 

na obraze je zobrazený Ján I. alebo Ján II. Pre portrétovanie oboch existovali dostatočné dôvody – 

Ján I., ako sme už uviedli vyššie, zastával významné funkcie, Ján II. bol zrejme staviteľom kaštieľa 

v Borčiciach, kde bol obraz umiestnený až do r. 1948. Ako portrétovanú osobu však nemôžeme 

úplne vylúčiť ani Štefana II. - o ňom však zatiaľ máme len minimálne informácie z genealogických 

tabuliek. 

 Na otázku uvedenú v názve článku teda možno hypoteticky, až špekulatívne odpovedať, že 

za portrétom neznámeho šľachtica treba hľadať najskôr niekoho, kto sa volal Ján Ugronovič. Ktorý 
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z dvoch uvedených Jánov to je, môže odpovedať len ďalší genealogický,  heraldický, historický a 

umeleckohistorický výskum. 
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