Evidenčný list nehmotných pamätihodností mesta Hlohovec
Miesto: Hlohovec
Príležitosť:
Časový údaj: 13. stor., r. 1394 – 1395, r. 1853, (r. 1211, r. 1948)
Typ pamätihodnosti: nehmotná
Názov: Historické názvy – Galgócz, Frašták, Hlohovec (Beregseg – Šulekovo)
Popis:
GALGÓCZ – je maďarské pomenovanie Hlohovca. Názov Galgócz je odvodený od staršieho
pomenovania Go(a)lgouch, Golgoc, ktorý má koreň v slove glog (koncovky -och, -oc, sú
z latinského jazyka) čo bola rastlinka typická pre okolie Hlohovca – hloh. Názov Galgócz sa
používal na kruhopise pečatí Starého a Nového Hlohovca a využíval sa aj v maďarských
písomnostiach od roku 1860, a úradným názvom mesta v úradnom styku zostal do roku 1918.
FRAŠTÁK – toto pomenovanie je nemeckého pôvodu. Nemeckí kolonisti tu získali výsady
a mesto pomenovanie Freistadt (Frei – slobodný, voľný; Stadt – mesto), prvýkrát sa objavuje
v r. 1394 – 1395. Poznáme ho aj v tvaroch Frystat, Freystadtl. Domáci ale nazývali mesto
Frašták, čo je poslovenčený tvar nemeckého názvu Freistadt resp. Freistadtl.
Krátko po revolučných udalostiach rokov 1848 – 1849 nemecká administratíva používala pre
Hlohovec nápis a názov „Freystadtl an der Waag“, neskôr „Marktgemeinde Freystadtl a/W.“.
Od r. 1860 sa v slovenských písomnostiach využíva názov Frašták (v maďarských Galgócz).
HLOHOVEC – Štúrovci i ďalší národní buditelia sa snažili vrátiť mestám i obciam pôvodné
slovenské názvy. V maďarskom názve Galgócz spoznali slovenský názov Hlohovec, ktorý
prvýkrát verejne použil Jozef Miloslav Hurban v diele Slovenskí žiaci (1853). A nasledovali
ho aj ďalší – Daniel Lichard, Jocovský v článku – Hlohovec a jeho pánovia, Fr. V. Sasinek,
Pavel Križko. Po roku 1918 sa prijalo pomenovanie Hlohovec a používa sa dodnes (od roku
1924 schválené bývalým ministerstvom s plno mocou pre správu Slovenska).
BEREGSEG – ŠULEKOVO – dedina Beregseg sa pod názvom Berucseg objavuje vďaka
kaločskému arcibiskupovi Bertoldovi prvýkrát v roku 1211 pri vymedzení hraníc majetku
kláštora na Panonhalme. V rokoch 1927 – 1948 sa používal tiež názov Bereksek. 10. októbra
1948 sa dedina premenovala na Šulekovo, na počesť 100. výročia martýrskej smrti dvoch
slovenských dobrovoľníkov Viliama Šuleka a Karola Holubyho.
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