Szecsey
Szecsey de Bankhazai:
Rodina Szecsey pochádza z obce Bánk v Novohradskej
župe. Obec ležiaca na území dnešného Maďarska bola
v tej dobe prevažne slovenská. Počas viacerých
tureckých nájazdov bola obec celkom zničená a jej
obyvatelia sa rozpŕchli na všetky strany, medzi nimi aj
rodina Szecsey. Za hrdinstvá v bojoch proti Turkom bol v
roku 1686 Štefanovi Szecsey udelený šľachtický titul
s prívlastkom Bankháza. Rodine bol pridelený aj erb, ale
existuje len popis, ktorý sa zhoduje s pečaťou Františka I.
Na pečati je znázornený husár držiaci v pravej ruke meč
a druhú ruku má vbok.

Pečať Františka Szecseya I.a časti armálesu rodiny Szecsey. Zdroj: ŠABA, Armálesy 1434-1823 ev.
č. 40 nobilitária krabica č. 47

František Szecsey I. (*1706 - †1772)
V prvej polovici 18. storočia sa v Dolných
Lovčiciach usadil gróf František Szecsey
I. František si v roku 1736 zobral za
manželku
Katarínu Kelecsényi a
manželom sa postupne narodili 4 dievčatá
a 2 chlapci (František II. a Jozef I.). Práve oni boli priamymi pokračovateľmi rodu. V súpise
Terezianskeho urbáru 1768 vystupuje František I. ako čiastočný vlastník Dolných Lovčíc, ale
aj Siladíc. Obaja manželia zomreli v Dolných Lovčiciach, František I. v roku 1772 vo veku
66 rokov, manželka Katarína v roku 1799 vo veku 88 rokov.
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Zápisy z cirkevných matrík o úmrtí Františka I. a manželky Kataríny. Zdroj: familysearch.com

František Szecsey II. (*1739 - †1826),
bol starším z bratov a v roku 1775 si zobral za manželku Jozefínu Hrabovskú zo Zavara.
Sobášom si obe rodiny veľmi výrazne polepšili, pretože prišlo k významnému spojeniu rodín
Hrabovskej a Szecsey. Manželia vychovali 6 detí, pričom František II. pôsobil dlhý čas ako
kráľovský súdny úradník, ale aj ako „slúžny“ v Bratislave s tým, že mal vo svojej
kompetencii aj Dolné Lovčice a okolité obce. Obaja manželia sa dožili veľmi vysokého veku.
František II. zomrel v roku 1826 vo veku 87 rokov, Jozefína zomrela v roku 1843 vo veku 84
rokov. Pokračovateľom tejto časti rodu bol František III. narodený v roku 1786.

Zápis z matriky v roku 1739 pri narodení Františka II. a jeho nacionálie pri zozname župných
úradníkov z roku 1785. Zdroj: familysearch.com.
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Zápisy z cirkevných matrík v Zavare, úmrtie Jozefíny Szecsey-Hrabovskej a úmrtie Františka II.
Zdroj: familysearch.com.

František Szecsey III. (*1786 - †????)
František si 30 júna 1829, ako 42 ročný zobral za manželku 20 ročnú Teréziu Kadeckú
z Trnavy a manželom sa striedavo v Dolných Lovčiciach a v Trnave narodilo 6 detí.
František III. pokračoval vo funkcii kráľovského súdneho právnika, ale všetky jeho aktivity
sú smerované do Trnavy. Tu sa aj v roku 1839 stala udalosť, ktorú vyšetrovali župné orgány,
keď 17 ročný študent gymnázia v Trnave Žigmund Kalnay, pôsobiaci v dome Františka III.
ako učiteľ vymámil od Františkovho 8 ročného syna Ľudovíta 12 dukátov. Za tento
priestupok bol aj následne vylúčený z gymnázia.

Časť zápisu z vyšetrovania voči Žigmundovi Kalnayovi. Zdroj: ŠABA, ŽBI súdne a trestné procesy
1631-1853 fascikel 150/1839.
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V roku 1841 matka Jozefína rodená Hrabovská vdova po Františkovi II. dva roky pred
smrťou poverila spravovaním majetku syna Františka III.

Časť poverenia Jozefíny Hrabovskej. Zdroj: ŠABA, Anton Rudňanský 1806-1845, fascikel J22,
krabica. č. 8

Dátum smrti Františka nie je známy, jeho manželka Terézia zomrela ako 65 ročná v Trnave.

Zápisy z cirkevných matrík v Zavare, sobáš Františka III z Teréziou Kadeckou a úmrtie Terézie
Szecsey rod. Kadecký. Zdroj: familysearch.com

Pokračovateľmi tejto vetvy rodu, ale aj jej ukončovateľmi boli synovia Ľudovít (*1831)
a Karol (*1832). Starší Ľudovít si v roku 1858 zobral za manželku Juliannu Fekete z Galanty
a mali spolu 4 deti. Z nich bol významným syn František IV. (*1860 - †1902)
rímskokatolícky kňaz v Horných Turovciach. Keď Ľudovit zomrel, vdovu Juliannu si zobral
za manželku jeho mladší brat Karol a Julianna mu porodila ešte 4 deti. V roku 1882 všetci
prijali a zmenili si priezvisko na Fekete. Táto časť rodiny z veľkou pravdepodobnosťou
predala svoj majetok rodine Nyáry.
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Jozef Szecsey I (*1744 - †1822)
Mladším synom zakladateľa rodu Františka I. bol Jozef, ktorý si v roku 1779 zobral za
manželku Elizabetu Šimončič z Dolnej Krupej. Manželom sa narodilo celkom 7 detí.
Podobne ako brat František II., aj Jozef pôsobil v župných orgánoch. Pokračovateľom tejto
časti rodu bol najmladší syn Jozef Szecsey II.

Zápis z cirkevnej matriky v Zavare o narodení Jozefa Szecseya I. Zaujímavá je prítomnosť viacerých
grófov ako „krstných rodičov“ Zdroj: familysearch.com a nacionálie Jozefa I. pri zozname župných
úradníkov z roku 1785.

Jozef Szecsey II. (*1796 - †1861)
Jozef Szecsey II. si dňa 18. mája 1830, ako zrelý muž vo veku 34 rokov zobral za manželku
Frederiku Jakoss z Trnavy. Narodili sa im 3 deti: Juraj, Otília a Izabela. Jozef zomrel v roku
1861 ako 65 ročný, manželka Frederika zomrela v roku 1876 ako 73 ročná.
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Zápisy z cirkevnej matriky v Zavare, narodenie Jozefa Szecseya II., jeho sobáš z Frederikou Jákoss,
úmrtie Jozefa a Frederiky. Zdroj: familysearch.com

Jozef Szecsey II. sa na rozdiel od bratranca Františka III. zdržoval viac v Dolných Lovčiciach
a z tohto obdobia už existuje viac dokumentov, ktoré svedčia o tom, že sa staral
o hospodárstvo. Jedným z dokumentov bol aj predaj pozemkov v Dolných Lovčiciach
„gazdovi“ Martinovi Volekovi v roku 1857.

Časti „Umluvy“ písaná v slovenčine medzi Jozefom Szecseyom a Martinom Volekom zo dňa 19. mája
1857 Zdroj: rodina Alojza Voleka
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Juraj Szecsey (*1835 - †1926)
Pokračovateľom rodu bol najstarší z troch detí Juraj. Mladšia sestra Otília sa vydala za
Františka Jurníčka z Dráhoviec, kam sa po sobáši v roku 1877 aj odsťahovala. Najmladšia
sestra Izabela si v roku 1873 zobrala za manžela Rudolfa Tanku zo Siladíc. Juraj sa narodil
28. marca 1835 v Dolných Lovčiciach, kde prežil celý svoj život a po smrti otca v roku 1861
prebral všetku zodpovednosť za chod rodiny. Dňa 6. júna 1870 sa oženil z Vincenciou
Malatinskou a sobáš sa uskutočnil v Šúrovciach. Z tohto manželstva sa v roku 1872 narodil
jediný známy potomok a to syn Jozef III.

Zápisy z cirkevnej matriky v Zavare,
narodenie Juraja Szecseya, jeho
sobáš z Vincenciou Malatinskou
a podpis Juraja z roku 1905. Zdroj:
familysearch.com a rodina Alojza
Voleka)

Juraj sa aktívne zapájal aj do činnosti v obci a v roku 1902 bol členom obecného
zastupiteľstva. Aktívny bol aj v cirkevnej oblasti, dlhé roky pôsobil ako syndikus
(splnomocnený zástupca) na fare v Zavare. Neustále rozširoval svoj majetok a v roku 1910
kúpil od baróna Feketeho v intraviláne časť pozemkov.

Zápis z roku 1910 o zmene vlastníctva pozemkov z baróna Fekete na Juraja Szecseya a Vincenciu rod.
Malatinský. Zdroj: kataster Trnava
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Zápisnica obecného zastupiteľstva z 20. decembra 1903. Starostom bol Štefan Horváth. Zdroj: ŠA
Trnava – obvodný notársky úrad v Zavare 1894-1949 – zápisnice obecného zastupiteľstva krabica
č.4.

Jozef Szecsey III. (*1872 - †1952)
Jozef si v roku 1902 zobral za manželku Štefániu Herbst z Trnavy. Z manželstva sa narodili
dvaja synovia: Juraj (1905) a Dionýz (1906). Jozef a Štefánia sa postupne stávali jedinými
vlastníkmi všetkého majetku v Dolných Lovčiciach a po smrti otca Juraja v roku 1926 už boli
definitívne celkovými vlastníkmi majetku rodiny.
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Časť zápisu z roku 1927 o zmene majetku po smrti Juraja Szecseya a jeho prevod na Dr. Jozefa
Szecseya. Zdroj: katastrálny úrad v Trnave

Od vzniku I. ČSR manželia žili v Budapešti, kde Jozef Szecsey bol štátnym vice-tajomníkom
nového Maďarského štátu a v období rokov 1919 až 1937 chodili aj zo svojimi synmi do
Dolných Lovčíc za svojou matkou Vincenciou už len na návštevy.
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Zápisy z rokov 1928-1937 dokumentujúce návštevy u matky a starej matky Vincencie v Dolných
Lovčiciach. Zdroj: ŠA Trnava – Obvodný notársky úrad v Zavare 1894-1949 – evidencia osôb
z cudzou domovskou príslušnosťou krabica č.22.

Dr. Jozef Szecsey, ako maďarský občan prišiel o časť majetku konfiškáciou ešte za
„Slovenského štátu“ (1943) a druhú časť majetku mu štát konfiškoval po skončený 2.
svetovej vojny.
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Zápisy z rokov 1943 a 1947 dokumentujúce zmeny vo vlastníctve majetkov a pozemkov patriace Dr.
Jozefovi Szecseyovi. Zdroj: katastrálny úrad v Trnave a rodina Zatková

Hrobka rodiny Szecsey sa naposledy otvárala v roku 1948, keď zomrela Vincencia Szecsey
v požehnanom veku 99 rokov. Dá sa konštatovať, že rodina Szecsey je zo šľachtických rodín
najdlhšie pôsobiaca na území Dolných Lovčíc. Jej jednotliví členovia tu žili 250 rokov.

Zápisy z matriky o úmrtí Juraja a Vincencie Szecsey. Obaja sa dožili veľmi vysokého veku. Zdroj:
Matrika OÚ Zavar)
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Rodinná hrobka na cintoríne v Dolných Lovčiciach a bývalé
sídlo rodiny, neskoršie obecná škola. Zdroj: OÚ Dolné Lovčice
a Miroslav Franko
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