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Slovenská vojenská historiografi a je pomerne mladou, no dynamicky sa rozvíjajúcou 
vedeckou disciplínou. Jej inštitucionálnou základňou je Vojenský historický ústav 
v Bratislave, ktorý vznikol roku 1994, pričom nadviazal na pôsobenie Oddelenia pre 
vojenské dejiny Slovenska, niekdajšieho detašovaného pracoviska Vojenského histo-
rického ústavu v Prahe a potom (od roku 1993) Armády Slovenskej republiky. 

Popri prácach základného významu, akými je zatiaľ šesť zväzkov Vojenských dejín 
Slovenska, mapujúcich obdobie od najstarších čias do roku 1968, na pôde Vojenské-
ho historického ústavu vzniklo aj viacero zásadných monografi í. V období posledné-
ho desaťročia pracovníci Vojenského historického ústavu ročne publikujú spravidla 4 
– 6 knižných titulov. Spolu s množstvom štúdií, uverejňovaných v časopise Vojenská 
história, ktorá sa začala vydávať od roku 1997, všetky tieto práce prispeli k položeniu 
pevných základov slovenskej vojenskej historickej vedy. Pripomenutie tejto skutoč-
nosti je dôležité najmä pri uvedomení si, že slovenská historiografi a – a v rámci nej aj 
vojenská historiografi a – v porovnaní s historiografi ami iných okolitých krajín, kde 
má historická veda hlboké korene a osobitne aj vojenská historiografi a dlhú, neraz 
vyše stáročnú tradíciu, sa začala rozvíjať so značným fázovým posunom. Toto onesko-
rovanie sa najciteľnejšie prejavuje v oblasti vydávania prameňov.

Vo výskumnom programe Vojenského historického ústavu v Bratislave sa potreba 
sprístupňovania písomných slovacikálnych militárií premietla do vedeckého projektu 
Pramene k  vojenským dejinám Slovenska, ktorý sa ako jeden z piatich kľúčových 
a nosných smerov realizuje od roku 2007. Cieľom tohto projektu je postupné odstra-
ňovanie defi citu v oblasti edovaných prameňov, a tým zároveň prispenie k výraznému 
posunu poznania slovenskej historiografi e a obzvlášť slovenskej vojenskej historickej 
vedy. V  súlade so zaužívanými medzníkmi a  etapami vojenských dejín Slovenska, 
ktoré sa odzrkadľujú v časovom vymedzení doteraz vydaných šiestich zväzkov a pri-
pravovaného siedmeho zväzku Vojenských dejín Slovenska, budú aj postupne vydá-
vané pramene vychádzať z modelu siedmich zväzkov s viacerými časťami, a to v závis-
losti od rozsahu či tematického zamerania príslušných dokumentov. Prvý zväzok pod 
názvom Pramene k vojenským dejinám Slovenska I/1 – Od najstarších čias do konca 
10. storočia vyšiel v roku 2010 a stretol sa s dobrým ohlasom nielen v rezorte obrany, 
ale aj v historickej obci, medzi vysokoškolskými študentmi a napokon i  v  radoch 
širšej čitateľskej verejnosti zaujímajúcej sa o vojenskú problematiku.

Predhovor
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Prezentovaný druhý zväzok Pramene k  vojenským dejinám Slovenska I/2 je 
vymedzený rokmi 1000 – 1387. Ide teda o obdobie bezmála štyroch storočí, keď 
v Uhorsku vládli príslušníci arpádovskej a po nich anjouovskej dynastie. V súlade so 
zaužívanými medzníkmi slovenskej historiografi e je aj predkladaný zväzok rozdelený 
do dvoch kapitol. Každú kapitolu sprevádza úvodný stručný prehľad historického vý-
voja daného obdobia, ďalej nasleduje v chronologickom poradí súbor dokumentov. 
Pri výbere dokumentov sme sa riadili predovšetkým vojenským hľadiskom, no ne-
mohli sme opomenúť ani aspekt vojensko-politický, štátnopolitický či geopolitický. 

Do výberu sme zahrnuli širokú škálu prameňov, v ktorých sú zastúpené predo-
všetkým relevantné legislatívno-právne normatívy a reglementy, kráľovské donácie, 
privilégiá a  výsady,  v  neposlednom rade však aj takmer všetky uhorské a  sčasti aj 
zahraničné naračné pramene. Práve rôzne kroniky autenticky zaznamenávajú zvyky, 
mravy a  vôbec život i  konanie ľudí žijúcich v  stredovekom Uhorskom kráľovstve, 
a  teda aj na území Slovenska. Čitatelia sa tak môžu bližšie zoznámiť s uhorskými 
a osobitne so slovenskými dejinami na základe primárnych dokumentov, čo je dôle-
žité najmä preto, lebo historické pramene a súdobé dokumenty uvádzajú samotného 
bádateľa a napokon aj čitateľa bezprostrednejšie do dejinnej skutočnosti. Konkrétnej-
šie a mnohostrannejšie mu približujú ducha doby, vtedajšie myslenie, cítenie a kona-
nie, dobový spôsob vyjadrovania, hierarchické vzťahy, teda faktory, ktoré priamo či 
nepriamo refl ektujú celkovú spoločensko-ekonomickú situáciu, vzdelanosť a kultúru 
určitého prostredia a obdobia, no v neposlednom rade aj všednosť a nevšednosť kaž-
dodenného života jednotlivca i rôznych spoločenských vrstiev.

Každý dokument má názov a dátumové vročenie, ktoré však nebolo možné vždy 
úplne precizovať. Vstupný komentár, čiže perex, približuje okolnosti vzniku, obsa-
hové súvislosti a význam dokumentu. Vlastný dokument je vybavený poznámkovým 
aparátom, osvetľujúcim najmä menej známe skutočnosti, respektíve okolnosti, ktoré 
bolo potrebné uviesť v záujme čo najlepšieho pochopenia textu. V závere dokumentu 
sa uvádzajú príslušné bibliografi cké údaje, čiže predovšetkým edície, preklady a lite-
ratúra. 

Dôležitou súčasťou predkladaného zväzku je jednak stručný chronologický pre-
hľad a jednak prehľady o panovníkoch štátnych útvarov relevantných z hľadiska tohto 
úseku uhorského obdobia slovenských dejín. Spolu so zoznamom pápežov a s prehľa-
dom o najvyšších uhorských svetských a cirkevných hodnostárov vo vymedzenom ča-
sovom období majú slúžiť predovšetkým ako prosopografi cká pomôcka pri vnímaní 
dejinných skutočností publikovaných dokumentov v širších časových i priestorových 
súvislostiach. Obdobnú úlohu plnia aj genealogické tabuľky arpádovskej a  anjou-
ovskej dynastie. Za organickú súčasť zväzku je potrebné vnímať aj početné mapo-
vé a obrázkové prílohy. Predovšetkým mapy prehlbujú priestorové vnímanie dejín 
a napomáhajú pochopiť štátoprávne súvislosti i vývojové zmeny vrátane vnútorného 
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členenia krajiny a jej regiónov. V prípade náčrtov bojových udalostí ide zasa o plas-
tické priblíženie konkrétnej situácie a taktických zámerov protivníkov, ich bojových 
aktivít a napokon pochopenie výsledku bitky či boja. Súveké ilustrácie – v prevaž-
nej väčšine ide o iluminácie z Obrázkovej kroniky – aj napriek istej schematickosti 
umožňujú jednak rozoznať množstvo detailov dôležitých pre poznanie konkrétnych 
súdobých reálií i artefaktov a jednak aj poodhaliť viacero symbolov, rituálov a ne-
verbálnych posolstiev danej doby, ktoré si dnešný človek už spravidla neuvedomuje.  

Na tomto mieste chceme vysloviť poďakovanie Mgr. Jánovi Steinhübelovi, CSc. 
za všestrannú pomoc, rady a cenné pripomienky k celej práci. Poďakovanie patrí aj 
ďalším dvom recenzentom prof. PhDr. Jánovi Lukačkovi, CSc. a Mgr. Miroslavovi 
Lysému, PhD. Cennými radami terminologického charakteru nám boli nápomocní 
prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc. a doc. PhDr. Pavol Valachovič, CSc. Pri inter-
pretácii viacerých otázok nám cenné konzultácie poskytli vedeckí pracovníci Ústa-
vu historických vied Maďarskej akadémie vied v Budapešti Dr. István Tringli, PhD. 
a Dr. Attila Zsoldos, DSc., člen korešpondent Maďarskej akadémie vied. Poďakova-
nie patrí aj PhDr. Igorovi Grausovi, PhD., ktorý pre toto vydanie pripravil doposiaľ 
nepublikovaný dokument o uhorskom rytierskom ráde svätého Juraja. Za nezištné 
poskytnutie máp na publikovanie sme vďakou zaviazaní RNDr. Danielovi Gurňáko-
vi, PhD. Chceme sa poďakovať aj kolegom plk. v.v. Ing. Petrovi Krajčírovičovi a Mgr. 
Petrovi Kralčákovi z nášho Vojenského historického archívu za technickú pomoc pri 
spracovávaní niektorých obrázkov a textov.
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SLOVENSKO V ARPÁDOVSKOM 
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(1000 – 1301)
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Na prelome 10. a 11. storočia sa v stredovýchodnej Európe konštituovali tri štá-
ty: uhorský, český a poľský. Ich panovníci sa snažili ovládnuť čo najväčšie územie 
a bojovali pritom aj o územie dnešného Slovenska. Od centra českého a poľského 
štátu bolo územie Slovenska pomerne vzdialené. Hospodársky najrozvinutejšia, 
juhozápadná časť Slovenska však bezprostredne susedila s centrálnou časťou utvá-
rajúceho sa uhorského štátu. Geografi cká poloha Slovenska sa tak stala rozhodu-
júcim faktorom jeho začlenenia do Uhorského kráľovstva.

Stredoveké Uhorsko bolo integrálnou súčasťou kresťanskej Európy. Istá geo-
politická špecifi ckosť a zvláštnosť oproti ostatným európskym krajinám vyplývala 
najmä z  toho, že išlo o mnohoetnický i multikultúrny štát s osobitnými tradí-
ciami a zvyklosťami vrátane vojenských, pričom politickú dominanciu si udržia-
vali veľmoži a preláti prevažne maďarského etnického pôvodu. V rámci histórie 
Uhorska majú slovenské dejiny – čiže história Slovenska a Slovákov – charakter 
nezastupiteľného a  výnimočného areálového fenoménu. Dôležitá je aj skutoč-
nosť, že práve bezprostredne po vzniku Uhorského kráľovstva sa zavŕšila etnoge-
néza Slovákov, ktorí sa vtedy sami označovali etnonymom Slov(i)eni a ktorí od 
10. – 11. storočia predstavovali etnikum odlišujúce sa od iných susedných Slo-
vanov. 

Zároveň sa žiada zdôrazniť, že vtedajšie Uhorsko bolo jediným štátom v stre-
dovýchodnej Európe, v  ktorom dominantný národ nedosiahol úplnú početnú 
prevahu, tak ako Česi v českom a Poliaci v poľskom štáte. Početne významnou 
zložkou – a vlastne väčšinou – v Uhorsku boli Nemaďari. Zaiste nie náhodou sa 
preto aj v knihe mravných ponaučení kráľa Štefana I. pre kráľoviča Imricha zdô-
razňuje potreba znášanlivosti k ľuďom iného jazyka, „lebo kráľovstvo jediného ja-
zyka a jediného mravu je slabé a krehké“.

Nitrianske kniežatstvo súčasťou Uhorska
V prvých troch desaťročiach 11. storočia významná časť západného územia Slo-
venska, kde bolo jadro arpádovského Nitrianskeho kniežatstva na čele s Ladisla-
vom Lysým a Vazulom, bola pod mocenským vplyvom poľského panovníka Bo-
leslava Chrabrého. Až pár rokov po jeho smrti bolo Nitrianske kniežatstvo defi -
nitívne začlenené do Uhorského kráľovstva. 

S podmanením územia Slovenska Maďarmi sa neuspokojil moravský (neskôr 
aj český) knieža Břetislav. V  júli 1030 využil ťaženie rímsko-nemeckého cisára 
Konráda II. do Uhorska a vpadol na Slovensko, pričom pustošil krajinu až po 
Ostrihom. Keď uhorský kráľ Štefan I. cisárovo vojsko vytlačil a ohrozoval aj Vie-
deň, Břetislav sa stiahol.

Rozbroje a rivalita medzi viacerými príslušníkmi arpádovskej dynastie v zá-
pase o uhorský trón v 2. tretine 11. storočia sa pre susednú Nemeckú ríšu stali 
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zámienkou i príležitosťou na viacero vojenských zásahov proti Uhorsku. Výpra-
vy zo západu spravidla smerovali po oboch stranách Dunaja, takže severný prúd 
vždy pustošivo zasiahol územie juhozápadného Slovenska.

Roku 1042 rímsko-nemecký cisár Henrich III. spolu s  českým kniežaťom 
Břetislavom vtrhol so Uhorska, aby pomohol získať trón zosadenému Petrovi Or-
seolovi, ktorého zvrhol Samuel Aba. Nemecké a české vojsko preniklo až k Hro-
nu a dvakrát porazilo Uhrov, pokúšajúcich sa o protiútok. Kráľ Samuel Aba sa 
však udržal pri moci ešte dva roky, až do bitky pri Menfő v Zadunajsku, kde ho 5. 
júla 1044 porazili spojené vojská Henricha III., Břetislava a Petra Orseola, ktorý 
sa opäť ujal vlády v Uhorsku. Aj kráľa Petra však po dvoch rokoch zmietlo z tró-
nu pohanské povstanie. Vďaka tomu sa uhorským kráľom stal Arpádovec Ondrej 
I., ktorý spolu s bratmi Leventem a Belom ešte za života Štefana I. musel utiecť 
z Uhorska do Poľska.

Svedectvom trvale napätých vzťahov Uhorska voči západným susedom boli 
občasné vzájomné drancujúce výpady do pohraničných oblastí. Roku 1051 cisár 
Henrich III. pustošil v Zadunajsku až po Stoličný Belehrad. Pri ďalšom nemec-
kom ťažení, koncom leta 1052, istý Zothmund v noci navŕtal a potopil všetky 
nemecké lode kotviace na Dunaji pri Bratislave, takže cisár Henrich III. musel 
bez úspechu odtiahnuť.

V politike zasahovania do uhorských záležitostí pokračoval aj ďalší rímsko-
-nemecký cisár Henrich IV. Roku 1063 po smrti uhorského kráľa Bela I. vpa-
dol s početným vojskom do Uhorska a na uprázdnený trón dosadil 10-ročného 
Ondrejovho syna Šalamúna. Tento čin sa stal podnetom na dlhodobý ozbroje-
ný konfl ikt medzi príslušníkmi arpádovskej dynastie. Proti kráľovi Šalamúnovi 
sa postavili synovia niekdajšieho kráľa Bela I. – kniežatá Gejza a Ladislav, ktorí 
boli vládcami Nitrianskeho údelného kniežatstva. V bitke pri Mogyoróde roku 
1074 vojská oboch kniežat podporované oddielmi olomouckého kniežaťa Ota 
síce prenikavo zvíťazili nad Šalamúnom, no neznamenalo to jeho defi nitívny ko-
niec. Porazený kráľ sa uzavrel na Bratislavskom hrade a požiadal svojho švagra 
cisára Henricha IV. o pomoc. Cisárova podporná výprava v lete 1074 smerovala 
až k Nitre, ktorá sa však ubránila. Odtiaľ Henrich IV. postupoval k riekam Žita-
va, Hron a Ipeľ až po Vacov. Gejza, medzičasom korunovaný za uhorského kráľa, 
ustupoval s vojskom a úspešne sa vyhýbal bojovému stretu, takže cisár vzhľadom 
na zásobovacie ťažkosti musel bez úspechu odtiahnuť z Uhorska. 

Vojenstvo vo svetle zákonov prvých kráľov 
Oblasť vojenstva normatívne postihujú už zbierky dekrétov – či iným pomeno-
vaním zákonníky – prvých uhorských kráľov Štefana I., Ladislava I. a Kolomana. 
Jednotlivé ustanovenia vojenského charakteru, respektíve dotýkajúce sa vojenstva 
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sú však pomerne kusé a z obsahového hľadiska nesystematické. Súvisí to so sku-
točnosťou, že zákony vznikali najmä z hľadiska potrieb súdnictva. Z rozboru pr-
vých uhorských zákonníkov vyplýva, že najstarší názov pre vykonávateľov vojen-
skej, strážnej alebo ochrannej služby je jednak miles a jednak civis. Pomenovanie 
miles vo všeobecnosti označovalo predovšetkým vojaka či bojovníka, pre ktorého 
sa výkon vojenskej služby stal povolaním. Vyskytuje sa zväčša v okolí kráľovské-
ho dvora na pomenovanie osobného strážcu či člena osobnej kráľovskej stráže – 
gardy (militia), ale aj ozbrojencov v službách najvyšších krajinských a dvorných 
hodnostárov a  veľmožov vôbec. Označenie cives sa zasa jednoznačne viaže na 
strážcov a ochrancov hradu (cives castri). 

Hierarchia zákonom stanovených sankcií naznačuje, že milites boli vyššou 
vrstvou medzi ľudom slobodného pôvodu. Podľa prvého zákonníka Štefana I. 
(15. článok) musel miles, ktorý zabil vlastnú manželku, dať 10 juncov ako od-
škodnenie jej príbuzným, špán (comes) sa za tento delikt trestal pokutou 50 jun-
cov, prostý slobodný (vulgaris) mal dať 5 juncov a všetkým sa ukladala aj povin-
nosť postiť sa. Milites mali nielen vlastné domy (domos), ale aj dvory (curtes), ba 
dokonca pevnôstky či tvrdze (turres). Vedľa týchto milesov – osobných strážcov 
a zaiste aj udržiavateľov verejného poriadku na veľmožských majetkoch, vysky-
tuje sa tento výraz aj v užšom zmysle, keď označuje člena osobnej stráže na krá-
ľovskom dvore, ale aj v okolí jednotlivých kráľovských hodnostárov a veľmožov. 
Zo zákonov možno pritom vyabstrahovať, že vo vrstve vojakov (milesov) nastala 
postupná vnútorná diferenciácia, ba až zmenšovanie výsadného postavenia nie-
ktorých z nich.

Pre bojovníkov na hradoch a v hradských španstvách sa používal termín ci-
vis, cives. Boli vojenskou časťou hradného obyvateľstva (hradčania, castrenses). 
S hradčanmi žili spoločne na hradných pozemkoch a vykonávali vojenskú strážnu 
službu, v prípade potreby sa zúčastňovali na vojenských výpravách. Táto vrstva 
označovaná ako cives však netvorila osobitnú vojenskú kastu. Cives ostávali i na-
ďalej vo zväzku hradčanov, s ktorými spoločne konali všetky ostatné povinnosti, 
pokiaľ práve nevykonávali občasnú strážnu službu na hrade v rámci týždenníckej 
služby ostatných hradčanov. Obrábali pôdu a odvádzali dávky i poplatky. V prie-
behu doby sa značne znížila ich vojenská zdatnosť, takže do vojenskej služby sa 
povolávali len v prípade všeobecnej pohotovosti. Postupne začali splývať s hrad-
čanmi (castrenses) a termín civis sa začal časom používať na označenie príslušníka 
vznikajúceho meštianskeho stavu v súlade s hradným pôvodom tejto spoločen-
skej vrstvy. V  rámci spoločenskej kategórie hradčanov jestvovala aj podskupina 
označovaná ako civiles, čo vyplýva z viacerých zákonných článkov I. Kolomanov-
ho zákonníka. Termínom civilis sa označoval osobne slobodný (liber) podnájom-
ca, usadený na služobnom pozemku, čiže prídele hradského civesa, voči ktorému 
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zaujímal do istej miery nadradené postavenie, lebo bol osobne slobodný, hoci 
služobne či hospodársky závislý, kým civis bol závislý osobne i služobne. Civiles 
platili za užívanú pôdu 8 denárov, pričom polovicu tohto obnosu si mohli odslú-
žiť ako strážcovia. 

Základom ozbrojených síl v začiatkoch Uhorského kráľovstva boli voje hrad-
ských španstiev (komitátov). V komitátnom vojsku na čele s hradským špánom 
bojovali všetci slobodní (liberi) vrátane hostí (hospites) a vybrané vrstvy služobné-
ho obyvateľstva, čiže najmä tá časť hradčanov, ktorá sa označovala ako cives, čiže 
hradskí strážcovia. Ďalej možno spomenúť aj neveľké počty z radov strážcov hra-
níc a zásekov (custodes), hlásnikov (praecones) či zvedov (speculatores). Veľkosť ko-
mitátnych oddielov závisela od rozlohy a počtu obyvateľov hradského španstva; 
komitátny voj mal v priemere okolo 300 – 400 mužov. Ďalšiu zložku uhorského 
vojska predstavovali oddiely cirkevných a  svetských hodnostárov v  priemernej 
sile okolo sto bojovníkov. Najvýznamnejšiu a najúdernejšiu vojenskú silu pred-
stavovala kráľovská družina, v ktorej dominovali ťažkoodetí jazdci pochádzajúci 
prevažne z cudziny. Popri nich relatívne početnejšiu zložku kráľovského stáleho 
vojska tvorili ľahkí jazdci, hlavne lukostrelci, ktorí boli domáceho pôvodu. 

Križiacke výpravy
Na samom konci 11. storočia cez Uhorsko tiahli viaceré prúdy prvej križiackej 
výpravy. Prví križiaci na čele s francúzskym rytierom Valterom dorazili do Uhor-
ska v máji 1096 a relatívne pokojne prešli cez krajinu. Vzápätí po nich však už 
oddiely vedené Folkmarom napáchali mnoho škôd, až kým ich pri Nitre nepora-
zilo a nerozprášilo uhorské vojsko kráľa Kolomana.

V  12. storočí sa ťažisko zahraničných ambícií uhorských kráľov presunulo 
na Balkán, takže na území Slovenska sa neudiali vážnejšie vojenské akcie. Na jar 
1147 sa z Regensburgu pohli nemecké oddiely na druhú križiacku výpravu. Na 
čele mohutného vojska stál sám nemecký kráľ Konrád III. Cesta križiakov do 
Konštantínopola viedla cez územie Uhorska. Príchod obrovského vojska vyvolal 
v Uhorsku obavy. Napokon však Konrádovo križiacke vojsko prešlo cez krajinu 
bez problémov, ba od uhorskej cirkvi dostalo veľkú sumu peňazí. V nemeckom 
vojsku bol aj významný nemecký kronikár a biskup Otto z Freisingu, ktorý vo 
svojom neskoršom diele opísal aj dojmy z  Uhorska. Ako človek prichádzajúci 
z civilizovanejších pomerov hodnotil Uhrov neveľmi lichotivo, no zároveň obdi-
voval takmer neobmedzenú moc a autoritu uhorského panovníka. Po Konrádo-
vom vojsku prešli v lete 1147 cez Uhorsko aj križiaci vedení francúzskym kráľom 
Ľudovítom VII.

Prejavom postupnej orientácie uhorských panovníkov na spojenectvo so su-
sednými západnými štátmi bola vojenská pomoc Čechov a Bavorov vo vojnách 
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Uhorska proti Byzantskej ríši v rokoch 1149 – 1155. Prvé desaťročie druhej po-
lovice 12. storočia neblaho poznamenali vnútropolitické ozbrojené boje o trón 
medzi príslušníkmi arpádovskej dynastie – Štefanom III., Ladislavom II. a Štefa-
nom IV. Do tohto dynastického konfl iktu významne zasahovala Byzantská ríša, 
ktorá sa snažila o ovládnutie Uhorska. Kráľovi Belovi III., ktorý panoval v rokoch 
1172 – 1196, sa však podarilo načas konsolidovať krajinu a stabilizovať zahranič-
nopolitické postavenie Uhorska.

Rozhárané vnútropolitické i hospodárske pomery v prvej polovici 13. storo-
čia, nákladné zahraničné výpravy kráľa Ondreja II., ktorý za svojej vlády podni-
kol napríklad až 14 ťažení do Haličska a ako jediný uhorský panovník sa v ro-
koch 1217 – 1218 zúčastnil na križiackej výprave do Svätej zeme, oslabili celko-
vý potenciál Uhorska. Tri desaťročia Ondrejovej vlády priniesli krajine len málo 
úžitku. Neuvážená donačná politika a neefektívne zahraničné vojenské avantúry 
čoraz väčšmi vťahovali kráľa i Uhorsko do víru hospodárskeho prepadliska. Vyda-
nie Zlatej buly roku 1222 a jej renovácie roku 1231 a 1267 boli vonkajším výra-
zom úsilia o utlmenie vnútorných rozbrojov a antagonistických záujmov rôzno-
rodých vrstiev uhorskej spoločnosti, ale proces úpadku kráľovskej moci nezasta-
vili. Zlatá bula a jej neskoršie modifi kácie boli však východiskom práv uhorskej 
šľachty, ktorá si výsadné postavenie v Uhorsku udržala až do konca feudalizmu. 

Zlatá bula Ondreja II.
Ťažiskom pozornosti Zlatej buly z  roku 1222 boli kráľovskí servienti (doslo-
va služobníci, neskôr vlastne šľachtici, najmä nižší, čiže zemania), ktorých sa 
dotýkalo spolu 11 zákonných článkov, a  s  výnimkou jedného z nich, sa im vo 
všetkých ostatných článkoch zaručovali rôzne výsady. Osobitnú, nižšiu vojenskú 
vrstvu predstavujú hradskí jobagióni, ktorých výsadám sa venoval jeden článok 
(19/1222). Priamo a výlučne vojenstvu boli venované dva články: o účasti ser-
vientov a iných vojnopovinných na vojenských ťaženiach kráľa (7/1222) a o od-
škodnení pozostalých po padlých veľmožoch a servientoch (10/1222). Z vojen-
ského hľadiska malo veľký význam aj ustanovenie posledného zákonného článku 
(31/1222), ktoré dávalo príslušníkom výsadnej vrstvy právo branného odporu 
voči panovníkovi. Vydaním Zlatej buly roku 1222 sa antagonizmus vnútri výsad-
ných vrstiev uhorskej spoločnosti neskončil, lebo mnohé ustanovenia zostali iba 
nenaplnenou literou. Pod celospoločenským tlakom bol Ondrej II. roku 1231 
prinútený obnoviť Zlatú bulu, a to dekrétom, ktorý spečatením potvrdili aj jeho 
synovia Belo a Koloman. Oproti pôvodnému zneniu boli niektoré články vypus-
tené alebo inak formulované, iné zasa pridané.

Ťažkú ranu Uhorsku uštedril najmä tatársky (mongolský) vpád v  rokoch 
1241 – 1242. Dňa 12. marca 1241 tatárske vojsko pod vedením hlavného velite-
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ľa Batuchána prekonalo záseky a zátarasy vo Vereckom priesmyku (ktorým viedla 
cesta z Haličska do Uhorska) a vpadlo do Uhorska, kde rozprášilo pohraničné 
vojsko palatína Dionýza. Batuchán ešte predtým rozdelil tatárske vojsko do troch 
prúdov. Prvému, hlavnému voju, ktorý smeroval do centra krajiny, velil on sám. 
Druhý, severný prúd pod vedením chána Bajdara tiahol do Poľska a na Moravu, 
tretí, južný prúd pod vedením chána Süboteja vpadol do Sedmohradska. 

Bitka pri Slanej
Uhorské vojsko na čele s kráľom Belom IV. dorazilo 10. apríla 1241 k rieke Slanej 
a utáborilo sa na jeho pravom brehu pri vtedajšej osade Mohi. Uhorské vojsko si 
postavilo opevnený tábor obkolesený vozmi. Kráľ sa dopustil osudnej chyby tým, 
že nedal strhnúť most cez rieku Slanú, ale ho dal strážiť svojimi vojakmi. Batu-
chán, ktorý z druhého brehu rieky sledoval uhorské vojsko, podnikol na druhý 
deň, čiže 11. apríla frontálny útok. Aby odpútal pozornosť, zaútočil na most, pri-
čom jeho hlavné úderné sily prekročili rieku Slanú a obkľúčili uhorský tábor zo 
severu i z juhu. Tábor zasypali výstrelmi šípov a striel a keď sa uhorské vojsko po-
kúsilo o výpad z tábora, Tatári ho zatlačili naspäť. V stiesnenom priestore tábora 
vypukol chaos, uhorské vojsko sa nahrnulo do úzkych priechodov, kde ho Tatári 
ničili. Kráľovi Belovi IV. sa s menšou družinou podarilo uniknúť z obkľúčenia. 
Potom, prenasledovaný Tatármi, unikal krajinou až do Dalmácie.

Koncom apríla 1241 vtrhol z Moravy cez Hrozenkovský priesmyk na Sloven-
sko severný prúd tatárskeho vojska pod vedením Orduchána. Náporu pohyb-
livého vojska odolali iba dobre opevnené hrady ako Trenčín, Bratislava, Nitra, 
Komárno, Fiľakovo a abovský Novohrad. V lete roku 1242 Tatári náhle opustili 
územie Uhorska, keďže Batuchán sa dozvedel, že sa chystá voľba nového veľkého 
chána Mongolskej ríše. 

Na začiatku 13. storočia žilo na Slovensku podľa odhadov asi štvrť milióna 
obyvateľov v  približne 1 500 sídliskách. Obyvateľstvo Slovenska neutrpelo za 
tatárskeho (mongolského) vpádu v  rokoch 1241 – 1242 také veľké straty ako 
maďarské obyvateľstvo v centrálnych častiach Uhorska, kde napríklad na území 
medzi Dunajom a Tisou zahynula údajne až polovica obyvateľstva. V hornatých 
častiach Slovenska Tatári spôsobili zväčša iba materiálne škody, lebo obyvateľ-
stvo, keď sa dozvedelo o ich postupe, ušlo a zachránilo si nielen život, ale aj hnu-
teľný majetok. 

Kríza za posledných Arpádovcov
V rámci zápasu o babenberské rakúske dedičstvo český kráľ Přemysl Otakar II. 
v bitke pri Kressenbrune roku 1260 na hlavu porazil uhorské vojsko, ktorému 
velil kráľovič Štefan. Ten si trpkosť porážky vynahradil výpravou proti Bulharom. 
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Pri Vidine roku 1261 nad nimi zvíťazil a prenikol až k Nikopolu. Po prehratom 
boji o babenberské dedičstvo sa kráľovič Štefan otvorene vzpriečil svojmu otco-
vi, kráľovi Belovi IV., ktorý sa zmieril s českým kráľom. Vzájomné napätie medzi 
otcom a synom pretrvávalo a prerastalo do ozbrojených konfl iktov aj po dohode 
uzavretej koncom roka 1262 v Bratislave, na základe ktorej mohol Štefan použí-
vať titul mladšieho uhorského kráľa a pána Kumánov.

V rámci odvety za predchádzajúce pustošiace vpády kumánskej jazdy český 
kráľ a rakúsky vojvoda Přemysl Otakar II. prenikol v apríli 1271 na juhozápadné 
Slovensko, kde dobyl hrady Devín, Pajštún a Bratislavu. Potom tiahol na Trnavu 
a ďalej k Nitre, ktorú dobyl a vypálil. Ďalší veľký útok na Slovensko podniklo 
Přemyslovo vojsko v  lete 1273. Dlhotrvajúce nepriateľstvo vyvrcholilo bitkou 
na Moravskom poli 26. augusta 1278. Spojené vojsko Rudolfa Habsburského 
a uhorského kráľa Ladislava IV. rozdrvilo české vojsko, Přemysl Otakar II. padol 
v boji.

Postupné oslabovanie panovníckej moci sprevádzané rozdávaním kráľovských 
majetkov a súbežný vzrast postavenia a moci veľmožov najmä za vlády neplno-
letého Ladislava IV. (1272 – 1290) vyústili do feudálnej anarchie, ktorú sa ne-
podarilo obmedziť ani poslednému arpádovskému panovníkovi Ondrejovi III. 
(1290 – 1301). 

Vojenské sily za Arpádovcov
Určovanie početnosti či už vojska alebo aj obyvateľstva v  stredoveku je jednou 
z najproblematickejších otázok medievistiky, keďže dobové pramene, najmä na-
račné, sú nespoľahlivé a neraz aj protirečivé. Preto aj v prípade ozbrojených síl 
za Arpádovcov možno hovoriť iba o objektivizovaných odhadoch. Ku koncu 11. 
storočia mohlo mať uhorské vojsko 16 000 – 22 000 mužov, pričom práve nižší 
údaj sa považuje za pravdepodobnejší. Ku koncu 12. storočia to bolo zhruba 28 
000 – 32 000, pričom okolo 20-tisíc mužov vojenčilo v komitátnych oddieloch, 
súčasťou ktorých vtedy pravdepodobne boli aj jednotky veľmožov a  prelátov. 
Ďalších nanajvýš 5-tisíc mužov tvorilo jednak vlastné kráľovo vojsko, do ktorého 
patrili aj cudzí žoldnieri, a jednak oddiely rádových rytierov johanitov a templá-
rov, ako aj príslušníci výsadných etník Sikulov a Pečenehov. V bitke proti Tatá-
rom pri rieke Slanej roku 1241 mal Belo IV. k dispozícii menej ako 20-tisíc mu-
žov; na sklonku 13. storočia brannú moc predstavovalo maximálne 22 000 – 25 
000 ozbrojencov. Evidentný pokles početnosti vojska oproti predchádzajúcemu 
storočiu vyplýval z viacerých dôvodov, najmä ho však ovplyvnil celkový demo-
grafi cký úbytok a pokles obyvateľstva v dôsledku tatárskeho pustošenia. 

Okrem šľachticov sa branná povinnosť vzťahovala aj na výsadné mestá, nie 
však na všetkých mešťanov, keďže sa zväčša vopred stanovila kvóta, koľkých 
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ozbrojencov je to-ktoré mesto povinné dodať napríklad Trnava, ktorej privilé-
gium z roku 1238 je najstarším zachovaným mestským privilégiom v rámci celé-
ho Uhorska, mala povinnosť „vysielať zo sto usadlostí jedného vojaka čo najpočest-
nejšie vystrojeného všetkými vojenskými náležitosťami“, táto povinnosť však platila 
iba v prípade, keď kráľ osobne viedol vojsko. Podobne znelo aj príslušné usta-
novenie privilégia pre hostí Starého Tekova z roku 1240. Nitra zasa mala podľa 
privilégia z roku 1248 určenú paušálnu kvótu 12 ozbrojencov. V celouhorských 
pomeroch sa v 13. storočí konkrétny limit stanovil ešte týmto mestám: Szatmár 
podľa privilégia z roku 1230 dodával 4 ozbrojencov (lukostrelcov), Záhreb mal 
podľa privilégia z roku 1242 vystrojiť 10 ozbrojencov a rovnako 10 ozbrojencov 
stavala podľa privilégia z roku 1244 aj Pešť. Neboli to veľké počty, čo však odzr-
kadľuje trend osnovať počtom menšie, avšak výzbrojou a výstrojom kvalitnejšie 
vojsko. Túto snahu možno vystopovať skôr z privilégií než z kráľovských dekrétov 
a zákonov už od konca 12. storočia a významne najmä v 13. storočí. Napríklad 
už roku 1193 kráľ Belo III. (1172 – 1196) udelil isté hradské španstvo s pod-
mienkou, že obdarovaný musí v prípade obrannej vojny (čiže v rámci Uhorského 
kráľovstva) vyslať do kráľovského vojska 10 obrnených jazdcov rytierskeho typu, 
na zahraničnú výpravu však iba štyroch ťažkoodencov. Svojskou kategóriou voj-
nopovinných boli aj spišskí kopijníci, ktorým roku 1234 udelil privilégium kráľ 
Belo IV., a napokon aj spišskí Sasi, ktorým sa roku 1271 stanovila kolektívna 
povinnosť postaviť v prípade potreby 50 jazdeckých kopijníkov do kráľovského 
vojska. 
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1 Zákony kráľa Štefana I.
po 1000 až okolo 1030

Prvý uhorský panovník Štefan I.  (997 – 1038) vydal viacero právnych ustanovení, 
ktoré sa zachovali v neskorších odpisoch ako dve knihy dekrétov (zákonníky). Ich 
prameňom sú najmä uznesenia cirkevných synod (Arles – 813, Mainz – 847), fran-
ské kapitulárie, viaceré tzv. rímske barbarské zákonníky (sálsky, bavorský, burgund-
ský), no aj obyčajové právo vrátane slovanského. Prvý zákonník sa skladá z úvodu 
a 35 článkov, jeho vznik sa kladie približne do obdobia Štefanovej korunovácie roku 
1000. Má prevažne trestnoprávny charakter, keďže až tri štvrtiny článkov stanovujú 
aj sankcie pre porušovateľov nariadení, týkajúcich sa postavenia cirkvi a kňazstva, 
zabezpečenia majetkového vlastníctva, zabezpečovania zemepanských práv či ochra-
ny a postavenia vdov a sirôt. Druhý zákonník z obdobia okolo roku 1030 obsahuje 
21 článkov a je v istom zmysle doplnením i novelizáciou predchádzajúceho. Upra-
vuje okrem iného výstavbu kostolov a platenie desiatku, dedenie majetkov, tresty 
za krádeže a vraždy a iné násilné trestné činy, ako aj za sprisahanie voči kráľovi. 
Za súčasť svätoštefanských zákonov sa pôvodne považoval aj spis Kniha mravných 
ponaučení svätého Štefana kráľa kráľovičovi Imrichovi (pozri dokument č. 2). Naj-
starší známy odpis Štefanových zákonov sa nachádza v Admontskom kódexe z 12. 
storočia.

I. zákonník
7. O ponechaní si kráľovských majetkov
Taktiež chceme, že tak ako sme my umožnili iným, aby slobodne vlastnili svoje 

majetky, tak aj tie majetky, ako aj vojaci, sluhovia a čokoľvek prináležiace k našej krá-
ľovskej hodnosti, aby zostalo nezmenené, a z tohto aby nik nič neukradol ani nezobral, 
ani nech sa nik neopováži zo spomínaných vecí získať dáky prospech.

8. O dodržiavaní nedele
Ak by nejaký kňaz, špán1 alebo iný veriaci uvidel niekoho v nedeľu praco vať s vol-

mi, nech mu je vôl odobratý a daný hradským ľuďom2 na konzumáciu. Ak pracuje 
s koňmi, nech mu je odobratý kôň, ktorého, ak jeho gazda chce, môže ho vykúpiť vo-
lom, a vôl nech je zjedený, ako sme spomínali. Ak niekto pracuje s iným náradím, nech 
sú mu odobraté náradie a šaty, ktoré, ak chce, môže vykúpiť kožou.

9. O tom istom iné
Kňazi však a špáni nech prenechajú na každého vesníka3, aby na ich rozkaz šiel 

každý v nedeľu do kostola, starí aj mladí, muži aj ženy, okrem tých, ktorí strážia oheň. 
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Ak však niekto zostane doma pre nedbalosť, teda nie z dôvodu stráženia ohňa, také-
hoto nech zbijú a ostrihajú (dohola).

14. O vrahoch
Ak niekto rozvášnený hnevom či uchvátený spupnosťou úmyselne spácha vraždu, 

nech vie, že podľa rozhodnutia našej rady musí zaplatiť stodesať zlatých penzí4. Z nich 
nech sa päťdesiat odvedie do kráľovskej pokladnice, päťdesiat dostanú príbuzní (obete) 
a desať nech pripadne sudcovi a sprostredkovateľom. Okrem toho nech sa vrah podľa 
nariadení cirkevných záko nov postí.

O tom istom iné
Ak však niekto neúmyselne zabije kohokoľvek, nech zaplatí dvanásť zlatých a nech 

sa postí podľa cirkevných zákonov.
Ďalej o vraždách sluhov
Ak dakoho sluha5 zabije sluhu iného, nech dajú sluhu za sluhu, alebo nech ho (jeho 

pán) vykúpi a nech sa potrestá, ako už bolo spomenuté.
O tom istom iné
Ak však slobodný človek zabije dakomu sluhu, nech mu dá iného sluhu alebo 

nahra dí jeho hodnotu a nech sa postí podľa kánonov.
15. O tých, ktorí zabijú svoju manželku
Ak dáky špán neľútostného srdca a nehľadiaci na dušu – čo nech je vzdialené srd-

ciam vyznávačov viery – sa pošpiní zabitím manželky, podľa rozhodnutia kráľovskej 
rady nech sa s rodinou zavraždenej pokoná a zaplatí jej päťdesiat juncov a nech sa 
postí podľa cirkevných zákonov. Ak tento istý hriech spácha vojak alebo zámožný člo-
vek, na základe rozhodnutia tejže rady nech zaplatí príbuzným desať juncov a nech 
sa postí, ako sme spomínali. Ak však v  tomto hriechu uznajú za vinného dákeho 
prostého človeka6, nech sa dohodne s príbuznými na päť juncov, a nech sa podrobí 
spomínanému pôstu.

16. O vytasení meča
Aby sa mier v  každom ohľade posilňoval a  neporušoval, jednak medzi staršími 

a jednak medzi mladšími, nech sú akéhokoľvek (právneho) postavenia, úplne zakazuje-
me, aby dakto vytasil meč proti druhému s úmyslom ublížiť mu. Ak by sa o to niekto 
pobádaný opovážlivosťou pokúsil, nech je týmže mečom zabitý.

17. O vierolomných
Ak niekto spomedzi mocných pošpiniac vieru a srdce a porušiac prísahu dopustí sa 

krivoprísažnosti, nech je potrestaný stratou (odťatím) ruky alebo nech si ruku vykúpi 
za päťdesiat juncov. Ak je vierolomným dáky prostý človek, nech je potrestaný stratou 
ruky, alebo nech ju vykúpi za dvanásť juncov, a nech sa postí, ako to nariaďujú cirkev-
né zákony.

18. O slobodníkoch
Rozhodli sme, že ak niekto za prítomnosti svedkov z milosrdnosti obdarí slobo-
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dou svojich sluhov alebo slúžky, nech sa nikto po jeho smrti vedený závisťou neo-
pováži navrátiť ich do sluhovstva7. Ak im slobodu sľúbil, ale pre smrť im ju nestihol 
dať, nech má jeho manželka alebo synovia právo túto slobodu udeliť, a pre spásu duše 
manžela nech (vdova) usporiada hostinu, ako len chce.

19. O chodení do kostola a o tých, ktorí počas omše pošuškávajú alebo rozprávajú 
Tí, ktorí si idú do kostola vypočuť slovo Božie a tam sa počas svätej omše medzi 

sebou bavia pošuškávaním a iných vyrušujú rozprávaním neužitočných historiek a ne-
obracajú pozornosť na sväté čítania s cirkevným učením, ak sú starší, nech sú pokarhaní 
a s hanbou vyhnaní z kostola, ak sú mladší či prostí ľudia, nech sú za túto opovážlivosť 
v átriu kostola pred všetkými zviazaní a potrestaní zbičovaním a ostrihaním vlasov.

20. O tom, aby sa neprijímalo svedectvo a žaloby sluhov a slúžok proti pánom 
alebo paniam 

Aby ľud tejto monarchie bol uchránený od napádania a obviňovania zo strany slu-
hov a slúžok, podľa na riadenia kráľovskej rady sme úplne zakázali, aby pri akomkoľvek 
trestnom čine bolo prijaté svedectvo alebo žaloba sluhu voči jeho pánovi či jeho panej.

21. O tých, ktorí získavajú slobodu pre cudzích sluhov 
Ak niekto nepremyslene privedie pred kráľa alebo starších sluhu bez vedomia 

jeho pána, aby ho zbavil jarma sluhovstva a získal preňho slobodu, nech vie, že ak je 
bohatý, zaplatí päťdesiat juncov, z ktorých štyridsať musí dať kráľovi a desať pánovi 
sluhu. Ak je chudobný či prostý, zaplatí dvanásť juncov, z ktorých dá desať kráľovi 
a dva pánovi sluhu.

22. O tých, ktorí slobodných privádzajú do sluhovstva
Keďže podľa Boha je pre ľudí najlepšie, aby svoj život prežili v slobode, na základe 

kráľovho rozhodnutia sa nariaďuje, aby sa odteraz nikto zo špánov ani vojakov neopo-
vážil slobodnú osobu uvrhnúť do sluhovstva. Ak by sa dakto pobádaný opovážlivosťou 
o to snažil, nech vie, že zo svojho vynahradí presne toľko isto. Táto náhrada nech je roz-
delená medzi kráľa a špánov, ako aj všetko ostatné. 

Podobne o tom istom
Ak však dakto, koho doteraz držali v sluhovstve, sa obraňujúc svoju slobodu na zá-

klade právoplat ného rozsudku8 stane slobodným, nech si užíva slobodu, a ten, kto ho 
držal s sluhovstve, nemusí dať nič.

23. O tých, ktorí príjmu k sebe iných vojakov
Chceme, aby každý pán (senior) mal svojho udatného vojaka, a toho nech nik ne-

prehovára, aby opustiac svojho niekdajšieho pána (seniora) prešiel k  inému, pretože 
z toho pramenia (len) nezhody.

24. O tých, ktorí príjmu k sebe hostí iného
Ak niekto dobromyseľne prijme k sebe iného hosťa a poctivo ho zaopatrí, pokiaľ je 

oňho (hosťa) postarané, nech neopúšťa svojho chlebodar cu, ani nech neodíde k dako-
mu inému.

PKVDS_I-2_BOOK.indb   20PKVDS_I-2_BOOK.indb   20 8. 3. 2012   14:34:208. 3. 2012   14:34:20



21

25. O tých, ktorých zbičujú, keď požadujú svoje
Ak dakomu utečie udatný vojak alebo sluha k inému, tak ten, ktorému ušiel vojak 

alebo sluha, nech pošle posla, aby ich doviedol naspäť, a ak tam tohto posla ktokoľvek 
zbije či zbičuje, na zhromaždení našich popredných (veľmožov) sme roz hodli, aby taký-
to násilník zaplatil desať juncov.

27. O únose dievčat
Ak dakto z vojakov poškvrnený hanebnosťou, unesie si za manželku nejakú dievči-

nu bez povolenia jej rodičov, rozhodli sme, aby ju vrátil rodičom, a to aj vtedy, ak na nej 
spáchal násilie; a únosca nech zaplatí za únos (pokutu) desať juncov, aj keby sa neskôr 
uzmieril s rodičmi dievčiny. Ak sa toto podujal vykonať dakto spomedzi chudobných 
či prostých ľudí, nech zaplatí za únos päť juncov.

29. O tých, ktorí si pýtajú slúžku za manželku
Aby sa nikto spomedzi tých, ktorí sú označovaní ako slobodní, nikomu neopovážil 

spôsobiť nejakú neprávosť, vydali sme odstrašujúce nariadenie, keďže na tejto kráľov-
skej rade bolo rozhodnuté, že ak si niekto vyberie za manželku slúžku s vedomím jej 
pána, stratiac slobodu, nech je daný do večitého sluhovstva. 

31. O krádeži žien
Keďže pre všetkých je desivé a pre každého neľudské, ak mužské pohlavie prichytia 

pri krádeži, o to väčšmi je to pri ženskom pohlaví; nariaďuje sa podľa kráľovskej rady, že 
ak sa dáka vydatá žena dopustí krádeže, nech ju muž vykúpi, a ak druhý raz upadla do 
tohože previnenia, podobne nech je vykúpená; ak (je to) tak po tretie, nech ju predajú.

32. O podpaľovaní manzií9

Ak dakto zo zášte podpáli inému prístrešky, nariadili sme, aby znova postavil všetky 
prístrešky a rovnako nahradil vybavenie, ktoré zhorelo; a okrem toho nech dá dvanásť 
juncov, ktoré majú hodnotu štyridsať solidov. 

33. O strigách
Ak bola nájdená dáka striga, podľa súdneho zákona nech ju predvedú do kostola 

a odovzdajú kňazovi na postenie a ponaučenie vo viere; po pôste nech sa vráti domov. 
Ak sa nájde v tejže vine druhý raz, nech sa podobne podrobí pôstu, nech jej však vypália 
na prsia a na čelo a tiež medzi lopatkami kostolným kľúčom biľag kríža a nech sa vráti 
domov. Ak (je to) po tretie, nech sa odovzdá sudcom. 

35. O napadnutí domov
Chceme, aby medzi staršími aj mladšími bol pevný mier, ako hovorí apoštol: Buď-

te všetci jednomyseľní atď.10 Nech sa nikto neopováži napadnúť druhého. Pretože keby 
dakto spomedzi špánov – po prijatí spoločného uznesenia (kráľovskej) rady – bol taký 
zanovitý a vyhľadal by iného v jeho dome, aby ho zabil a zničil mu majetky, keď je pán 
(majiteľ) doma a napadne ho, bojuje s ním, alebo ho zabije, nech je (špán) potrestaný 
podľa zákona o vytasení meča.11 Ak tam však špán zahynie, nech spočinie bez poskyt-
nutia (pokuty) vykúpenia.12 Ak však nešiel osobne, ale poslal svojich vojakov, nech útok 

PKVDS_I-2_BOOK.indb   21PKVDS_I-2_BOOK.indb   21 8. 3. 2012   14:34:208. 3. 2012   14:34:20



22

odškodní sto juncami. Ak dáky vojak napadne dvor či dom iného vojaka, nech zaplatí 
za útok desať juncov. A keď dáky prostý človek napadne príbytok niekoho sebe podob-
ného, nech zaplatí za útok päť juncov.

II. zákonník
1. O kráľovskom dare kostolu
Desať vsí nech postaví kostol a venuje dva lány poľa a toľko isto sluhov, koní a ko-

býl, šesť volov a dve kravy a tridsať drobných zvierat. O odev a (oltárne) prikrývadlá 
nech sa však postará kráľ, o kňaza a knihy zasa biskupi. 

2. O dedičoch kráľovských benefícií
Súhlasili sme teda s prosbami kráľovskej rady, aby každý mohol slobodne nakla-

dať so svojím majetkom či už zdedeným alebo získaným od kráľa, pokiaľ žije, s vý-
nimkou tých (darov), ktoré patria k biskupstvám alebo španstvám; a po smrti (dotyč-
ného) nech jeho synovia majú podobné vlastnícke právo. Nikto nech nemusí pre dáke 
obžalovanie utrpieť ujmu na svojich majetkoch, len ak by sa usiloval o smrť kráľa ale-
bo sa sprisahal proti krajine, alebo utiekol do cudziny, v takomto prípade nech jeho 
majetky pripadnú kráľovi. Ak by sa však o niekom právom zistilo, že sa snažil o smrť 
kráľa alebo zradu krajiny, taký nech je odsúdený na smrť, jeho majetky nech však os-
tanú jeho nevinným deťom, ktorým nech sa neubližuje.

3. O sluhoch a vrahoch sluhov
Ak dáky sluha zabije sluhu iného, vrahov pán nech vyplatí polovicu (hodnoty) slu-

hu ako (náhradu) pánovi zabitého sluhu, ak môže; ak nie, nech do štyridsať dní sluhu 
predajú a o (utŕženú) hodnotu nech sa podelia.

4. O oslobodení takéhoto
Pán takého sluhu, ktorý zabil slobodného človeka, ak chce, môže (vraha) vy kúpiť 

za stodesať juncov, alebo nech ho predá.
5. O oslobodení sluhov
Ak sa niekto pokúsi získať slobodu pre cudzích sluhov, koľkých sluhov chcel oslo-

bodiť, nech dá toľko isto sluhov, z ktorých dve tretiny patria krá ľovi a jedna tretina pá-
novi sluhov. Kráľ nech dá zo svojej čiastky tretinu špá novi.

6. O krádeži sluhov
Ak niekto spomedzi sluhov spáchal krádež po prvýkrát, nech vráti ukradnutú 

vec a (ako náhradu za) svoj nos, pokiaľ vie, nech vykúpi za päť juncov, ak nie, nech 
mu ho odrežú. Ak po odrezaní nosa opäť spácha krádež, ak vie, nech si vykúpi uši za 
päť juncov, ak nie, nech mu ich odrežú. Ak aj po tretíkrát opäť spácha krádež, nech 
stratí život.

7. O krádeži slobodných
Ak niekto spomedzi slobodných spácha krádež, rozhodli sme, aby pod ľa tohto zá-

kona dal náhradu, prvýkrát, ak vie, nech sa vykúpi, ak nie, nech ho predajú. Ak spá-
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cha krádež aj potom, čo bol predaný, nech je potrestaný ako v prípade krádeže sluhov. 
Ak po predaní druhýkrát spácha krádež, nech spadá pod zákon ako sluha.

O tom istom
Ak po druhýkrát kradne (už ako sluha), nech ho postihuje ten istý zákon, ak aj po 

tretíkrát kradne, nech stratí život.
8. O zadosťučinení kráľovi
Ak niekto spomedzi špánov spreneverí kráľovu časť13, nech vráti spreneverené, 

a nech zaplatí dvojnásobné zadosťučinenie.
9. O neodôvodnenom odvolaní
Ak by niekto spomedzi vojakov pohŕdal spravodlivo vyneseným rozsud kom špána 

a odvolal sa ku kráľovi, snažiac sa očierniť špána, nech zaplatí desať zlatých penzí svoj-
mu špánovi.

10. O násilnostiach špána
Ak niekto spomedzi špánov pod dákou zámienkou vezme dačo svojim vojakom, 

nech to vráti a okrem toho nech dá toľko isto zo svojho.
11. O potrestaní klamstva
Ak teda niekto spomedzi vojakov o dobrovoľne danom dare vraví, že mu ho vzali 

násilím, a preukáže sa, že je to klamstvo, nech to stratí a nech ešte toľko isto dá za trest.
12. O treste za vytasenie meča
Ak niekto zabije mečom človeka, nech zhynie tým istým mečom.
13. O mrzačení údov
Ak teda niekto vytaseným mečom dakomu inému zmrzačí buď oči, alebo nohu či 

ruku, nech je rovnakou ujmou potrestaný na svojom tele.14

14. O poranení mečom
Ak dakto mečom zraní niekoho a zranený sa úplne vylieči, nech ten, kto ho zranil, 

zaplatí zadosťučinenie ako pri vražde.
15. O vytasení meča bez zranenie 
Ak dakto zo zlosti vytasí meč, nikoho však nezraní, nech za vytasenie meča zaplatí 

polovicu zadosťučinenia ako pri vražde.
16. O svedectve starešinov15 kráľovského dvorca a predstavených hradčanov16

Ak dákeho starešinu postavia do čela (služobníkov) kráľovského dvorca alebo hrad-
čana do čela (služobníkov) hradu, svedectvo takéhoto musia špáni prijať.

17. O sprisahaní voči kráľovi a kráľovstvu
Ak sa dakto sprisahal voči kráľovi alebo kráľovstvu, nech mu cirkev neposkyt-

ne útočište. A ak by sa niekto proti kráľovmu životu alebo jeho dôstojnosti po kúsil 
o  akékoľvek sprisahanie, alebo s  takým, kto ho pripravoval, by vedome súhlasil, 
nech je prekliaty a zatratený a zbavený spoločnosti všetkých veriacich.17 A ak by sa 
niekto dozvedel o takej osobe a neoznámil by to, nech je potrestaný rečeným spô-
sobom.
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18. O desiatkoch
Ak Boh niekomu dal desať (častí úrody) v roku, desiatu nech dá Bohu, a ak niekto 

svoju desiatu časť skryje, nech platí deväť (častí). A ak niekto odcudzil desiatky vydelené 
biskupovi, nech ho odsúdia ako zlodeja a celá (utŕžená) náhrada nech patrí biskupovi.

19. O ľstivosti voči špánom
Ak dáky ľstivý človek niektorému špánovi alebo inej dôverčivej osobe povie: počul 

som kráľa hovoriť o tvojom zahubení, a ak sa mu to dokáže, nech stratí život.
20. O zákerníkoch
Ak niekto rozširuje falošné tvrdenia alebo zákernícke reči voči iným osobám a pro-

sil by, nech (dotyční) mlčia, aby ich ako ľstivý diabol rozoštval medzi sebou, nech za-
platí dvojnásobok zadosťučinenia za výkup falošného jazyka, ak však zákerníčil len pri 
jednom, nech stratí jazyk.

21. Aby sa neprijímalo svedectvo zlodeja
Ak niekto spomedzi tých, ktorí sa ľudovo nazývajú dvorníci, spácha krádež, nech 

je súdený podľa zákona slobodných, avšak svedectvo takýchto medzi slobodnými nech 
sa (už) neprijme. 

Preložil Vladimír Segeš.

Edícia: ENDLICHER, Stephan Ladislaus: Rerum Hungaricarum monumenta Arpadiana. San-
gallen, 1849; Corpus Juris Hungarici. Magyar Törvénytár. 1000 – 1526. évi törvénycikkek. Ed.: 
Márkus, Dezső. Budapest 1899, s. 18-43 (latinské znenie a maďarský preklad); ZÁVODSZKY, 
Levente: A Szent István, Szent László és Kálmán korabeli törvények és zsinati határozatok forrásai. 
Budapest 1904, s. 13-56, 141-165 (latinské znenie a kritický komentár); Szent István törvényeinek 
XII. századi kézirata az Admonti kódexben. (Hasonmás kiadás). Budapest: Helikon, 1988 (faksimile, 
latinské znenie a maďarský preklad). Ďalej pozri slovenské výňatky Naše dejiny v prameňoch. Pripr.: 
Ratkoš, Peter – Butvin, Jozef – Kropilák, Miroslav. Bratislava: Slov. pedagog. nakl., 1971, s. 27-31; 
Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti I. Bratislava: Národné literárne centrum, 1998, s. 
109-110; LACLAVÍKOVÁ, Miriam – ŠVECOVÁ, Adriana: Pramene práva na území Slovenska I. 
Od najstarších čias do roku 1790. Trnava: Typi universitatis Tyrnaviensis, 2007, s. 62-70; maďarské 
preklady NAGY, Gábor: Magyar középkor 997 – 1526 (Forrásgyűjtemény). Debrecen 1999, s.; 
BERTÉNYI, Iván: Magyar tôrtenéti szöveggyűjtemény 1000 – 1526. Budapest: Osiris Kiadó, 2000.

Literatúra: RAPANT, Daniel: Drobné štúdie k slovenskému stredoveku. V. Milites, cives, civiles. 
In: Slovenská archivistika, roč. 11, 1976, č. 1, s. 88-109; GYÖRFFY, György: István király és műve. 
2. kiadás. Budapest: Gondolat, 1983; MÚCSKA, Vincent: Uhorsko a cirkevné reformy 10. a 11. 
storočia. Acta historica Posoniensia IV. Bratislava: FiF UK – Stimul, 2004; SEGEŠ, Vladimír a kol.: 
Kniha kráľov. Panovníci v dejinách Slovenska a Slovákov. 4. vyd. Bratislava: SPN – Mladé letá, 2010, 
s. 41-48, autorom príslušnej časti (Zakladateľ uhorského štátu) je Ján Steinhübel.
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1 Špán (lat. comes) – viacvýznamový termín označujúci vo všeobecnosti kráľom menovaného hodnostára či 
úradníka, vrátane hradského (komitátneho) špána. 

2 Termín cives (sg. civis) interpretujeme ako hradskí ľudia, išlo o služobnícke obyvateľstvo patriace do skupi-
ny hradčanov (lat. castrenses). 

3 Vesník (lat. villicus) – stál na čele vsi, dediny, v slovenskej historiografi i sa synonymicky používa aj termín 
dedinský richtár. 

4 Penza (lat. pensa) – peniaz, myslí sa byzantská zlatá minca solidus, ktorá sa časom stala počtovou jednot-
kou, mala hodnotu 30, neskôr 40 denárov. 

5 Termín servus interpretujeme ako sluha.
6 Termín vulgaris prekladáme ako prostý človek, bol spravidla osobne slobodný a rovnako ako hosť (hospes, 

colonus) platil za užívanie pôdy daň nazývanú liberi denarii.
7 Termín servitutis interpretujeme ako sluhovstvo, a hoci ide o novotvar – ako príslušnosť do istého právne-

ho stavu či postavenia – analogicky zodpovedá pomenovaniam otroctvo, poddanstvo a podobne. 
8 Myslí sa tu pravdepodobne na rozsudok v rámci Božieho súdu. 
9 Manzio (lat. mansio) – viacvýznamový pojem označujúci bydlisko, stavbu, príbytok, ale aj usadlosť či 

pôdu. 
10 Prvý Petrov list 3, 8. 
11 Pozri 16. článok tohto zákonníka. 
12 Vykúpenie (lat. composicio) – kompozitný (výkupný) systém, ktorý spočíval v tom, že osoba oprávnená vy-

konať pomstu či žiadať zadosťučinenie sa mohla s páchateľom dohodnúť či vyrovnať podľa istých sadzieb, 
ktorých výšku určovala právna obyčaj alebo zákon. 

13 Išlo o kráľov podiel, čiže dve tretiny z príslušných úžitkov. 
14 Išlo o tzv. zrkadlový trest, ktorý sa po latinsky nazýval talio či poena talionis.
15 Termín seniores prekladáme ako starešinovia, v doterajších maďarských prekladoch sa tento výraz interpre-

tuje zväčša ako szolga, čiže sluha. 
16 Termín cives prekladáme ako hradčania.
17 Išlo vlastne o vyobcovanie.
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2 Kniha mravných ponaučení 
svätého Štefana kráľa kráľovičovi Imrichovi
okolo 1025

Kniha mravných ponaučení svätého Štefana kráľa svojmu synovi kráľovičovi Im-
richovi (Libellus sancti Stephani regis de institutione morum ad Emericum ducem) sa 
pokladá za najstaršie literárne dielo, ktoré vzniklo v Uhorskom kráľovstve. Čo do 
druhu a obsahu patrí medzi tzv. panovnícke zrkadlá, ktoré vznikali už od začiatku 
stredoveku. Ich zmyslom a cieľom bolo poskytnutie paradigmy ako sa majú správať 
panovníci. Ponaučenia otca kráľa synovi kráľovičovi nenapísal však kráľ Štefan I.  Na 
jeho požiadanie a z jeho poverenia zostavil a napísal ich hildesheimský kanonik – 
magister Th ancmar , ktorý sa zdržiaval na uhorskom kráľovskom dvore a v Pannon-
halme. Text ponaučení sa zachoval v dvoch kódexoch – tzv. Turóciovskom (Turo-
cianus) z 15. storočia a tzv. Ilošvaiovskom (Ilosvaianus) z konca prvej polovice 16. 
storočia. Obidva rukopisné kódexy sú uložené v Krajinskej Széchényiho knižnici 
v Budapešti. 

V mene Pána nášho Ježiša Krista začína sa ponaučenie svätého kráľa Štefana
Pretože rozumom chápem a v hĺbke duše cítim, že všetko – tak na šírom nebi, ako 
aj v týchto výborne usporiadaných pozemských krajinách – prekvitá a trvá stvorené 
z Božej vôle a usporiadané podľa celkom zjavného Božieho plánu, a hoc aj dosta-
točne chápem, že všetko, čo bolo z Božej milosti dané na úžitok a dôstojnosť tohto 
života, teda hodnosť kráľovská, grófska, kniežacia, biskupská a ostatné, je riadené, 
ochraňované, rozdeľované a spojované sčasti Božími príkazmi a ustanoveniami, sčasti 
svetskými radami a odporúčaniami urodzených a vekom pokročilých mužov, a hoc aj 
s istotou viem, že všetky stavy všade na svete, nech sú akejkoľvek dôstojnosti, prika-
zujú, radia a odporúčajú nielen svojim podriadeným, priateľom a služobníkom, ale 
aj synom, chcem ti, milovaný syn s radosťou poskytnúť zo svojej životnej skúsenosti 
poučenia, pokyny, rady a odporúčania, podľa ktorých môžeš upraviť konanie svoje 
aj svojich podriadených, keď raz, ak to pripustí moc Najvyššieho, budeš vládnuť po 
mne. Patrí sa, aby si pozorne počúval a dodržiaval otcove pokyny, podľa rady Božskej 
múdrosti – – – môj syn, poslúchaj ma; si chlapec obklopený bohatstvom, odpočíva-
júci na mäkkých poduškách, maznaný a zúčastňujúci sa na rozličných radovánkach, 
neskúsil si námahy vojenských výprav a vpádov rozličných kmeňov – to, v čom som 
ja prežil takmer celý svoj život. Prišiel čas, keď sa už nemáš kŕmiť len jemnou kašou, 
ktorá ťa zmäkčuje a rozmaznáva – to by bola skaza cností, semenisko nerestí a pohŕ-
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danie nariadeniami – ale musíš občas dostávať trpké víno, ktoré by tvoj rozum prinú-
tilo s pozornosťou chápať to, čo ti kážem.

Keď sme toto predoslali, pristúpime k tomu, čo sme si predsavzali.
Rozdelenie na kapitoly:

1. Zachovávanie katolíckej viery
2. Udržiavanie dobrého stavu cirkvi
3. Preukazovanie úcty biskupom
4. Uctievanie kniežat a bojovníkov1

5. Zachovávanie práva a trpezlivosti
6. Prijímanie hostí a ich vydržiavanie
7. Uznávanie dôležitosti rady
8. Nasledovanie predkov
9. Zotrvávanie na modlitbách
10. Pestovanie zbožnosti, milosrdenstva a ďalších cností

4. Uctievanie kniežat a bojovníkov
Štvrtou ozdobou vlády je vernosť, sila, činorodosť, úslužnosť a spoľahlivosť kniežat, 

špánov (županov)2 a bojovníkov. Tí sú baštou kráľovstva, ochrancami slabých, podma-
ňovateľmi protivníkov a rozmnožovateľmi územia. Tí nech teda sú, môj syn, tvojimi 
otcami a bratmi; nikoho z nich nezotročíš ani nenazveš otrokom. Oni pre teba majú 
bojovať, a nie ti posluhovať, všetkým im vládni bez hnevu, pýchy a závisti, v mieri, 
pokore a miernosti, stále majúc na pamäti, že všetci ľudia sú si rovní a že vyvyšuje len 
pokora a ponižuje iba pýcha a závisť. Ak budeš mierumilovný, budú ťa nazývať kráľom 
a kráľovským synom a všetci bojovníci ťa budú milovať; ak sa budeš nad špánov (župa-
nov) a kniežatá vyvyšovať s hnevom, pyšne, závistlivo a bez mierumilovnosti, udatnosť 
bojovníkov bude nepochybne otupená a tvoje kráľovstvo bude vydané cudzím ľuďom.

Toho sa obávajúc, cnosťami riaď život špánov (županov), aby sa opásaní tvojou 
náklonnosťou pridržiavali nerušene kráľovskej dôstojnosti a aby kráľovstvo žilo vždy 
v pokoji.

6. Prijímanie hostí a ich vydržiavanie
V hosťoch a prichádzajúcich mužoch je toľko užitočného, že ich možno právom 

klásť na šieste miesto kráľovskej dôstojnosti. Rímska ríša tiež vzrástla a rímski králi boli 
povýšení a slávni preto, lebo sa tam z rozličných krajín zbiehalo mnoho urodzených 
mužov a mudrcov. Rím by však až dodnes bol v závislom postavení, keby ho neboli 
oslobodili potomkovia Aenea. Pretože hostia prichádzajú z rozličných krajín a končín, 
prinášajú so sebou aj rozličné jazyky a zvyklosti, rozličné náuky a zbrane, a to všetko 
ozdobuje a povyšuje kráľovský trón a súčasne zastrašuje spupnosť cudzincov. Veď krá-
ľovstvo jediného jazyka a jediného mravu je slabé a krehké.
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Preto ti nariaďujem, môj syn, aby si prichádzajúcim v dobrej vôli poskytol zaopat-
renie, aby si ich dôstojne prijímal, aby sa zdržiavali radšej u teba ako inde. Keby si sa 
usiloval zbúrať to, čo som ja vybudoval, alebo porozhadzovať to, čo som ja zhromaždil, 
tvoje kráľovstvo iste utrpí veľkú škodu. Aby sa tak nestalo, rozmnožuj každodenne svoje 
kráľovstvo, aby ľudia pokladali tvoju korunu za korunu Rozmnožiteľa Augusta.

7. Uznávanie dôležitosti rady
Na kráľovských dvoroch zaujíma siedme miesto rada. Lebo na základe rady sa 

ustanovujú králi, určujú sa hranice kráľovstva, bráni sa vlasť, zmierujú sa rozbroje, 
dosahuje sa víťazstvo, zapudzujú sa nepriatelia, privolávajú sa priatelia, budujú sa 
mestá, búrajú sa tábory nepriateľov. Ak však rady prinášajú úžitok, nemôžu ich dávať, 
zdá sa, ľudia hlúpi, namyslení a priemerní, ale majú ich poskytovať muži väčší a lepší, 
múdri a najctihodnejší seniori.

Teda, môj syn, neraď sa s mladíkmi a nie veľmi múdrymi ľuďmi a nežiadaj od nich 
radu – hľadaj ju u ľudí starších, u ktorých je táto činnosť primeraná vzhľadom na múd-
rosť získanú rokmi. Veď rady pre kráľov musia byť uzavreté v srdciach múdrych mužov, 
a nie sa šíriť vykladaním hlupákov. Ak chodíš s múdrymi, staneš sa múdry, ak sa stýkaš 
s hlúpymi, pripojíš sa k nim. A tak nech sa človek každého veku zaoberá tým, čo mu 
prislúcha, mladíci zbraňami a starší radami. Predsa však sa mladí ľudia nemajú úplne 
vylučovať z rád, ale kedykoľvek sa s nimi budeš radiť, prednes ich radu vždy, hoci je 
vhodná, aj starším, aby si všetky svoje činy meral meradlom múdrosti.

Citované (s menšími úpravami) podľa MARSINA, Richard: Legendy stredovekého Slovenska. Ideály 
stredovekého človeka očami cirkevných spisovateľov. Budmerice: Rak, 1997, s. 23-30, 339-343. 

Kritická edícia: ZÁVODSZKY, Levente: A Szent István, Szent László és Kálmán korabeli törvények és 
zsinati határozatok forrásai. Budapest 1904, s. 13-56, 131-140 (latinské znenie a komentár). 
Ďalšie edície: Corpus Juris Hungarici. Magyar Törvénytár. 1000 – 1526. évi törvénycikkek. Ed.: 
Márkus, Dezső. Budapest 1899, s. 2-19 (latinské znenie a maď. preklad); SZENTPÉTERY, Eme-
ricus: Scriptores rerum Hungaricarum II. Budapestini 1938, s. 611-627 (editor Balogh, J.); Legendy 
a kroniky Koruny uherské. Ed.: Pražák, Richard. Praha: Vyšehrad, 1988, s. 39-55 (český preklad). 
Slovenské výňatky Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti I. Bratislava: Národné literárne 
centrum, 1998, s. 108.

* * *

1 Richard Marsina prekladá ako rytierov; latinský termín miles, milites na tomto mieste však označuje bojov-
níka, bojovníkov, keďže o rytieroch v čase vzniku diela ešte nemožno hovoriť. Synonymicky by bolo mož-
né použiť aj výraz vojak, vzhľadom na skôr literárny než úradný charakter prameňa sme však uprednostnili 
pomenovanie bojovník.

2 Termín comes R. Marsina interpretuje ako gróf (župan). Keďže v Uhorsku vtedy grófska hodnosť ešte 
nejestvovala, pomenovanie upravujeme na špán (župan). 
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3 Väčšia legenda svätého Štefana kráľa
1077 – 1083

Väčšia legenda svätého Štefana kráľa (Legenda maior sancti Stephani regis) vznikla 
v rokoch 1077 až 1083 v súvislosti so Štefanovou kanonizáciou, ktorá sa usku-
točnila 20. augusta 1083 v Stoličnom Belehrade z iniciatívy a za prítomnosti 
uhorského kráľa Ladislava I. Najstarší zachovaný opis legendy sa nachádza v tzv. 
Ernstovom kódexe z konca 12. storočia, ktorý je uložený v Krajinskej Széchényiho 
knižnici v Budapešti, má 16 kapitol. 

6. Potom z vôle svätého mladíka prekvitalo Panónske kráľovstvo1; Štefan spo-
ľahlivo upevnil mier uzavretý s národmi okolitých krajín, aby v mieri mohol s väč-
šou istotou splniť v novej siatbe kresťanstva zámer, ktorý mal v mysli. Ale protivník 
všetkého dobrého, diabol, plný závisti a zloby, pozdvihol proti nemu domáci od-
boj, aby narušil svätý úmysel Kristovho vojaka: z jeho návodu odmietal pohanský 
ľud skloniť svoje ši je pod jarmo kresťanskej viery a usiloval sa vymaniť zo Štefanovho 
pan stva aj so svojimi kniežatami. Toho však chránilo najslávnejšie zname nie krí-
ža a boli mu záštitou zásluhy Božej Rodičky a stále Panny Márie, keď pod zástavou 
Bohu milého biskupa Martina a svätého mučeníka Ju raja pozabíjal ich vodcov, všet-
kých ich zakrátko podrobil svojej službe a donútil ich prostredníctvom verných 
kňazov, udeľujúcich spasiteľné napomenutia, aby obmytí krstnou vodou uctievali 
jedného Boha.

13. Nemalo by sa zabudnúť, že Božská ušľachtilosť chcela ukázať už za jeho života, 
aké zásluhy bude mať Boží muž (Štefan) po svojej smrti. Kedykoľvek sa dozvedel o cho-
robe niektorého človeka, namiesto lieku mu poslal buď kúsok chleba, jablka alebo vo-
ňavú bylinku, čo mal pri ru ke, a prikázal mu, aby uzdravený vstal, a keď Božia milosť 
sprevádzala jeho slovo, (postihnutý) ihneď dostal späť svoje zdravie. Je napísané, že po 
slávnom Nanebovstúpení Spasiteľa nášho a po jeho usadení sa vedľa Otca v tele sa uká-
zal len niekoľkým; v zjavení ich po tešiac, poučil ich aj o budúcich veciach, čo sa týka 
aj tohto svätého. Istej noci sa na akési vnuknutie rýchlo prebudil a rozkázal, aby jeden 
jazdec vo dne v noci sa ponáhľal do záhorského Belehradu2 a aby čo najrýchlejšie zhro-
maždil pod ochranu miest všetkých zostávajúcich mimo (nich). Predpovedal, že prídu 
nepriatelia kresťanov, Pečenehovia, ktorí vtedy ohrozovali Uhrov, a spustošia ich majet-
ky. Len čo posol splnil príkaz kráľa, nečakaný vpád Pečenehov, podpaľujúcich a plienia-
cich, všetko spustošil. Zjavením Božím svätému mužovi pre jeho zásluhy zachránili sa 
duše ľudí pod ochranou pevností. 
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14. Po smrti rímskeho cisára Henricha Pobožného3, ktorý bol podľa man želky prí-
buzným (Štefana), sa stalo, že po zvolení Nemcami sa cisárom stal Konrád4, ktorý zhro-
maždiac vojská celého Nemecka, pokúšal sa na padnúť hranicu Panónie5. Kráľ po po-
rade s biskupmi a kniežatami (mag nátmi) zhromaždil na obranu otčiny ozbrojencov 
z celého Uhorska. Naj skôr však pomysliac si, že bez pomoci Krista nič nevykoná, ruky 
a srdce pozdvihol k nebu, neprávosti zveril svojej Panej, ustavičnej Panne Bo horodičke 
Márii, nahlas takto: „Ak sa Ti páči, Pani sveta, Tvoje dedič stvo (dať) spustošiť nepriateľ-
mi a vykoreniť nový klíčok kresťanstva, pro sím, nech sa to nepokladá za moju nedba-
losť, ale skôr za prejav Tvojej vôle. Ak je pastier vinný, nech je potrestaný, ale prosím, 
ušetri nevinné ovečky.“ Po týchto slovách, akoby Ňou potešený, s dôverou išiel proti 
nepriateľovi. Skoro (nato), na druhý deň, prišiel ku každému vojvodco vi Nemcov do 
tábora posol, akoby poslaný od cisára, ktorý doniesol roz kaz na ústup späť (z Uhorska). 
Svätý muž po ustupovaní nepriateľov po chopil, že Boh naňho milosrdne zhliadol, pa-
dol na zem a ďakoval Kristovi a jeho Rodičke a do jej ochrany odporúčal ustavičnými 
modlitbami seba a kráľovstvo. Cisár prestrašený z rýchleho návratu svojich (vojsk), vy-
pytoval sa, ako sa to stalo; a keď zistil, že ich návrat bol skutočne dielom Božej Proz-
reteľnosti, na utvrdenie nádeje najvernejšieho kráľa (Štefana), zadržaný strachom pred 
večným sudcom, zriekol sa vpádu do jeho krá ľovstva.6

Citované podľa MARSINA, Richard: Legendy stredovekého Slovenska. Ideály stredovekého človeka 
očami cirkevných spisovateľov. Rak: Budmerice, 1997, s. 51-52, 56-57. 

Edícia: SZENTPÉTERY, Emericus: Scriptores rerum Hungaricarum II. Budapestini 1938, s. 
363-392 (editorka Bartoniek, Emma); Legendy a kroniky Koruny uherské. Ed.: Pražák, Richard. 
Praha: Vyšehrad, 1988, s. 74-91 (neúplný český preklad).

Literatúra: SEGEŠ, Vladimír a kol.: Kniha kráľov. Panovníci v dejinách Slovenska a Slovákov. 4. 
vyd. Bratislava: SPN – Mladé letá, 2010, s. 41-48, autorom príslušnej časti (Zakladateľ uhorské-
ho štátu) je Ján Steinhübel. 

* * *

1 Pomenovanie Panónske kráľovstvo, odvodené zo starorímskeho názvu provincie Panónia, je synony-
mom Uhorského kráľovstva.

2 Záhorský Belehrad – dnes Alba Iulia v Rumunsku. 
3 Henrich II. Svätý (1002 – 1024) – rímsko-nemecký kráľ a cisár. 
4 Konrád II. (1024 – 1039) – rímsko-nemecký kráľ a cisár i burgundský kráľ.
5 Vpád vojska Konráda II. do Uhorska sa uskutočnil v júli 1030. 
6 Konrádovo vojsko postúpilo až k Rábu, odkiaľ sa vydalo na ústup pod tlakom uhorského vojska, ktoré 

ho prenasledovalo až po Viedeň. 
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4 Zákony kráľa Ladislava I. 
po 1077 až 1092

Z obdobia vlády uhorského kráľa Ladislava I.  (1077 – 1095) sa v pomerne nesko-
rých odpisoch zachovali dekréty, ktoré sa delia na tri knihy. Odzrkadľuje sa v nich 
tendencia upevňovania kráľovskej moci i kresťanskej cirkvi a feudálneho vlastníc-
tva. Oproti zákonom Štefana I.  sú trestnoprávne sankcie omnoho prísnejšie. Prvý 
zákonník je vlastne časovo poslednou knihou Ladislavových dekrétov a obsahuje 
uznesenie synody v Sabolči z roku 1092. Má spolu 42 článkov, ktoré sa týkajú 
ženby kňazov, ochrany majetku cirkvi, obnovy zničených a opustených kostolov, 
Izmaelitov a Židov, cirkevných sviatkov, zhromaždení, pôstov a pohrebov pri 
kostoloch, trestov za porušovanie manželstva, postavenia opátov a rehoľníkov, 
vyberania desiatku, zákazu pohanskej obety, božích súdov, trestov za telesné 
násilie a podobne. Druhý zákonník obsahuje v 18 článkoch uznesenia šľachty zo 
snemovania na Panónskej hore (Pannnonhalma). Ustanovenia majú predovšet-
kým trestnoprávny charakter o zlodejoch, o sudcoch, trestoch za vraždy, zabitia 
a napadnutie domov, no týkajú sa aj trhov, kupcov a obchodovania s dobytkom. 
Tretí zákonník má 29 článkov prevažne taktiež s verejno- a trestnoprávnymi usta-
noveniami o vyhľadávaní a potrestaní zlodejov, o zákaze prijímania kráľovských 
a iných sluhov (otrokov), o utečených sluhoch a odohnanom dobytku, o právo-
moci palatína a sudcov, o kráľovských posloch. Druhý i tretí zákonník pochádzajú 
z obdobia po roku 1077.

II. zákonník
5. O vystopovaní kradnutej veci
Ak niekto sleduje stopy kradnutého statku, nech vyšle posla do tej dediny, 

do ktorej vedú stopy, aby obyvatelia dediny nenarušili vyhnaním svojich zvie-
rat sledované stopy. Ak by to zanovito predsa len urobili, nech zaplatia stratené 
veci. Ak dedinčania vyženú svoj dobytok skôr než by sa dostavil posol, v takom 
prípade nech ide hľadať stratenú vec s vhodnými vyšetrovateľmi a nech prehľadá 
každý dom, ako uzná za vhodné. – – – Keď mu to (dedinčania) znemožnia, nech 
sú postavení pred súd, a keď sa potvrdí ich vina, nech zhynú ako zlodeji, ak sa 
očistia, nech zaplatia za bránenie päťdesiatpäť penzí1. Ak by vojaci na špánov po-
pud zabránili vyšetrovaniu, nech za nich zaplatí špán (pokutu) päťdesiatpäť penzí 
a potom nech sa podrobí súdu.2
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8. O vražde
Ak niekto s vytaseným mečom zabije človeka, nech je na základe kráľovho roz-

sudku uväznený, a celý jeho majetok nech rozdelia na tri časti, totižto na vinice, polia, 
čeľaď a sluhov, a z toho nech dve tretiny dostanú príbuzní obete a tretiu časť dostanú 
deti a manželka vraha. V prípade, že je jeho majetok menší ako stodesať penzí, nech 
stratí aj slobodu.

11. O šľachticovi alebo vojakovi, ktorý napadne dom iného
Ak niekto spomedzi šľachticov alebo vojakov napadne dom iného šľachtica, a tam 

by páchal násilie a zbičoval mu manželku, ak má dostatok majetku, dve tretiny jeho 
majetku nech mu zoberú za spáchaný zločin a jedna tretina majetku nech ostane jeho 
deťom a manželke. V prípade, že má dostatočne veľký majetok, po ostrihaní hlavy, 
nech ho zviazaného prevedú okolo trhu, a tak predajú. Ostatní, ktorí boli s ním, ak 
sú slobodní, nech sa vykúpia z hriechu za päťdesiatpäť byzantských zlatých (penzí), 
a sluhovia nech sú potrestaní rovnako ako ich pán. Cudzích sluhov, ktorí sa k tejto 
bitke pripojili bez vedomia svojho pána, nech predajú a polovicu z ceny dajú ako po-
kutu, druhú polovicu nech dostane ich pán.

14. O krádeži spáchanej slobodným 
Ak niektorý slobodný ukradne vec v hodnote desiatich denárov, nech ho obe sia; 

ak je hodnota nižšia, nech vráti dvanásťnásobok ukradnutej veci a zaplatí jedného 
vola. Ak však sluha spácha takúto krádež, nech vráti hodnotu v dvojnásobku a nech 
stratí nos. Ak prichytia sluhu, ktorý ušiel niekde pri krádeži, nech ho oslepia. A preto 
sme rozhodli tak, aby ho neobesili, ani mu nevytrhli jazyk, a neskôr, keď ho jeho pán 
nájde, nech od neho vymáha, ak niečo stratil.

15. Aby obchodník nemohol kupovať ani koňov, ani volov, len ak pre svoju potrebu
Ani jeden obchodník nech sa neopováži na žiadnom trhu (Uhorského) kráľovstva 

predať alebo kúpiť koňa či vola, ale iba ak ich chce pre svoju potrebu, a to koňa na 
cestovanie, vola na orbu. 

16. O tých, ktorí nakupujú kone a voly bez povolenia kráľa 
Ak niekto bez povolenia kráľa odvezie koňa na predaj na hranice krajiny, takému 

nech pohraničný špán3 zoberie koňa a jeho majiteľa nech zavrie do väzenia, až kým 
ho prostredníctvom svedectva vlastného špána4 nepreveria. Ak sa ukáže byť vin ným, 
nech zhynie ako zlodej, v opačnom prípade môže voľne odísť bez ujmy, ale koňa, kto-
rého so sebou priniesol, nech stratí.

17. O zbavení funkcie špána v prípade, ak povolí kúpu či predaj 
Pohraničných špánov, ak bez kráľovho súhlasu dovolili predať koňov alebo volov 

v cudzine, nech zbavia hodnosti. Strážcovia hraníc, ktorí sa ľudovo nazývajú ewri5, 
ak bez povolenia špána niečo také pripustia, ak sú chudobní, nech stratia slobodu. 
Tí, ktorí stoja na čele týchto strážcov, ak ich uznajú za vinných v tomže zločine, nech 
stratia všetko, čo len majú, avšak ich synovia a dcéry nech zostanú slobodní.
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III. zákonník
1. O komitátnych stotníkoch a desiatnikoch6

Tak nariaďujeme, takto bolo uzákonené: aby kráľov posol šiel do každého jedného 
hradu, aby zhromaždil všetkých stotníkov a desiatnikov a tých, ktorí sa nazývajú jazy-
kom ľudu ewri (strážcovia) a všetkých im podriadených7, a nech im prikáže, že ak vedia 
o niekom, kto je vinný z krádeže, nech naňho ukážu, a tí, ktorí budú označení za zlode-
jov a chcú dokázať svoju nevinu na (Božom)8 súde, nech im je to dovolené. A tých, kto-
rých nazývajú ewri (strážcovia), nech zadelia do desatín, a z nich nech jeden namiesto 
všetkých podstúpi Boží súd, a ak ho dokáže prestáť v zdraví,9 nech je aj ostatných deväť 
oslobodených, v opačnom prípade nech je aj ostatných deväť odsúdených. Ten, kto nie-
sol horúce železo aj za ďalších deviatich, nech je aj on sám odsúdený. – – – 

3. O palatínovi
Chceme aj to, že ak palatín odíde (z kráľovského dvora) domov, kráľovskú a dvorskú 

pečať nech nechá tomu, kto ho zastupuje, pretože, tak ako má kráľ jeden dvor, nech 
má aj jednu pečať. Pokiaľ však palatín zostane doma (mimo kúrie), nech ani svoju pečať 
nikomu nepošle, iba tým, ktorí sa nazývajú dvorníci, a ktorí idú k nemu z vlastnej vôle, 
nad tými nech má súdnu právomoc. Ak vykoná inak, nech zaplatí päťdesiatpäť penzí. 
Podobne aj špán kniežaťa, keď súdi svojich, ale aj iných, nech ho postihne rovnaký trest.

10. O tých, ktorí kradli počas vojenskej výpravy
Keď bol kráľ na vojenskej výprave a stalo sa, že chytili zlodeja, ten kto ho chytil, 

nech ho dobre stráži, ale potom, keď sa kráľ vráti, nesmie zlodeja zadržiavať dlhšiu dobu 
ako prikazuje zákon. Ak by konal inak, nech zaplatí šesť penzí. Ak niekto kradol na vo-
jenskej výprave, nech je predaný s celým svojím majetkom. 

Preložil Vladimír Segeš s prihliadnutím na preklad LACLAVÍKOVÁ, Miriam – ŠVECOVÁ, 
Adriana: Pramene práva na území Slovenska I. Od najstarších čias do roku 1790. Trnava: Typi 
universitatis Tyrnaviensis, 2007, s. 72-78.

Edícia: Corpus Juris Hungarici. Magyar Törvénytár. 1000 – 1526. évi törvénycikkek. Ed.: Márkus, 
Dezső. Budapest 1899, s. 50-89; ZÁVODSZKY, Levente: A Szent István, Szent László és Kálmán 
korabeli törvények és zsinati határozatok forrásai. Budapest 1904, s. 57-82, 157-180. Ďalej pozri 
slovenské výňatky Naše dejiny v prameňoch. Pripr.: Ratkoš, Peter – Butvin, Jozef – Kropilák, 
Miroslav. Bratislava: Slov. pedagog. nakl., 1971, s. 31-33; maďarské preklady NAGY, Gábor: 
Magyar középkor 997 – 1526 (Forrásgyűjtemény). Debrecen 1999, s. 80-91; BERTÉNYI, Iván: 
Magyar tôrtenéti szoveggyujtemény 1000 – 1526. Budapest: Osiris Kiadó, 2000.

Literatúra: SEGEŠ, Vladimír a kol.: Kniha kráľov. Panovníci v dejinách Slovenska a Slovákov. 
4. vyd. Bratislava: SPN – Mladé letá, 2010, s. 69-74, autorom príslušnej časti (Sväté skutky 
rytierskeho kráľa) je Vincent Múcska. 
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1 Penza (lat. pensa) – byzantský zlatý solidus, neskôr sa penza stala počtovou jednotkou, ktorá mala hod-
notu 30, neskôr 40 denárov. 

2 Myslí sa tu pravdepodobne na podrobenie sa Božiemu súdu.
3 Pohraničný špán (lat. comes confi nii) – kráľom poverený hodnostár, ktorý stál na čele pohraničného 

španstva. 
4 Špán či inak komes (lat. comes) – viacvýznamový termín označujúci všeobecne kráľom menovaného 

špána, župana. 
5 Ewri (polatinčený staromaďarský výraz őr, őrök) – strážca, strážcovia.
6 V preklade Miriam Laclavíkovej a Adriany Švecovej centurióni a dekani, čo však vzhľadom na nenáleži-

té konotácie a predovšetkým vojenský charakter latinských termínov centuriones, decuriones prekladáme 
ako stotníci a desiatnici. 

7 Ako podriadení sa tu myslia – ako vyplýva z ďalšieho textu – hradčania (castrenses), čiže tí obyvatelia 
hradu a hradného obvodu, ktorí podliehali vojnovej povinnosti. 

8 Boží súd – ordál, ordálie, konali sa najčastejšie horúcim železom či vodou. 
9 Išlo o ordál horúcim železom; ak ho obvinený absolvoval bez ujmy na zdraví, bol uznaný za nevinného, 

ak sa mu rany nehojili, vyhlásili ho za vinného. 
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5 Zákony kráľa Kolomana 
okolo 1100 až pred 1116

Z čias uhorského kráľa Kolomana  (1095 – 1116) pochádzajú dve knihy dekrétov. 
Prvý zákonník vznikol okolo roku 1100 ako výsledok posúdenia a prehodnotenia 
zákonov kráľa Štefana I. (pozri dokument č. 1). Má podobný charakter ako posledné 
dva zákonníky kráľa Ladislava I. (pozri dokument č. 4). Na základe príkazu ostrihom-
ského arcibiskupa Serafína  zákonník spísal mních Alberik . Má 84 článkov (kapitol či 
kánonov) a popri trestnoprávnych a verejnoprávnych nariadeniach obsahuje aj mnohé 
zaujímavé súkromnoprávne ustanovenia. Nariadenia sa týkajú širokej škály života 
vtedajšej uhorskej spoločnosti. Potvrdzujú sa donácie a získané vlastníctvo udelené 
kráľom Štefanom I. a jeho následníkmi, reglementujú sa dedičské práva, právomoci 
kráľa, palatína, špánov (županov), cirkevné súdy sa vynímajú spod svetskej súdnej 
právomoci, stanovujú sa tresty za falošné svedectvá, vraždy, krádeže, únosy, bosoráctvo 
a podobne. Tento zákonník obsahuje aj ustanovenia o platení desiatku, o omšiach, 
pôstoch a cirkevných sviatkoch i pochovávaní, o platení a užívaní výnosov z mýt. Vo 
viacerých ustanoveniach sa hovorí aj o rôznych skupinách príslušníkov vojenského 
stavu, o povinnostiach a postavení hradčanov a hradských strážcov i služobníkov, 
ochrancov hraníc či hostí (prisťahovalcov) a ich daniach. Druhý zákonník z obdobia 
pred rokom 1116 zahŕňa reglementy a kánony z rôznych kráľovských dekrétov a uzne-
sení cirkevných synod, upravuje najmä právne úkony medzi kresťanmi a židmi, takže 
je dôležitou právnou pamiatkou o hospodárskych a obchodných, ale aj národnostných 
pomeroch vo vtedajšom Uhorsku.

I. zákonník
1. Kráľ a celá rada uznali za vhodné, že všetky majetky, ktoré kláštorom a cirkvi da-

roval blahoslavený kráľ Štefan, nech zostanú zachované. 
2. Keďže náš ľud, zaťažovaný buď vzdialenou cestou alebo bremenami svojich po-

vinností, častokrát nemôže prísť podľa potreby na kráľovský dvor, rozhodli sme, že dva-
krát za rok, to jest na sviatok apoštolov Filipa a Jakuba1, a na oktávu sviatku sv. Michala2, 
nech sa v každej diecéze koná synoda, na ktorej špán3 alebo špáni, ako aj ostatní držitelia 
úradov majú prísť pred svojho diecézneho biskupa, ak však niekto, kto bol predvolaný 
(na synodu) hoci aj bez pečate, nepríde, spor prehrá.

6. Ak sa klerik sporí s laikom, nech je laik predvolaný (na súd) pečaťou sudcu, ak 
laik bude mať spor s klerikom, nech je klerik predvolaný pečaťou biskupa alebo archi-
presbytera4, aby boli vypočutí svojím sudcom.
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7. Ak sa dvaja špáni v čomsi nezhodujú, nech sa ich spor prerokuje na vyššie uve-
denej synode.

8. Ak sa sporia dvaja opáti, nech sú rozsúdení na tejže synode.
9. Vyšší úradníci5 kráľa alebo vojvodu a ich kapláni, nech nie sú rozsudzovaní niž-

šie postaveným sudcom než sú oni, ale na tejže synode.
10. Ak dáky spupný sudca z nedbalosti nepríde na spomínanú synodu, nech ho 

súdi jeho žalobca.
11. Ak sa vyšší úradníci kráľa a vojvodu dostali do sporu či už navzájom medzi se-

bou alebo s vyššie postavenými, a ak odmietli predstúpiť pred sudcu, nech ich rozsúdi 
hradský špán6 spolu so sudcom. 

12. Úradníci vojvodu, ktorí sú v pomedzí (španstva) kráľa, a úradníci kráľa, ktorí 
sú v pomedzí (španstva) vojvodu,7 nech sa sporia pred hradským špánom a sudcom, 
nižšie postavení (len) pred sudcom. 

13. Ak sa sporí špán so špánom, alebo ich ľud, nech v ich spore rozhodne buď sy-
nodálny súd, alebo susedný špán. 

14. Žiaden svetský sudca nesmie klerika povolať (na súd) svojou pečaťou.
17. Vinice, usadlosti a  pozemky darované ktorýmkoľvek kráľom, nech ostanú 

tým, ktorým sa darovali, (a to) natrvalo.
18. Lesy, darované cirkvi, nedovoľujeme odňať ani v najmenšom.
19. Starí usadlíci, ktorých vyhnali a  nemajú inde pozemky, nech sa vrátia 

k svojej pôde. Ak však ich pozemky boli dané kláštorom alebo cirkvi a oni už majú 
iné, nech toto tak neporušiteľne zostane.

20. Akýkoľvek majetok, darovaný svätým Štefanom, sa podľa dedičnej postupnos-
ti dotýka ktorýchkoľvek následníkov či dedičov. Avšak majetok darovaný inými kráľmi 
prechádza z otca na syna, ak sa títo pominú, nasleduje (otcov) vlastný brat, ktorého 
synovia nech sa po jeho smrti taktiež nevydeďujú. Ak sa však spomínaný vlastný brat 
nenájde, dedičstvo nech pripadne kráľovi.

21. Kúpený dedičný majetok nech sa neodníma nijakému de dičovi, nech sa však 
potvrdí týmže svedectvom.

22. Súd ohňa a vody8 zakazujeme konať v dákej inej farnosti, ak len nie je v sídle 
biskupa a väčších prepošstiev, čiže aj v Bratislave a Nitre.

23. Sudca, ktorý nespravodlivo rozsúdi spor, nech je predvolaný na kráľov ský dvor 
pečaťou, no bez pečate na synodu.

25. Z daní a mýt však nariaďujeme dať tretiu časť špánom; taktiež priznávame bis-
kupom desiatok, pretože znenie tak Nového, ako aj Starého Zákona vyhlasuje, že sa 
majú dávať; takže je neobozretné a nerozvážne, ak si dovolíme porušovať ustanovenia 
svätcov, ktoré máme plniť s čo naj väčšou oddanosťou.

27. Nikto nech sa neopováži svedčiť, ak sa nevyspovedal z hriechov. Keď sa však 
svedectvo kohokoľvek ukáže ako falošné, nech sa jeho svedectvo už nikdy neprijme. 
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28. Ak niekto zbije sudcovho pristalda9 lebo vyniesol rozsudok v dákom spore, 
nech k tomuže (bitkárovi) pošlú špána komitátu, a podľa rozsudku nech mu všetko 
násilne zoberú. 

29. Nariaďujeme, aby pristaldovia sudcov boli takí, akí majú byť súci svedkovia 
podľa nášho vyššie uvedeného príkazu. 

30. Ak sa sudcov pristald počas (výkonu) poslania dopustil bezprávia, nech je odsú-
dený spolu so sudcom, ktorý ho riadil. 

31. Škoda, spôsobená dakomu neprávom skrz sudcovho pristalda, nech sa nahradí 
zo sudcovho majetku. 

32. Ak si niekto neprávom prisvojil zem dakoho iného, keď súd uzná jeho vinu, 
nech stratí presne toľko isto zo svojej zeme, (a) navyše nech zaplatí desať penzí10. 

34. Ak niekto zo svojho vlastného či domáceho imania predal dačo na trhu, nech 
zaplatí daň podľa zákona sv. Štefana.11 

35. Ak dáky hosť12 susedsky spoluužíva zem hradských strážcov13, nech buď podľa 
hodnoty majetku spolovice vykonáva službu hradských ľudí14, alebo nech zaplatí osem 
denárov15.

36. Keď by kráľ alebo vojvoda prišiel do dákeho hradského španstva, nech mu 
je poskytnutý komitátny (bojový) kôň16, ktorý ak by sa z dákej príčiny pominul, 
nech majiteľ koňa dostane 15 penzí. Ak by sa (kôň) akokoľvek, nie však smrteľne 
zranil, nech je za koňa daná polovica spomínanej hodnoty. Ak do pohraničného 
španstva17 prenikne závažná zvesť, špán nech vyšle ku kráľovi dvoch poslov so štyr-
mi bojovými koňmi, a tí (poslovia) idúc na vlastné trovy, nech si po príchode svoje 
cestovné náklady vymôžu u palatína, a toľko isto aj na spiatočnú cestu. Ak by ich 
kone uhynuli či sa zranili, nech sa za ne vyplatí toľko penzí, ako sme vyššie spo-
menuli. Ak sa vrátia v zdraví (bez ujmy), nech sa im to zaráta ako jedna vojenská 
výprava. 

37. Keď kráľ ide do ktoréhokoľvek hradského španstva18, nech ho sprevádzajú dva-
ja španskí sudcovia19, aby múdrym preskúmaním rozhodli spory tamojšieho ľudu, 
a keď by na nich doľahla sťažnosť ľudu, nech sú súdení palatínom. 

38. Ak kráľ náhodou odoslal dakoho z hradských strážcov ku špánovi či vyššiemu 
úradníkovi, nech sa (potom) sám dostaví na (vojenskú) výpravu, ak však nie, nech sa 
vráti medzi ľudí, ku ktorým patrí. 

39. Zakazujeme komukoľvek, aby držal u seba bez kráľovho súhlasu dákeho ute-
čenca spomedzi hradských strážcov, ak tak však ktosi učiní, nech je ako porušovateľ 
zákona potrestaný. 

40. Špáni, ak majú vo svojich dedinách takých slobodných, od ktorých môžu 
dostať kone a (na dani) dokážu vybrať sto penzí, nech z tohto prímu vystroja pre 
kráľa jedného (jazdeckého) obrnenca. Ak však majú 40 penzí, nech postavia vojaka 
bez brnenia, ale ak majú menej (peňazí), nech si ich ponechajú pre vlastnú potrebu.
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41. Ak kráľ daroval niekomu dákeho potulného sluhu, ten nech mu oholí pol hla-
vy. Ak by to (obdarovaný) nespravil, nech stratí desať penzí. Ak mu dal (aj sluhovu) 
manželku, nech ju stratí spolu s ním. 

42. Ktokoľvek by bez kráľovho súhlasu prechovával tuláka, nech zaplatí 55 penzí. 
43. Ak by ktokoľvek zadržal lapeného tuláka, nech ho jeho pán vykúpi za jed-

nu penzu. 
45. Osem denárov, ktoré boli vyberané od každého jedného slobodného, nech 

sa odteraz nevyberajú. Od hradských ľudí vykonávajúcich týždennícku službu, na-
riaďujeme (však) osem denárov vyberať, a to totiž od tých, ktorí sú slobodní nie voči 
kráľovi, lež voči uvedeným hradským strážcom. Ak sú však (takí) slobodní, ktorí po-
skytujú kráľovi prechádzajúcemu cez ich kraj kone, povozy so záprahom či žoldnier-
ske služby, nech zaplatia štyri denáre. A obdobne (platia) aj slobodní, ktorí sú s nimi 
spoluusídlení, alebo (v opačnom prípade) nech odídu. 

48. Nikto spomedzi Izmaelitov20 nech sa však neopováži dať svoju dcéru za man-
želku dakomu zo svojho rodu, ale len (dakomu) z nášho (kresťanského rodu).21

49. Ak dáky Izmaelita má hostí, alebo by kohosi pozval na hostinu, tak on, ako 
aj jeho spoluhodovníci nech jedia iba bravčové mäso. 

50. Ak dákeho vraha nájdu u špána či kohokoľvek, nech je skrz biskupovho posla 
vypýtaný na potrestanie, ak by sa (dotyčný) zdráhal ho (vraha) poslať, nech spolu s vra-
hom znáša rovnaký rozsudok (trest). Nariadili sme, že otcovraždy a ďalšie, ktoré sme 
predznačili ako vraždy, nech sa dajú na rozsúdenie biskupom, ktorí na základe podstaty 
činov a osôb (delikventov), a podľa toho ako považujú za potrebné, a podľa (znenia) ká-
nonov nech rozhodnú o tomto zločine. Jednoduché vraždy22 nech súdia (spoločne) ar-
chidiakon23 a svetský sudca, ktorí nech si medzi sebou rozdelia deviatu a desiatu časť.24 

51. Chytený zlodej nech je držaný po tri dni bez osušenia rúk a  opaľovania 
ohňom, vo štvrtý deň nech ho však privedú k sudcovi. Keď zlode ja privádza pristald 
jeho pána, ak by tam bola čo len jedna (jeho) rodina, vtedy jeden z nej nech ide so 
zlodejom, ak by aj nechcel ísť, sudca nech neotáľa vyniesť rozsudok. Ak by tam však 
žiad na rodina nebola, nech sudca pošle zviazaného (zlodeja) na najbližšie sa nachá-
dzajúce miesto (sídlo) jeho pána, aby bol odsúdený podľa zákona. 

52. Ak by sa predvedený zlodej (Boží) súd prestál v zdraví,25 nech je ten, kto ho 
chytil riadnym rozsudkom odsúdený, nie však oslepený. 

54. Ak dakto ukradne štvornohé zviera či (niečo) v tejže hodnote, alebo oblečenie 
v hodnote 20 denárov, nech ho odsúdia ako zlodeja. 

55. Ak dakto len z podozrenia zadrží niekoho (mysliac si), že je zlodej, nech je sám 
odsúdený ako zlodej. 

56. Manželka zlodeja, ktorá sa s manželom spolupodieľala na zločine, nech je pre-
daná za slúžku. Jej synovia vo veku 15 rokov či starší, nech znášajú matkin trest, ak 
však nedovŕšili ešte 15 rokov, nech sú prepustení bez trestu. 
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57. O bosorkách, keďže nejestvujú, nech nie je ani žiadne vyšetrovanie. 
59. Únosy žien nech súdi biskup alebo archidiakon.
60. Čarodejníci vyhľadaní skrz posla archidiakona a špána, nech sú (nimi) od-

súdení. 
62. Ak sa v dedine, v ktorej pobýval kráľ, stratí (dakomu) kôň, nikto z dediny to 

nemusí vynahradiť, ale ak by v okolí bola dedina obývaná zlodejmi, nech ich poviažu. 
63. Ak sa pocestní na koňoch ubytovali v dedine a stratili sa im kone, nech im 

ich dedinčania vynahradia, ak by sa to stalo mimo dediny, nikto z dediny (nič) ne-
zaplatí. 

65. Žiaden špán ani vojak nech si neprisvojuje moc nad cirkvou, mimo samého 
biskupa. 

70. Nikto, kto patrí ku klerikom, nech nenosí civilné oblečenie, a to semišový 
kožúšok alebo pestrofarebnú tuniku, svetložlté rukavice, červenú čabraku či zelený 
plášť, topánky či čiapku, črievice či už farbené alebo hodvábne, hodvábnu košeľu 
a tuniku, šaty nemajú byť zopäté šnúrovým zapínaním ani sponou na hrudi, ale majú 
obopínať krk.

73. Pochovávanie kresťanov nech sa nekoná nikde inde, než v priestore kostol-
ných dvorov.26

74. Žiaden Žid nech sa neopováži kúpiť či predať kresťanského sluhu, ale nech 
sa (ani) nestrpí, aby takého držal v službe. Kto takého teraz má, ak ho v stanovenom 
čase nepredá, nech ho stratí. 

75. Ak totiž niektorý z nich (Židov) má polia, nech ich obrába skrz pohanov. Ma-
jetky, ktoré si Židia dokážu kúpiť, môžu vlastniť, no nesmú pobývať nikde inde, iba 
tam, kde je biskupské sídlo. 

76. Žiaden obyvateľ Uhorska nech sa neopováži kupčiť s uhorskými koňmi v (za-
hraničných) krajoch susediacich s Uhorskom. Ak ho (koňa) niekto kúpil, a bol obvi-
nený, že ho ukradol, môže vo veci svojho očistenia konať len vnútri, čiže v hraniciach 
Uhorska. Ak by však chcel hľadať predajcu koní v zahraničí, nech sa mu nedovolí 
odísť, ale nech sa podrobí (Božiemu) súdu horúcim železom. Ak sa preukáže jeho 
vina, nech je odsúdený ako zlodej, ak sa očistí, nech sa nepovažuje za zlodeja, ale nech 
stratí sumu vynaloženú za kúpu (koňa).

77. Nikto nesmie a  nech sa ani neopováži predať, ani vyviesť mimo (hraníc) 
Uhorska sluhu uhorského rodu či kohokoľvek narodeného v Uhorsku, ani cudzinca, 
ani slúžku, s výnimkou cudzojazyčných sluhov, ktorých sem (do Uhorska) doviedli 
z iných krajín; taktiež ani iné zvieratá okrem volov. Ak by to dáky špán porušil, nech 
je buď zbavený hodnosti, alebo nech stratí dve tretiny svojho majetku, tretia časť 
nech sa však ponechá jeho manželke a potomkom. 

78. Každému špánovi prislúcha v jeho hradskom komitáte tretina (príjmu) z daní. 
Kráľovi zasa patria zo všetkých (komitátov) v úplnosti dve tretiny z daní.
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80. Slobodní (ľudia) aj hostia, akými sú Slovania alebo iní cudzinci, ktorí pracujú 
na majetkoch iných, nech dávajú za slobodu (ako daň) denáre27, nech ich však nenútia 
dávať iné denáre navyše, ani (ako náhradu) za dáku prácu.

81. Hradní ľudia28 nech však jednak namiesto práce a jednak za svoju slobodu nech 
odvádzajú (ako daň) denáre. 

Preložil Vladimír Segeš.

Edícia: Corpus Juris Hungarici. Magyar Törvénytár. 1000 – 1526. évi törvénycikkek. Ed.: 
Márkus, Dezső. Budapest 1899, s. 92-127; ZÁVODSZKY, Levente: A Szent István, Szent 
László és Kálmán korabeli törvények és zsinati határozatok forrásai. Budapest 1904, s. 83-
125, 181-209. Ďalej pozri slovenské výňatky Naše dejiny v prameňoch. Pripr.: Ratkoš, 
Peter – Butvin, Jozef – Kropilák, Miroslav. Bratislava: Slov. pedagog. nakl., 1971, s. 34-35; 
LACLAVÍKOVÁ, Miriam – ŠVECOVÁ, Adriana: Pramene práva na území Slovenska I. Od 
najstarších čias do roku 1790. Trnava: Typi universitatis Tyrnaviensis, 2007, s. 82-84; maďarské 
preklady NAGY, Gábor: Magyar középkor 997 – 1526 (Forrásgyüjtemény). Debrecen 1999, 
s. 119-128, 130-138; BERTÉNYI, Iván: Magyar törtenéti szöveggyüjtemény 1000 – 1526. 
Budapest: Osiris Kiadó, 2000, s. 223-267.

Literatúra: MÚCSKA, Vincent: Uhorsko a cirkevné reformy 10. a 11. storočia. Acta historica 
Posoniensia IV. Bratislava: FiF UK – Stimul, 2004; SEGEŠ, Vladimír a kol.: Kniha kráľov. Pa-
novníci v dejinách Slovenska a Slovákov. 4. vyd. Bratislava: SPN – Mladé letá, 2010, s. 75-80, 
autorom príslušnej časti (Klerik vo vladárskom rúchu) je Vincent Múcska.

* * *

1 Sviatok apoštolov sv. Filipa a Jakuba pripadá na 1. mája.
2 Oktáva sv. Michala – ôsmy deň po sviatku sv. Michala, čiže 6. októbra.
3 Termín comes prekladáme ako špán (župan).
4 Archipresbyter – arcibiskup. 
5 Termín maiores ministri interpretujeme ako vyšší úradníci.
6 Termín comes parochianus prekladáme ako hradský špán (župan). Bol to kráľom menovaný správca 

hradského komitátu. V slovenskej historickej terminológii je v tomto označení územnosprávnej regio-
nálnej oblasti rozkolísanosť; synonymicky, no bez konsenzu sa používajú termíny kráľovský i hradský 
komitát, hradské španstvo, stolica i župa. V prípade hradského komitátu územne ide jednak o hradský 
obvod (maď. vármegye) a jednak o hradské španstvo (maď. várispánság), čiže majetky patriace hradu, 
z ktorých príjem poberal hradský špán (župan), ktorý si tretinu ponechal a dve tretiny odvádzal kráľovi, 
čo sa implicitne uvádza v 25. článku tohto zákonníka.

7 Termín mega regis interpretujeme ako pomedzie (španstva) kráľa a termín mega ducis zasa analogicky ako 
pomedzie (španstva) vojvodu. Inak v uhorskej latinskej právnej terminológii sa práve na tomto mieste 
po prvýkrát uvádza pojem mega, ktorý má pôvod v slov(i)enskom pomenovaní medza, medzä, medja, 
medža (čiže pomedzie), a ktorý vo včasnostredovekej maďarčine nadobudol podobu megye na označenie 
hradského komitátu.

8 Ide o ordál, ordálie, čiže Boží súd.
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9 Pristald (lat. pristaldus), inak aj pristav, súdny vykonávateľ či úradník.
10 Penza (lat. pensa) – počtová jednotka v hodnote byzantského zlatého solidu, spočiatku mala hodnotu 

30, neskôr 40 denárov. 
11 Takýto zákon kráľa Štefana I. sa v jeho zákonníkoch nezachoval. 
12 Hosť (lat. hospes, hospites) – osobne slobodný prisťahovalec zväčša z cudziny, no i domáceho pôvodu, ako 

vidno v prípade 80. článku tohto zákonníka. 
13 Hradskí strážcovia (lat. cives, sg. civis) – osobitná vojenská podskupina patriaca do skupiny hradského 

obyvateľstva – hradčanov (lat. castrenses).
14 Hradskí ľudia (lat. civiles, sg. civilis) – služobnícke, no spočiatku osobne slobodné obyvateľstvo patriace 

do skupiny hradčanov (lat. castrenses).
15 V edícii Závodszkého sa uvádza osem, v Corpus Iuris Hungarici zasa sedem denárov.
16 Podľa Závodszkého edície megalis equus, čiže komitátny kôň, podľa Corpus Iuris Hungarici regalis equ-

us, čiže kráľovský kôň. Ako z ďalšieho textu nepriamo vyplýva išlo o bojových koňov, ktorých v hrad-
skom španstve (komitáte) chovali pre potreby kráľa výslovne na vojenské účely. 

17 Termín marchia prekladáme ako pohraničné španstvo, na jeho čele stál kráľom poverený pohraničný 
špán (marchio, resp. comes marcae).

18 Výklad spojenia civitatis megam (podľa Závodszkého), resp. comitis mega (podľa Corpus Iuris Hungari-
ci), by sa dal interpretovať dvoma spôsobmi, no nepochybne ide o hradské španstvo. 

19 Spomínaní dvaja španskí sudcovia (iudices megales) boli spočiatku priamo podriadení kráľovi, neskôr 
hradskému špánovi, označovali sa aj ako biloti (sg. bilotus), resp. bilochi (sg. bilochus), a to podľa kovovej 
(najčastejšie bronzovej alebo medenej) pečate (billog), ktorou sa preukazovali pri predvolávaní dakoho 
na súd. 

20 Izmaelita – moslim, mohamedán. 
21 Toto ustanovenie nebolo síce v súlade s dovtedajšou realitou či právnou obyčajou, nanovo teda regle-

mentovalo sobášne zvyklosti Izmaelitov v záujme ich pokresťančenia. V prípade Židov sa však obdobný 
postoj neuplatnil. 

22 Pod jednoduchými vraždami (simplicia homicidia) sa rozumejú zabitia. 
23 Archidiakon či inak arcidekan – stál ako predstavený na čele cirkevného obvodu, ktorý sa vtedy v pod-

state zhodoval s územím hradského komitátu. 
24 Sudcom prislúchala za výkon súdnej činnosti deviata a desiata časť z pokuty či majetku odsúdeného. 
25 Išlo o Boží súd (ordál) horúcim železom; ak ho obvinený absolvoval bez ujmy na zdraví, bol uznaný za 

nevinného, ak sa mu rany nehojili, vyhlásili ho za vinného. 
26 Myslia sa vlastne vysvätené cintoríny pri kostoloch. 
27 Daň slobodných, nazývaná liberi denarii, činila 8 denárov, ako to vyplýva zo 45. článku tohto zákonní-

ka. 
28 Termín castellani na tomto mieste označuje ľudí patriacich k hradu, čiže podskupinu hradných ľudí 

patriacich medzi hradčanov v širšom slova zmysle. 
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6 Otto z Freisingu o Uhorsku a Uhroch
polovica 12. storočia

V máji 1147 vyrazilo z Regensburgu vojsko nemeckého kráľa Konráda III. na druhú 
križiacku výpravu. Cesta križiakov do Konštantínopola viedla cez územie Uhorska. 
V nemeckom vojsku bol aj významný nemecký kronikár a biskup Otto z Freisingu 
(okolo 1112 – 1158), ktorý vo svojom neskoršom diele Činy cisára Fridricha I. 
(Gesta Friderici I. imperatoris) opísal aj dojmy z Uhorska. Ako človek prichádzajúci 
z civilizovanejších pomerov hodnotil Uhrov nadmieru kriticky, no zároveň sa s ob-
divom vyjadroval o krajine a uznanlivo opísal takmer neobmedzenú moc a autoritu 
uhorského panovníka.

I, 33. Táto krajina, oddávna nazývaná Panónia1, je obkolesená lesmi a pohoriami, 
a to najmä Apeninami2 vo vnútrozemí (krajiny) sú dlhočizné rovinaté pláne, ktoré 
pretínajú rieky a bystriny a ktoré oplývajú lesmi s množstvom rozmanitých druhov 
zveriny. Krajina prekvitá pôvabom, lebo príroda jej poskytla krásu a bohatstvo skrz 
úrodné polia, takže vyzerá ako Boží raj alebo vychýrený Egypt. Ako bolo povedané, 
ponúka teda od prirodzenosti prekrásny pohľad, ako je však pri barbarských náro-
doch obvyklé, nekrášlia ju stavby ani múry hradieb; a hranice vytvárajú ani nie tak 
pohoria a lesy, ako skôr prudké toky mohutných riek. Na východe, kde sa chýrna 
rieka Sáva vlieva do Dunaja, hraničí s Bulharskom, na západe s Moravou a mar-
kgrófstvom východných Nemcov3, na juhu (susedí) s  Chorvátskom, Dalmáciou, 
Istriou a Korutánskom, na severe s Čechami, Poľskom, Ruskom4, na juhovýchode 
s Ramou5, na severovýchode nasleduje rovinatá krajina Pečenehov a Falonov6, kde 
možno loviť množstvo zveriny, ale pluh či motyku sotva poznajú. Keďže (krajinu) 
často sužovali vpády barbarov, nemožno sa diviť, že v mravoch a jazyku zostala neo-
krôchaná a nevkusná, lebo sprvu – ako sme inde obšírne uviedli – ju plienili Huni, 
ktorí podľa Jordana7 pochádzajú zo zlých duchov a z neviestok, potom strádala za 
pustošenia Avarov, ktorí jedia surové a nečisté mäso, a napokon (to bolo) zabratie 
Uhrami, ktorí priputovali zo Skýtska8 a dodnes tu žijú. 

Spomínaní Uhri9 majú mrzký výzor tváre s  hlboko vpadnutými očami, sú 
nízkeho vzrastu; ich zvyky a reč sú barbarské a divoké, takže právom možno viniť 
osud alebo sa čudovať Božej trpezlivosti, že takýmto ľudským ohavám, ktorých 
nemôžem označiť ani za ľudí, dala do užívania takú utešenú krajinu. V  čom-
si však napodobňujú rozvážnosť Grékov10, keďže nejakú väčšiu vec neriešia bez 
dôkladného a zdĺhavého pojednávania. V dedinách a mestečkách majú však len 
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veľmi chatrné príbytky, zväčša z  rákosia, menej z  dreva a  najmenej z  kameňa, 
lebo aj tak celé leto a na jeseň bývajú pod šiatrami. Schádzajú sa na kráľovskom 
dvore a jednotliví veľmoži si prinášajú stolce a radia sa o štátnych záležitostiach. 
V treskúcich zimách rokujú v malých domcoch, ktoré si na tento účel postavili. 
A všetci natoľko poslúchajú svojho panovníka, že ani jeden sa neopováži znepo-
kojovať ho otvoreným protirečením, ba dokonca ani len skrytým šepotom narú-
šať jeho vôľu. Je zaujímavé, že hoci kráľovstvo tvorí sedemdesiat či čosi viac ko-
mitátov11, z každého jedného patria podľa práva dve tretiny príjmov kráľovskej 
pokladnici, a len tretina pripadne komesovi12; a okrem kráľa nikto v tejto rozľah-
lej krajine sa neopováži raziť peniaze alebo vyberať mýto. Ak by dakto spomedzi 
komesov čo i len v najmenšom urazil kráľa, alebo ho krivým slovom neprávom 
očiernil, alebo by sa dostal hoc aj nevinne do podozrenia, z (kráľovského) dvora 
pošlú hocakého služobníka zákona, čo aj nízkeho pôvodu, ktorý – nech by (do-
tyčného) obkolesovali členovia jeho družiny – ho sám zatkne, spúta okovami 
a predvedie na rôzne druhy mučenia. Panovník si neželá, ako je u nás zvykom, 
aby takého súdili jemu rovní, a obvinený nemá možnosť obhajovať sa, lebo vôľa 
panovníka sa považuje za zákon. 

A keď kráľ chce viesť vojsko, všetci sa bez odvrávania zomknú, akoby boli 
jedným telom. Sedliaci, ktorí bývajú v dedinách, vystroja deviati desiateho ale-
bo siedmi ôsmeho, prípadne i menšie počty, ak to vyžaduje potreba, zaopatria 
ho všetkým potrebným na vojenčenie, ostatní však ostávajú doma pracovať na 
poliach. Tí, ktorí patria k vojenskému stavu, by si dovolili ostať doma iba z veľ-
mi naliehavej príčiny. V kráľovskom šíku sú hostia13, ktorých je veľké množstvo, 
a ktorí sa u nich nazývajú veľmoži, poskytujú kráľovi ochranu zo všetkých strán.14 
Takmer všetci sú desiví, do boja tiahnu ozbrojení desivými zbraňami15, s výnim-
kou tých, ktorých vycvičili hostia – nazývaní u nás žoldnieri – alebo od ktorých aj 
sami pochádzajú; a ktorí nemajú vrodený, ale zvonka osvojený fortieľ, a aj v bo-
jovom umení a pompéznosti zbroje napodobňujú našich (nemeckých) veľmožov 
a hostí. O zvykoch rečeného národa postačuje, čo bolo povedané. 

Preložil Vladimír Segeš.

Edícia: Ottonis episcopi Frisingensis et Rahewini Gesta Frederici seu rectius Cronica. Prel.: Schmidt, 
Adolf; ed.: Schmale, Franz-Josef. Berlin: Deutscher Verlag der Wissenschaften, (podľa licencova-
ného vydania Darmstadt 1965), s. 192-195 (latinský text s paralelným nemeckým prekladom); 
maďarský preklad MARCZALI, Henrik: Szöveggyűjtemény Magyarország történetének tanulmány-
ozásához I. Budapest 1964, s. 365-366; slovenský výňatok Naše dejiny v prameňoch. Pripr.: Rat-
koš, Peter – Butvin, Jozef – Kropilák, Miroslav. Bratislava: Slov. pedagog. nakl., 1971, s. 39.
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1 Panónia (Pannonia) – v stredovekej latinčine synonymické pomenovanie Uhorska. 
2 Pomenovanie Apeniny (Appenin) zaiste označuje Karpaty. 
3 Orientali Teutonicorum marchia – Východné markgrófstvo (Ostmark), dnes územie Rakúska. 
4 Rusko (Rutenia) – ide vlastne o vtedajšiu Kyjevskú Rus.
5 Rama – časť vtedajšej i dnešnej Bosny.
6 Faloni (Falones) – Kumáni. 
7 Jordanes – neskoroantický rímsky vzdelanec a spisovateľ, žil v prvej polovici 6. storočia, vynikol dielom 

o Pôvode a živote Gótov (pozri Pramene k vojenským dejinám Slovenska I/1, dokument č. 29, s. 121-
129).

8 Skýtsko – označenie pre rozsiahle územie v  Čiernomorí, Malej Ázii i  na Balkáne. Maďari prišli do 
Karpatskej kotliny z krajiny, ktorú oni nazývali Etelköz, išlo o územie medzi Dneprom, Karpatmi a du-
najskou deltou. 

9 Trasa križiakov viedla pozdĺž stredného a dolného Dunaja, takže Ottom opisovaní Uhri boli vlastne 
Maďari. 

10 Pod Grékmi sa myslia Byzantínci. 
11 Komitát (comitatus) – hradské španstvo, župa. 
12 Komes (comes) – hradský špán, župan.
13 Hostia (lat. hospites) – slobodní prisťahovalci, v tomto prípade ťažkoodetí bojovníci – rytieri z cudziny. 
14 Z kronikárovej formulácie nie je zrejmé, či ide o kráľovu telesnú stráž, ako by sa zdalo, alebo o najbliž-

ších kráľovských dvoranov vykonávajúcich najvyššie úrady. 
15 Ťažko určiť, čo kronikár považoval za desivé zbrane (tetris in armis).
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7 Súpis majetkov a príjmov z obdobia kráľa Bela III. 
asi 1185 – 1193

Cenné a nevšedné svedectvo o Uhorsku na konci 12. storočia podáva register či súpis 
majetkov a príjmov z čias kráľa Bela III.  (1173 – 1196). Hoci sa zachoval len v od-
pise v kódexe z prelomu 15. a 16. storočia, ktorý sa nachádza vo francúzskej Národ-
nej knižnici, historici nepochybujú o jeho hodnovernosti. Sumy v súpise pokladajú 
niektorí historici za privysoké, nepochybujú však o uvádzaných zdrojoch kráľovských 
príjmov, ktoré tvorili najmä naturálna renta z vlastných kráľovských majetkov, príjmy 
z razby mincí a peňažných dávok zo 72 hradských španstiev (komitátov) z predaja 
soli, z ciel, mýt a trhov. Uvedené položky kráľovských príjmov predstavujú po spočí-
taní 166-tisíc hrivien, ak sa k nim priráta aj naturálna renta, odhadovaná približne na 
75-tisíc hrivien, ročný príjem kráľa dáva výslednú sumu 241-tisíc hrivien, čo v prepoč-
te predstavuje 56 237,35 kg čistého striebra. Samotný súpis vznikol buď okolo roku 
1185, keď Belo III. (vtedy vdovec) požiadal o ruku Margitu z rodu Kapetovcov, sestru 
francúzskeho kráľa Filipa II., alebo (podľa novších predpokladov) okolo roku 1195 
v súvislosti s plánovaným manželstvom jeho syna a následníka trónu Imricha s dcérou 
aragónskeho kráľa Konštanciou.

Panstvo Uhorska

Hranice Uhorského kráľovstva a rozsah jeho moci. 
V Uhorskom kráľovstve kráľa Bela sú tieto krajiny: Uhorsko ako hlavná časť kráľov-
stva, Chorvátsko, Dalmácia a Rama1. V Uhorsku sú dve arcibiskupské sídla: ostri-
homské a kaločské. Ostrihomské má z kráľovského dvora z (razby) mincí šesťtisíc hri-
vien (striebra), má jednu mincovňu a (toto mesto) je metropolou Uhorska. Kaločské 
(arcibiskupstvo) má sídlo v Bači a má (príjem) dvetisícpäťsto hrivien2. Ostrihomské-
mu (arcibiskupovi) podliehajú páni sufragáni: jágerský biskup, majúci tritisíc hrivien; 
vacovský biskup, majúci sedemsto hrivien; päťkostolný biskup, majúci tisícpäťsto 
hrivien; rábsky biskup, majúci tisíc hrivien; vesprímsky biskup, majúci tisícsedemsto 
hrivien; nitriansky biskup, majúci tristo hrivien. Kaločskými sufragánmi sú: čanád-
sky biskup alebo – podľa tam pretekajúcej rieky – marošský, majúci dvetisíc hrivien; 
biskup Biharu, ktorého sídlo sa nazýva Varadín, majúci tisíc hrivien; sedmohradský 
biskup, majúci dvetisíc hrivien; záhrebský biskup, nad riekou Sávou, majúci tisícpäť-
sto hrivien.

V Dalmácii sú dve arcibiskupstvá: zadarské, majúce päťsto hrivien, a splitské, ma-
júce štyristo hrivien. Im obdobne podlieha desať sufragánov.
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Kráľ Uhorska má zisk z (razby a výmeny) mincí ročne šesťdesiattisíc hrivien. Tak-
tiež má z (predaja) jemu patriacej soli šestnásťtisíc hrivien. Zároveň má z ciel, mýt, 
prievozov, trhov alebo jarmokov, ktoré mu všetky patria, tridsaťtisíc hrivien.

Taktiež dostáva od cudzích kráľovských prisťahovalcov (žijúcich) v Sedmohrad-
sku päťtisíc hrivien. Zároveň má z jemu patriacej (dvoj)tretinovej časti3 od svojich se-
demdesiatich dvoch hradských špánov4 ročný príjem dvadsaťtisíc hrivien. Taktiež do-
stáva od kniežaťa Slavónska ročne desaťtisíc hrivien. Každý zo sedemdesiatich dvoch 
hradských špánov raz ročne vydržiava kráľa Uhorska, a  skôr než by vstal od stola, 
obdaruje ho prinajmenšom sto hrivnami, a podaktorý z nich tisíc hrivnami. Z toho 
peňažnú hotovosť samotného kráľa možno vyčísliť najmenej na desaťtisíc hrivien. 
Okrem toho kráľovná a kráľovskí synovia dostávajú veľké dary v podobe striebra, 
hodvábnych látok a koní. A popri tom všetkom ľud krajiny poskytuje kráľovi celé 
zaopatrenie.

Preložil Vladimír Segeš.

Edícia: III. Béla magyar király emlékezete. Ed.: Forster, Gyula. Budapest 1900, s. 139-140 
(faksimile, latinské znenie); MARCZALI, Henrik: Enchiridion fontium historiae Hungarorum. 
Budapestini 1902, s. 129; slovenský preklad (neúplný a miestami nepresný) pozri Naše dejiny 
v prameňoch. Pripr.: Ratkoš, Peter – Butvin, Jozef – Kropilák, Miroslav. Bratislava: SPN, 1971, 
s. 40; SEGEŠ, Vladimír: Súpis majetkov a príjmov z čias kráľa Bela III.  In: Historická revue, roč. 
5, 1994, č. 5, s. 35; Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti I. Bratislava: Národné lite-
rárne centrum, 1998, s. 123. 

Literatúra: SEGEŠ, Vladimír a kol.: Kniha kráľov. Panovníci v dejinách Slovenska a Slovákov. 4. 
vyd. Bratislava: SPN – Mladé letá, 2010, s. 101-106, autormi príslušných častí (Pevné žezlo 
byzantského odchovanca a Uhorské bohatstvo) sú Vincent Múcska a Vladimír Segeš. 

* * *

1 Rama – časť vtedajšej i dnešnej Bosny, do titulatúry uhorských kráľov sa dostala za Bela II.
2 Hrivna, resp. marka (z lat. marca) – v 12. a 13. storočí mala hmotnosť 233,35 g.
3 V rukopise sa uvádza iba tretina, kráľovi však prislúchali dve tretiny príjmu.
4 Hradský špán (lat. comes), synonymicky sa používa aj výraz župan, resp. slovakizovaná podoba komes.
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8 Donácia kráľa Bela III. pre jobagióna 
Trenčianskeho hradu Vratslava
1193

Uhorský kráľ Belo III.  ocenil vojenské zásluhy jobagiónov1 Trenčianskeho hradu 
Vratslava a jeho brata Stojšu , ktorý zahynul v boji, udelením donácie na Kameničany 
a Predmier so Súľovom. Vratslava zároveň povýšil na kráľovského servienta2. Kráľ 
v donačnej listine taktiež schvaľuje a potvrdzuje, že Vratslav  dal polovicu novozíska-
ných zemí, ako aj polovicu dedičných zemí v Dubnici a Ostraticiach svojmu bratovi 
Piškinovi. 

V mene Svätej Trojice a nerozdielnej jednoty. Belo, syn kráľa Gejzu  druhého, z Bo-
žej milosti kráľ Uhorska, všetkým v Kristovi zbožne žijúcim (posielame) pozdravenie. 
Kráľovská obozretnosť má o svojich poddaných prejavovať takú starostlivosť, aby ten, 
kto vernejšie slúžil, má sa tešiť štedrejšej kráľovskej odmene. Preto teraz prítomným 
aj budúcim oznamujeme, že keď sme boli v Grécku, Vratslav  (Vrazlo) a  jeho brat 
Stojša (Stoyza), jobagióni Trenčianskeho hradu, udatní bojovníci, vo všetkom nám 
preukazovali vďačné služby a potom, keď sme si s pomocou Pána podmanili (Uhor-
ské) kráľovstvo pod našu moc3, a Ondreja, nášho milovaného syna sme ustanovili za 
knieža4, oni v našom vojsku vybojovali slávne bitky a jeden z nich – Stojša tam bol 
zabitý, Vratslav sa zasa vrátil ťažko zranený. Po zvážení toľkých služieb a zásluh obi-
dvoch, spomenutého Vratslava so všetkými jeho potomkami a majetkami úplne vyní-
mame spod služby (Trenčianskemu) hradu, prijímajúc ho medzi našich (kráľovských) 
servientov. A okrem toho im dávame dve uprázdnené zeme, Kameničany a Predmier 
so Súľovom, vyňaté spod (právomoci) spomenutého hradu, ktoré aj on aj jeho potom-
kovia majú vlastniť navždy. Prikázali sme, aby (Vratslava) do držby uviedol náš verný 
Michal, trenčiansky špán5. – – – zeme Kameničany začína pri rieke Váh a ide cez po-
tok Bolešov smerom na Moravu až k potoku Vlára a odtiaľ ťahajúc sa vyššie otáča sa 
na východ, susediac so zemou Stolka, potom sa vracia k Váhu. Prvý medzník zeme 
Predmier sa začína tiež od rieky Váh, postupujúc stredom poľa prechádza istý potok 
smerom k  lesu, odtiaľ po úbočí vrchu ide k potoku Jablonová, vlievajúceho sa do 
riečky Hradná a odtiaľ postupuje trocha vyššie ponad túže riečku až k vysokým ska-
lám; držiac sa vľavo ide cez skaly smerom k Roháču a prebieha po skalách zo strany 
Rajca, odkiaľ potom zostupuje z veľkého vrchu až k ôsmim vŕškom; odtiaľ postupuje 
k istému potoku (ktorý sa) vlieva do riečky Teplá; po Teplej zostupujúc o niečo nižšie 
vystupuje hore stúpajúc nad skalou, ktorá sa volá Holasnie; odtiaľto postupuje k Pre-
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lazu, zostupuje k potoku Pnunc a vracia sa k Váhu. – – – Po vykonaní tohto všetké-
ho prišiel k nám Vratslav s bratom, ktorý sa volá Piškina (Piskina) a oznámil, že zo 
spomínaných zemí, darovaných mu z našej milosti, svojmu bratovi na znak bratskej 
lásky, navždy prepustil štyri poplužia zeme, dve v Kameničanoch a dve v Predmieri. 
Obidvaja tiež povedali, že svoju dedičnú zem v Dubnici si rozdelili tak, že polovica zo 
strany potoka Dubnica patrí Vratslavovi a zo strany Lieskovského potoka Piškinovi. 
Aj svoju druhú dedičnú zem Ostratice si mierumilovne rozdelili na dve časti. (Riadiac 
sa) kráľovskou spravodlivosťou prijali sme ich pokonanie a rozkázali sme ho zaznačiť 
v tejto (listine). Aby znenie tejto našej donácie a spomenutej dohody nezmenene tr-
valo v budúcnosti, dávame ho zaznačiť v tejto listine a na upevnenie (večnej) stálosti 
dávame (aj) potvrdiť pečaťou nášho Majestátu. Dané (rukou) magistra Štefana, kan-
celára kráľovského dvora, roku Vtelenia Pána tisíceho stého deväťdesiateho tretieho, 
za dôstojného ostrihomského arcibiskupa Jóba, kaločského arcibiskupa Saula, jáger-
ského biskupa Petra, päťkostolného biskupa Kalana, vacovského biskupa Boleslava, 
nitrianskeho biskupa Obranda, palatína Mocha, bána Dominika, dvorského špána 
(sudcu) Esaua, šopronského špána Andreja, trenčianskeho špána Michala, nitrianske-
ho špána Lamperta, bratislavského špána Petra.

Preložil Vladimír Segeš.

Edícia: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I. Ed.: Marsina, Richard. Bratislava: Vyd. SAV, 
1971, s. 94-95. Úplný slovenský preklad Richarda Marsinu pozri Pramene k dejinám Slovenska 
a Slovákov III. V kráľovstve svätého Štefana. Vznik uhorského štátu a čas arpádovských kráľov. Brati-
slava: Literárne informačné centrum, 2003, s. 77-78. R. Marsina označuje túto listinu za sfalšo-
vanú, respektíve čiastočne sfalšovanú, text (s výnimkou metácie) však pokladá za hodnoverný.

Literatúra: MARSINA, Richard: Tri state zo slovenskej diplomatiky. In: Historické štúdie 3, 
1957, s. 275-302; ZSOLDOS, Attila: A szent király szabadjai. Fejezetek a várjobbágyság történeté-
ből. Budapest 1999.

* * *

1 V 11. – 13. storočí sa ako jobagióni (lat. jobbagio, jobbagiones) všeobecne označovali viaceré výsadné, 
vnútorne diferencované vrstvy zväčša slobodného obyvateľstva od popredných hodnostárov až po 
radových príslušníkov vojska. Jednotlivé skupiny jobagiónov sa odlišovali spoločenským i právnym 
postavením, rozsahom majetkového vlastníctva a neraz aj stupňom podriadenosti. Najvýznamnejšiu 
vrstvu predstavovali kráľovskí jobagióni svätého kráľa, ktorí svoje postavenie a majetky odvodzovali 
od čias uhorského kráľa Štefana I. či jeho najbližších nástupcov. Hradskí jobagióni tvorili pomerne 
početnú vrstvu, za prepožičané alebo udelené majetky vykonávali vojenskú a strážnu službu a občas 
zastávali aj nižšie správne funkcie v hradskom komitáte (španstve). Od prelomu 13. a 14. storočia až 
do roku 1848 sa termínom jobagióni označovali poddaní, čiže vykorisťovaná trieda. Doposiaľ nie je 
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vedecky uspokojivo objasnené, prečo nastal tento zásadný sémantický obrat v obsahu výrazu joba-
gión. 

2 Servienti (lat. serviens, servientes) – vo všeobecnosti slúžiaci či služobníci. V Uhorsku v 11. – 13. sto-
ročí sa týmto termínom označovali bezprostrední vazali kráľov, vykonávajúci vojenskú službu v krá-
ľovskom vojsku. Kráľovskí servienti tvorili spočiatku výsadnú zložku uhorskej spoločnosti. Zväčša 
vlastnili pôdu aj s  poddanými a hierarchicky stáli vyššie ako hradskí jobagióni, lebo nepodliehali 
hradským špánom (komitátnym županom), ale iba kráľovi. Od konca 13. storočia sa všetci kráľovskí 
servienti fakticky považovali za šľachticov. Termín servient v 14. storočí bol občas aj synonymným 
označením familiára. Neskôr (14. – 18. storočie) sa ako servienti označovali aj sluhovia, najmä panskí 
drábi. 

3 Belo IV.  sa stal uhorským kráľom roku 1172, korunovaný bol 13. 1. 1173.
4 Belov syn Ondrej (neskorší kráľ Ondrej II. ) sa stal haličským kniežaťom roku 1188.
5 Termín comes de Trenchin prekladáme ako trenčiansky špán.
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9 Život uhorského kráľa svätého Ladislava
pred 1204

Uhorský kráľ Ladislav I. (1077 – 1095) sa v uhorskej historickej tradícii stal jedným 
z najobdivovanejších a najobľúbenejších panovníkov. Jeho kult prešiel vývojovým pro-
cesom od ideálneho kráľa a dynastického hrdinu cez kresťanského rytiera a rytierskeho 
kráľa až po národného svätca, čo odzrkadľuje aj súveký epiteton athleta patriae, čo 
možno voľne preložiť ako udatný bojovník vlasti. Kráľ Ladislav bol kanonizovaný roku 
1192. Legenda o svätom Ladislavovi kráľovi (Vita sancti Ladislai regis Hungariae) je 
poslednou legendou z okruhu legiend o uhorských svätcoch žijúcich v 11. storočí. 
Dovedna má 11 kapitol, v rámci ktorých prvá približuje Ladislavov pôvod a rodinné 
súvislosti, boj o kráľovskú korunu a nástup na trón. Šiesta kapitola približuje Ladisla-
vove zásluhy v bojoch počas vpádu Pečenehov do Uhorska. 

1. Svätý kráľ Ladislav pochádzal ako žiariaca hviezda zo vznešeného ro du uhorských 
kráľov. Jeho otcom bol vlastný brat prejasného kráľa On dreja prvého, rovnako sláv-
ny kráľ Belo prvý, ktorého pričinením v ro koch jeho vlády štát, ba až celá Panónia 
tak rozkvitla a vzrástla a dostala takú správu, že od čias svätého Štefana sa nikdy tak 
výborne nezaskvela svojimi zákonmi, nezávislosťou ani bohatstvom. A tak v jeho 
časoch Uhorsko, bohatšie ako predtým, začalo svoju slobodnú hlavu s plnými ro-
hmi hojnosti dvíhať k nebesiam ( Ž 74, 6) a prekonávať takmer všet ky poklady zeme 
cťou a slávou.

Rodným bratom Ladislavovým bol Magnus, slávny kráľ, ktorého ľud vo lal Gejza. 
Tento pobožný a katolíckej viere verný muž bol taký ozdobe ný cnostnými mravmi 
a dobrými skutkami, že keby tomu nebránil jeho bratský spor s kráľom Šalamú-
nom, už po dlhý čas by jasne žiaril svätos ťou a slávou.

6. Potom vpadli do pohraničia Uhorska pečenežskí zbojníci a mužov aj ženy 
odvádzali do zajatia. Keď ich kráľ s vojskom prenasledoval, pri šiel do šírej pustatiny, 
kde nemali čo jesť. Keď teda vojsko hladovalo, kráľ sa vzdialil, a kľačiac pri modlit-
bách, usilovne vzýval Božie milosrden stvo, aby ten, ktorý kedysi nasýtil synov Izra-
ela dažďom many (Ex 16, 13-15), nenechal kresťanský ľud zahynúť hladom. A keď 
povstal od modlitby a vracal sa, hľa, tu mu ide v ústrety črieda jeleňov a byvolov 
a krotko s ním príde až do vojenského tábora. Každý si teda vzal zo zvie rat, koľko 
spotreboval ( Ex 16,16-17) a chválili a oslavovali Boha v je ho svätom, prostredníc-
tvom ktorého sa im dostalo také veľké milosr denstvo. Boh totiž stojí pri svojich 
vyvolených a svojou láskou im dáva príležitosť konať dobro.
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Pretože si tento vyvolený Boží služobník veľmi prial konať bohumilé skutky, 
bolo mu najskôr Božím pokynom oznámené, aby už nenechával ležať v prachu telá 
svätých, ktorých Pán nebeského tvorstva ráčil poc tiť prijatím do ochrany svojho 
lona. Získajúc teda pápežské schválenie, dal Ladislav podivuhodne vyzdvihnúť 
telá tých, čo boli zapísaní me dzi svätých: bol to blahoslavený kráľ Štefan, ktorý 
bol prvý, čo Uhrom ukázal cestu večnej spásy; ďalej jeho syn svätý Imrich – ten, 
ktorý si žiadal zjavenie z neba, čo vzácne by mal priniesť Bohu ako obeť, a keď dostal 
odpoveď, že Bohu je najdrahšie panictvo, potom napriek tomu, že chcel uzavrieť 
manželstvo a dúfal v potomka a následníka trónu, za sľúbil Bohu svoju čistotu; 
a ďalej svätý mučeník Gerard a blahoslavený Ondrej a Benedikt.

Citované podľa MARSINA, Richard: Legendy stredovekého Slovenska. Ideály stredovekého človeka 
očami cirkevných spisovateľov. Rak: Budmerice, 1997, s. 129, 132.

Edícia: BARTONIEK, Emma: Legenda sancti Ladislai regis. In: Szentpétery, Emericus: Scripto-
res rerum Hungaricarum II. Budapestini 1938, s. 507-527.

Literatúra: Legendy a kroniky Koruny uherské. Ed.: Pražák, Richard. Praha: Vyšehrad, 1988, s. 
132-144; SEGEŠ, Vladimír a kol.: Kniha kráľov. Panovníci v dejinách Slovenska a Slovákov. 4. 
vyd. Bratislava: SPN – Mladé letá, 2010, s. 69-74 (autorom príslušnej časti je Vincent Múcska).
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10 Skutky Uhrov podľa Anonyma
okolo 1210

Kronika Gesta Hungarorum, čiže Skutky Uhrov, je najstarším dochovaným uhorským 
naračným prameňom. Anonymus, čiže neznámy autor, ktorý sa v záhlaví sám uviedol 
ako Majster P. (P. dictus magister) bol notárom kráľa Bela III. Jeho dielo, z ktorého neskôr 
čerpali aj ďalší uhorskí kronikári, opisuje dejiny Maďarov od ich pravlasti v Skýtii až po 
založenie Uhorského kráľovstva. Vďaka kritickej analýze prevláda názor, že nejde o pra-
meň k politickým a sociálnym dejinám opisovaného obdobia, teda konca 9. a celého 10. 
storočia, ale skôr o cenný prameň k osídleniu a onomastike i topografi i, ako aj k ideológii 
doby vzniku prameňa, čiže začiatku 13. storočia. Považuje sa teda skôr za historický román, 
pričom však toto dielo literárneho charakteru je významnou historickou i jazykovednou 
pamiatkou a významným prameňom pre poznanie stredovekého uhorského vojenstva. 

1. O Skýtii

Skýtia je teda veľmi veľká krajina na východe, ktorá sa volá Dentumoger1 a jej hranice 
sa tiahnu od severu až k Čiernemu moru. Odzadu má rieku s veľkými močiarmi, kto-
rá sa volá Don2 (a) kde sa tak hojne vyskytujú sobole, že sa do ich (kožušín) odievajú 
nielen urodzení a neurodzení, ale aj pastieri volov, svíň a oviec si v onej krajine (nimi) 
zdobia svoje šaty. Je tam tiež hojnosť zlata a striebra a v riekach onej krajiny sa nachá-
dzajú vzácne drahé kamene a skvosty. Z východnej strany boli susedmi Skýtie národy 
Gog a Magog,3 ktoré si podrobil Alexander Veľký. Skýtia je teda krajina veľká rozlohou 
do dĺžky i do šírky (a) ľudia, ktorí ju obývajú, sa zvyčajne až do dnešných dní nazýva-
jú Dentumoger a nikdy neboli podriadení moci žiadneho vládcu. Skýti sú totiž starý 
národ a skýtska moc je na východe, ako sme vyššie povedali. Prvým kraľom Skýtie bol 
Magog, syn Jafetov, a onen národ sa podľa Magoga nazýval Moger (Maďar). Z jeho po-
tomstva vzišiel aj najslávnejší a najsilnejší kráľ Atila, ktorý v roku vtelenia Pána 451.4, 
vyraziac so silným vojskom zo skýtskej krajiny, prišiel do Panónie. A keď (odtiaľ) vyhnal 
Rimanov, získal (tam) vládu a za kráľovské sídlo si ustanovil (miesto) pri Dunaji nad tep-
lými vodami.5 Všetky staré stavby, ktoré tam našiel, prikázal obnoviť a postavil dookola 
veľmi silný múr. Toto (miesto) sa v maďarskom jazyku teraz nazýva Budavár6 a Nemci 
ho volajú Ecilburg7. Čo (povedať) viac? Držme sa behu dejín. Po dlhom čase vzišiel 
z potomstva toho istého kráľa Magoga Ugek, otec kniezaťa Álmoša, od ktorého si od-
vodzujú pôvod uhorskí králi a kniežatá, ako to v nasledujúcom (rozprávaní) bude pove-
dané. Skýti sú totiž, ako sme spomínali, starobylý národ, o ktorom dejepisci píšuci o či-
noch Rimanov uvádzajú, že bol národom veľmi múdrym a miernym, že (Skýti) neob-
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rábali pôdu a že medzi nimi nebolo takmer žiadneho hriechu. Nemali domy postavené 
remeselníkmi, ale iba stany vyhotovené z plste. Jedli mäso a ryby, mlieko a med a mali 
množstvo korenín8. Obliekali sa do kožušín zo soboľov a iných zvierat. Zlato, striebro 
a skvosty mali za kamenie, lebo sa hojne nachádzali v riekach onej krajiny. Nepachtili 
po cudzom, lebo všetci boli bohatí, majúc množstvo zvierat a nadostač potravín. Ne-
boli (ani) smilní, lebo každý jeden mal len vlastnú manželku. Potom však spomínaný 
národ, skvárený vo vojne, dospel k takým ukrutnostiam, že ako hovoria niektorí deje-
pisci, (jeho príslušníci) zmámení hnevom jedli ľudské mäso a pili ľudskú krv. A verím, 
že ešte aj teraz podľa ich ovocia poznáte, (akým) boli tvrdým národom. Skýtsky národ 
totiž nebol ujarmený žiadnym panovníkom: veď Skýti s veľkou hanbou obrátili na útek 
Daria, kráľa Peržanov, a Darius tam stratil osemdesiattisíc mužov, takže s veľkým stra-
chom utiekol do Perzie. Skýti tiež zabili kráľa Peržanov, Kyra (spolu) s tristotridsaťtisíc 
mužmi. Hanebne zahnali na útek aj Alexandra Veľkého, syna kráľa Filipa a kráľovnej 
Olympiady, ktorý si bojom podrobil mnoho panstiev. Skýtsky národ bol totiž odolný 
pri znášaní každej námahy. A Skýti boli veľkí postavou a udatní v boji. Lebo nemali 
na svete nič (také), čo by sa boli báli obetovať, ak sa im učinila krivda. Keď to tiž Skýti 
zvíťazili, nič nechceli z koristi – ako (to robia) ich dnešní potomkovia – ale prahli len 
po sláve. A okrem Daria, Kýra a Alexandra sa žiaden národ sveta neodvážil vstúpiť do 
ich krajiny. Spomínaný národ Skýtov bol súci na boj: na rýchlych koňoch, hlavy majúc 
chránené prilbami, prevyšovali (v zaobchádzaní) lukom a šípmi všetky národy sve ta. 
A z ich potomkov spoznáte, že (takí) boli. Skýtska krajina totiž čím je vzdialenejšia od 
suchého pásma, tým je príhodnejšia na rozširovanie národov. Avšak nech aj bola ako-
koľvek rozsiahla, predsa nevedela ani uživiť a ani pojať množstvo ľudí tam narodených. 
Preto sedem náčelníkov, ktorí sa nazývali Hetumoger, rozmýšľalo, neznesúc (už viac) 
nedostatok miesta, (ako sa tomu) čo najlepšie vyhnúť. Vtedy tých sedem náčelníkov po 
spoločnej porade rozhodlo, že opustia rodnú krajinu, aby si obsadili zem, ktorú by (po-
tom) mohli obývať, tak ako to bude v ďalšom rozpovedané.

2. Prečo sa nazývajú Hungarmi

Teraz zostáva povedať, prečo sa ľud, ktorý odišiel zo skýtskej krajiny, nazýva Hungarmi. 
Hungarmi sa nazývajú podľa hradu Hung9, lebo keď si podmanili Slovanov10 a vstúpili 
do panónskej krajiny, sedem náčelníkov tam dlhšie zotrvalo. Preto všetky okolité náro-
dy nazvali Álmoša, syna Ugekovho, kniežaťom z Hungvaru a jeho bojovníkov Hung(v)
armi. Čo (povedať) viac? Zanechajme to a vráťme sa k predsavzatému dielu. Držme sa 
cesty dejín a – ako Duch Svätý uložil, dokončime začaté dielo.

9. O mieri medzi kniežaťom a Rusmi

Knieža Álmoš a jeho bojovníci, dosiahnuc víťazstvo, podrobili si ruské územia, zabrali 
ich majetky a na druhý týždeň začali dobýjať mesto Kyjev. A keď popristavovali k mú-
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rom (obliehacie) rebríky, kumánske a ruské kniežatá, vidiac udatnosť Skýtov, veľmi sa 
preľakli a zároveň zistili, že nie sú schopné postaviť sa im na odpor. Vtedy kyjevský 
knieža a ostatné ruské a kumánske kniežatá, ktoré tam boli, požiadali prostredníctvom 
poslov kniežaťa Álmoša a jeho veľmožov, aby s nimi uzavreli mier. Keď poslovia pri-
šli ku kniežaťu Álmošovi a požiadali ho, aby ich páni neboli vyhnaní zo svojich sídel, 
knieža Álmoš po porade so svojimi (veľmožmi) poslal ruských poslov späť s tým, nech 
ich kniežatá a veľmoži dajú svojich synov za rukojemníkov, nech platia ročnú daň de-
saťtisíc hrivien11 a okrem toho (ešte nech poskytnú aj) potraviny, šatstvo a iné potreby. 
Ruské kniežatá, hoci nie dobrovoľne, predsa na toto všetko pristúpili. Požiadali však 
knieža Álmoša, aby sa po opustení haličských končín12 vydal cez les Havaš13 smerom na 
západ do panónskej krajiny,14 ktorá bola predtým zemou kráľa Atilu, a ospevovali mu 
túto krajinu, že je nadmieru dobrá. Rozprávali (mu) totiž, že sa tam zlievajú vody naj-
vynikajúcejších riek, Dunaja, Tisy a ďalších znamenitých tokov, oplývajúcich dobrými 
rybami, (a že) tú zem obývajú Slovania, Bulhari, Valasi a pastieri Rimanov.15 Lebo po 
smrti kráľa Atilu Rimania hovorili, že panónska krajina je pastvinou – pásli sa tam totiž 
ich stáda. A oprávnene sa vraví, že panónska krajina je pastvinou Rimanov, lebo aj (te-
raz sa) Rimania pasú z bohatstiev Uhorska. Čo (povedať) viac?

12. Ako vstúpili do Panónie

Knieža Álmoš a jeho veľmoži, prijmúc rady Rusov, uzavreli s nimi veľmi pevný mier. 
Ruské kniežatá totiž – ako sme vyššie povedali – dali svojich synov za rukojemníkov 
(spolu) s nespočetnými darmi, aby neboli vyhnané zo svojich sídel. Vtedy haličský knie-
ža prikázal, aby dvetisíc lukostrelcov a tritisíc sedliakov šlo vopred a pripravilo im ces-
tu cez les Havaš až po hranice (území) Užského hradu. Všetky ich zvieratá dal naložiť 
potravinami a inými potrebami a daroval im aj neúrekom statku na poživeň. (Potom) 
sedem náčelníkov, ktorí sa nazývajú Hetumoger, a oných sedem kumánskych kniežat, 
ktorých mená sme vyššie spomenuli, spolu so svojimi príbuznými, sluhami a slúžkami 
vyrazilo na radu Rusov a s ich pomocou z Haliče do panónskej krajiny. A takto, prej-
dúc cez les Havaš, dorazili k územiam Užského hradu. Keď tam prišli, miesto, ktoré 
ako prvé obsadili, pomenovali Munkács,16 lebo (len) s veľmi veľkou námahou prišli ku 
krajine, ktorú si vyvolili. Vtedy tam zostali štyridsať dní, aby si odpočinuli od námahy, 
a krajinu si nevýslovne zamilovali. Obyvatelia onej krajiny, Slovania, počujúc o ich prí-
chode, upadli do veľkého strachu a kniežaťu Álmošovi sa (radšej) dobrovoľne podriadili. 
Počuli totiž, že knieža Álmoš pochádza z rodu kráľa Atilu. A hoci boli ľuďmi kniežaťa 
Salana, predsa s veľkou úctou a bázňou slúžili kniežaťu Álmošovi a tak, ako sa patrí, 
poskytovali (mu) všetko potrebné na živobytie ako vlastnému pánovi. Na obyvateľov 
(tej) krajiny totiž padol taký veľký strach a hrôza, že pochlebovali kniežaťu a jeho veľ-
možom tak, ako (to robia) sluhovia svojim vlastným pánom. Chválili im úrodnosť onej 
krajiny a hovorili, že po smrti kráľa Atilu ju s radou a pomocou gréckeho cisára obsadil 
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Kean Veľký, knieža príduvší z Bulharska, predok kniežaťa Salana. (Hovorili) tiež, ako 
boli oni, Slovania, dovedení z Bulharska k ruským hraniciam,17 ako sa teraz ich knieža 
Salan (k nim) správa a akú má moc voči svojim susedom.

13. O Užskom hrade

Knieža Álmoš a jeho veľmoži, počujúc to, neobyčajne sa potešili a cválali k Užskému 
hradu, aby ho oba obsadili. Keď okolo múrov rozložili tábor, vtedy sa župan onoho 
hradu, ktorému sa v ich reči hovorilo duka, menom Laborec,18 dal na útek a ponáhľal 
sa k hradu Zemplín.19 Bojovníci kniežaťa ho prenasledovali a dolapiac ho pri akejsi rie-
ke, obesili ho na tom istom mieste. A od onoho dňa nazvali tú rieku podľa mena toho 
Laborca. Vtedy knieža Álmoš a jeho (ľudia), vstúpiac do Užského hradu, vykonali ne-
smrteľným bohom veľkú obetu a počas štyroch dní hodovali na hostine. Na štvrtý deň, 
po porade a po prijatí prísahy (vernosti) od všetkých svojich (ľudí) knieža Álmoš (ešte) 
za života ustanovil svojho syna Arpáda za knieža a veliteľa. A Arpád bol nazvaný knie-
žaťom Hungarie a všetci jeho bojovníci boli podľa hradu Hung20 v jazyku cudzincov 
nazvaní Hungarmi a onen názov platí v celom svete až dosiaľ.

15. O hrade Komárno

Poslovia kniežaťa Arpáda, Ond, otec Eteho, Ketel, otec Oluptulmu, a kumánsky bo-
jovník Tarcal, ktorého rod sa skončil v ňom samom, idúcky prekročili rieku Bodrog 
na tom mieste, kde sa malá riečka tečúca od Sátorhalomu21 vlieva doň. Keď prekonali 
rieku Bodrog, začali bezstarostne prechádzať (aj) spomínanou malou riečkou. Vtedy 
sa však Ketelov kôň v prívale vody potkol a on sám tak spadol do vody, že (aj) s po-
mocou svojich druhov sa len ledva dokázal zachrániť pred záhubou. Vtedy onú riečku 
Ketelovi druhovia zo žartu nazvali Ketelov potok.22 A neskôr knieža Arpád milosti-
vo daroval celú zem od Sátorhalomu až po rieku Tolcsva23 aj s jej obyvateľmi tomuže 
Ketelovi. A (daroval) mu nielen to, ale ešte aj viac, lebo keď si knieža Arpád podma-
nil celú panónsku krajinu, daroval Ketelovi za jeho verné služby veľkú zem pri Du-
naji, kde sa doň vlieva rieka Váh. Neskôr tam Ketelov syn Oluptulma postavil hrad, 
ktorý nazval Komárno.24 A na službu pre tento hrad daroval dve tretiny tak z ľudí, 
ktorých si priviedol so sebou, ako aj z tých, ktorých nadobudol od kniežaťa.25 A na 
tom mieste boli po dlhom čase pohanským spôsobom pochovaní Ketel a (aj) jeho syn 
Oluptulma. Tú zem, ktorá sa teraz volá Ketelpataka, vlastnilo jeho potomstvo až do 
čias kráľa Ondreja, syna Ladislava Lysého.26 Kráľ Ondrej však to miesto s Ketelovými 
potomkami vymenil, a to z dvoch príčin. Po prvé preto, lebo bolo vhodné na kráľov-
ské poľovačky. Po druhé zasa preto, lebo jeho manželka si obľúbila zdržiavať sa v tých 
miestach. Súc dcérou ruského kniežaťa,27 tam bola totiž bližšie k svojmu rodnému 
kraju a (okrem toho) sa obávala aj vpádu nemeckého cisára, teda že ten príde, mstiac 
sa za krv kráľa Petra, do Uhorska.28
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33. O hradoch Novohrad a Nitra

V tom istom čase knieža Arpád videl, ako je vďaka svojim bojovníkom vysoko vyzdvih-
nutý a dobre chránený, (a tak) vyslal po vzájomnej porade na výpravu mnoho bojov-
níkov, aby si podrobil ľud od hradov Gemer29 a Novohrad30, a ak im bude šťastie priať, 
aby postúpili k  českým hraniciam až po hrad Nitra. Tomuto množstvu bojovníkov 
idúcemu na výpravu ustanovil za vodcov a veliteľov dvoch synov svojho strýka Huleca, 
Sovárda a Kadoču, a aj jedného z náčelníkov – Hubu. Vtedy tí traja páni po tom, ako 
dostali povolenie od kniežaťa Arpáda, vyrazili z onoho miesta, ktoré sa nazýva Pásztó31, 
a napredovali pri rieke Hangony32. A túto rieku prekročili pri rieke Slaná. Odtiaľ pre-
chádzali cez územie hradu Gemer a prišli k vrchu Bolhád33. Odíduc stade, dorazili do 
novohradských krajov k rieke Galga34. Postupovali odtiaľ, idúc po brehu Dunaja, a keď 
prekročili rieku Verőce35, rozložili si tábor pri rieke Ipeľ. A pretože mali v sebe Božiu 
milosť, báli sa ich všetci ľudia, a to najviac preto, lebo sa dopočuli, že knieža Arpád, Ál-
mošov syn, pochádza z pokolenia kráľa Atilu. Vtedy sa im všetci obyvatelia (tej) krajiny, 
Slovania, ktorí boli prv (poddanými) kniežaťa Salana, zo strachu dobrovoľne podrobili, 
nikto ruku (na odpor) nepozdvihnúc. A tak im s veľkou bázňou a strachom slúžili, ako-
by oni už dávno boli ich pánmi. Vtedy Sovárd, Kadoča, Huba, od ktorého pochádza 
múdry Semere36, vidiac, že množstvo ľudí sa im bez boja podrobilo, usporiadali veľkú 
hostinu. Tým vznešenejším z obyvateľov krajiny, ktorí im odovzdali svojich synov za ru-
kojemníkov, dali rôzne dary a lichotivými slovami ich bez boja podrobili pod panstvo 
kniežaťa Arpáda. A zobrali ich (potom) so sebou na výpravu, kým ich synov, ktorých 
vzali za rukojemníkov, poslali s rôznymi darmi kniežaťu Arpádovi. Knieža a jeho veľ-
moži sa z toho veľmi potešili a poslom prinášajúcim radosť dali mnoho darov.

34. O rieke Hron a hrade Borš

Medzitým Sovárd a Kadoča, Hulecovi synovia, ako aj Huba a celé ich vojsko prekro-
čili rieku Ipeľ pri Dunaji a na druhý deň, prejdúc rieku Hron, rozložili si tábor na poli 
vedľa akéhosi zemného hradiska, ktoré sa nazýva Várad37. A keď dobyli onen hrad, zo-
trvali tam tri dni, čakajúc na príchod Borša, Bungerovho syna, ktorého im s veľkým 
vojskom poslal na pomoc knieža Arpád. Keď k nim na štvrtý deň Borš so silnými od-
dielmi prišiel, báli sa ich všetci obyvatelia onej krajiny a žiaden (z nich) sa neodvážil 
pozdvihnúť ruku proti nim. Vtedy tí štyria páni po spoločnej porade na základe prosby 
im verného obyvateľstva ustanovili, aby tretina vojska (spolu) s obyvateľmi krajiny išla 
do Zvolenského lesa38 a aby tam, na hraniciach krajiny, vybudovali pevné opevnenia 
tak z kameňov, ako aj z dreva, aby Česi alebo Poliaci nemohli raz vpadnúť za krádežou 
a lúpežou do ich panstva. Potom po porade s tým cieľom vyslali Borša, Bungerovho 
syna, (aj) s jeho bojovníkmi A keď jazdili popri brehu Hrona, dal sa pred nimi na útek 
jeleň, stúpajúc až k vrcholu hôr. Borš ho rýchlym cvalom prenasledoval a na vrchole 
zabil zásahmi šípov. Potom Borš, keď si zôkol-vôkol poobzeral oné vrchy, zaumienil si, 
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že tam postaví hrad. Ihneď zhromaždil množstvo obyvateľov a na vrchole jedného vyš-
šieho vrchu postavil hrad, ktorému dal svoje meno, takže sa nazýva hrad Borš39. Odtiaľ 
prešiel so svojím vojskom až k Zvolenskému lesu, kde prikázal vybudovať obrovskú 
pevnosť z kamenia, ktorá sa teraz nazýva hrad Boršod-Zvolen40.

35. O meste Nitra

Sovárd, Kadoča a Huba, vyraziac po odchode Borša s celým svojím vojskom z hradu, 
ktorý sa volá Várad, rozložili si tábor za lesom Turčok pri rieke Žitava41. Na druhý deň 
vyslali mužov, o ktorých vedeli, že sú odvážni, ako vyzvedačov, aby prekročili rieku Nit-
ra a zistili, či by sa mohli dostať bez boja až k mestu Nitra42. Tí prišli veľmi rýchlou jaz-
dou až k rieke Tormoš43, tam, kde sa vlieva do rieky Nitra, a videli, že obyvatelia oných 
končín, Slováci a Česi, sa im za pomoci českého kniežaťa postavia na odpor. Po smrti 
kráľa Atilu totiž územie, ktoré sa rozprestiera medzi Váhom a Hronom, (a to) od Du-
naja až po rieku Morava, obsadil český knieža a spojil do jedného kniežatstva. A v tom 
čase bol z milosti českého kniežaťa ustanovený za nitrianskeho vojvodu Zobor44.

36. O vyzvedačoch vyslaných vojvodami

Keď vyzvedači, ktorí boli vyslaní Sovárdom a Kadočom, videli, že Slováci a Česi nie sú 
dosť silní na to, aby sa im postavili na odpor, tri razy na nich vystrelili šípy a niektorých 
z nich aj zabili. Keď Slováci a Česi, ktorých Zobor postavil na stráž, videli, že tí, ktorí 
sa nazývajú Hetumoger, používajú takéto zbrane, veľmi sa preľakli, lebo takú zbroj ešte 
nikdy nevideli, a  ihneď to oznámili svojmu pánovi Zoborovi a ostatným predákom 
toho kraja.

37. O boji Arpádových vojvodov

Zobor, toto počujúc, vydal sa s množstvom ozbrojencov (a aj) s českou pomocou bo-
jovať proti nim. A keď prišli obe vojská k rieke Nitra, Sovárd, Kadoča a Huba chceli 
prekročiť rieku, no nitriansky vojvoda Zobor a  jeho bojovníci, zarputilo s nimi bo-
jujúc, nijako im nechceli dovoliť prejsť. Dlho medzi sebou bojovali a Maďari zásah-
mi šípov zabili mnohých z Čechov a Slovákov. Ani pre príval vôd sa Maďarom počas 
troch dní vôbec nedalo prejsť. Na štvrtý deň sa však Česi a všetci nitrianski Slováci, vi-
diac udatnosť Maďarov a nedokážuc odolať ranám šípov, dali chvatne behom na útek, 
aby si zachránili život, a s veľkým strachom sa zavreli do mesta Nitra. Sovárd, Kadoča 
a Huba, ako aj ostatní bojovníci, prenasledujúc ich, podaktorých z nich zabili, iných 
zranili a ďalších zajali. Ich vojvoda Zobor sa počas úteku chcel proti nim (znovu) pus-
tiť do boja, no bol zrazený Kadočovou kopijou, (následne) zajatý a odovzdaný strážam. 
Ostatní, zavretí v meste Nitra, zostali, sťaby onemeli. Na druhý deň sa Sovárd, Kadoča 
a Huba s množstvom vyzbrojeného vojska odhodlane pustili rôznymi spôsobmi dobý-
jať mesto Nitra. A Boh im daroval veľké víťazstvo – bojujúc vstúpili doň a preliali tam 
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krv mnohých nepriateľov. Rozľútení vyviedli vojvodu tej krajiny Zobora, ktorého pred 
dvoma dňami zajali, na vysoký vrch a obesili ho. Preto sa ten vrch od onoho dňa nazý-
va Zobor.45 A pre tento čin sa ich báli všetci obyvatelia onej krajiny a všetci veľmoži im 
dali svojich synov za rukojemníkov. A všetky národy onej krajiny sa im podrobili, až po 
rieku Váh. Keďže ich viedla milosť Božia, nielenže si ich podrobili, ale zaujali aj všet-
ky ich hrady, ktorých mená sú až doteraz takéto: Šintava, Hlohovec, Trenčín, Beckov 
a Bana.46 Ustanoviac do týchto hradov ostrahu, šli (ďalej) až k rieke Morava a opevne-
nými zábranami ustanovili hranice uhorskej krajiny až k Bráne47 a Sárváru48. Po získaní 
víťazstva sa vrátili ku kniežaťu Arpádovi a doviedli so sebou všetkých tých (ľudí) z onej 
krajiny, ktorým nemohli veriť, spútaných reťazami. A keď Sovárd, Kadoča a Huba prišli 
zdraví a bez ujmy so všetkými svojimi zajatcami ku kniežaťu Arpádovi, vypukla na jeho 
dvore veľká radosť. Knieža Arpád na radu a žiadosť svojich veľmožov prijal prísahu ver-
nosti od neverných a daroval im – spomínaným neverným dovedeným z nitrianskych 
končín – zeme na najrôznejších miestach, aby sa, keď sa vrátia domov, nestali (ešte) 
nevernejšími a neškodili jeho verným, ktorí žili v nitrianskych krajoch. A v tej radosti 
urobil Arpád Hubu županom Nitry49 a aj ostatných hradov a dal mu vlastnú zem pri 
rieke Žitava až po les Turčok.

Citové podľa MÚCSKA, Vincent: Kronika anonymného notára kráľ Bela. Budmerice: Rak, 2000, 
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1 Dentumoger – zloženina, ktorú Anonymus používa jednak na označenie teritória (Skýtia) a  jednak na 
označenie tam žijúceho skýtskeho etnika. Druhá časť zloženého slova –moger (Maďar), prvá pravdepodob-
ne od tureckého Don/Den, potom by išlo o donských Maďarov.

 Predlohou pre Anonymov spis Skýtie bol spis Exordia Scythica zo 7. storočia a Reginova kronika, ktorú jej 
autor, opát v nemeckom kláštore Prüm, dopísal v roku 908.

2 Th anais, čiže Don – v antike i stredoveku bola táto rieka pokladaná za jednu z hraničných čiar, ktoré od 
seba oddeľovali Európu a Áziu.

3 Vedomosti o Gogovi a Magogovi sa do stredovekých literárnych spracovaní o Alexandrovi Veľkom dostali 
vďaka dielam židovského historika Josepha Flavia. Pozri Lexikon des Mittelalters IV/7. München – Zürich 
1988, s. 1534. Gog a Magog – v Starom zákone (Ez 38, 39) knieža z krajiny Magog príde bojovať proti 
novému Izraelu, no bude zničený. V Novom zákone (Apk 20,7 a n.) prichádzajú Gog a Magog bojovať 
proti Božiemu ľudu, no Boží nebeský oheň ich zničí.

4 Uvedenie roku 451 ako roku, keď Huni mali odísť zo Skýtie, je mylné. V tomto roku sa odohrala bitka na 
Katalaunských poliach medzi vojskom Atilu a vojskom Vizigótov a Rimanov, v ktorej boli Huni porazení.

5 Stredoveká lokalita Budafelhévíz, osada pri Budíne s termálnymi prameňmi, kde kedysi stálo Aquincum, 
sídlo rímskej provincie Dolná Panónia. Nachádzala sa pri Dunaji približne na území dnešnej budapeštian-
skej mestskej časti Felhévíz na budínskej strane. 

6 Budavár – Budínsky hrad, v čase Anonyma kráľ sídlil v Starom Budíne (maď. Óbuda), preto aj kronikár 
tam lokalizuje Atilovo sídlo.

7 Ecilburg – nemecký názov Budína, ktorý sa však v tejto podobe vyskytuje najmä v stredovekom nemec-
kom hrdinskom epose Pieseň o Niebelungoch. Atila má v epose meno Etzel. Vžitým nemeckým názvom 
pre Budín bol však názov Ofen.

8 V origináli pigmenta. Predpokladalo sa, že ide o pisárovu chybu a že tam má byť iumenta, čiže statok, prí-
padne sa to prekladalo ako korenené vína. Za najzodpovedajúcejší však pokladáme výraz korenia, ktorý vo 
svojom vydaní kroniky uvádza G. Silagi, a to už aj vzhľadom na exkluzivitu tohto tovaru, čo mohlo dobre 
demonštrovať bohatstvo Skýtov.

9 Ide o Užský hrad, resp. Užhorod na Ukrajine (maď. Ungvár).
10 Termín Slovan, Slovania sa v latinskej pôvodine uvádza ako Sclavus, Sclavi.
11 Hrivna, marka (marca) ako peňažná / hmotnostná jednotka sa v Uhorsku po prvý raz objavuje v roku 

1165. Do polovice 13. storočia mala hmotnosť 233,35 g.
12 Halič (Haličsko) – ruské kniežatstvo ležiace na severovýchod od uhorských hraníc za Karpatmi. Uhorský 

kráľ Ondrej II. začal ako prvý používať vo svojej titulatúre aj titul kráľ Haliče (rex Galiciae).
13 Havaš – stredoveký maďarský názov pre Východné a Južné Karpaty. Havas (maď. zasnežený), v tom prípa-

de sa to týka Východných Karpát.
14 Názov Pannonia či Panónia sa používal ako ďalší z názvov Uhorského kráľovstva.
15 Najpravdepodobnejšie je, že Valasi (Blachii) sú vlastne Rumuni, no objavil sa aj názor, že ide o označenie 

románskeho obyvateľstva v Zadunajsku. Pastiermi Rimanov označovali buď rímskych vyberačov daní, 
alebo cudzincov, najmä Nemcov, ktorí prišli po roku 1200 vo väčšom množstve do Uhorska, kde obsadili 
mnohé významné posty.

16 Munkács – Mukačevo (Ukrajina), (maď. munka – práca, námaha).
17 Pravdepodobne reminiscencia na bulharskú nadvládu nad týmito územiami. Z východných oblastí Kar-

patskej kotliny však Bulharov vytlačil ešte pred príchodom Maďarov veľkomoravský panovník Svätopluk 
I.

18 Názory na pôvod názvu Laborca sú rozdielne – od keltského až po slovanský.
19 Zemplín – pôvodne veľkomoravské hradisko vybudované v druhej polovici 9. storočia. Neskôr sídelný 

hrad rovnomenného komitátu (španstva).
20 Ide o Užský hrad, resp. Užhorod na Ukrajine (maď. Ungvár).
21 Sátorhalo – vrch, podľa ktorého dostalo meno aj mesto Sátoraljaújhely (Nové Mesto pod Šiatrom) na 

dnešnej slovensko-maďarskej hranici.
22 Ketelov potok – prítok Bodrogu, v origináli Ketelopotaca (maď. Ketel pataka),.
23 Tolcsva – pravostranný prítok Bodrogu pretekajúci rovnomennou lokalitou.
24 Komárno – sídelný hrad rovnomenného komitátu (španstva) na sútoku Dunaja a Váhu. Komitát vznikol 

už na prelome 10. a 11. storočia.
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25 Anonymus vlastne adaptoval súveký uhorský daňový model, podľa ktorého dve tretiny dane od ľudí pod-
daných kráľovi prináležali panovníkovi a tretina príslušnému hradnému županovi. 

26 Uhorský kráľ Ondrej I. (1046 – 1060) bol v skutočnosti synom Vazula, a nie jeho brata Ladislava Lysého.
27 Ondrej I. mal za manželku Anastáziu, dcéru kyjevskoruského veľkokniežaťa Jaroslava Múdreho.
28 Opis udalostí, ktoré boli spojené s bojmi o trón po smrti Štefana I. v roku 1038.
29 Gemer – komitátny hrad rovnomenného komitátu (španstva). 
30 Novohrad – komitátny hrad rovnomenného komitátu (španstva). Nachádzal sa južne od Ipľa a severový-

chodne od Vacova (maď. Vác).
31 Pásztó – lokalita pri severozápadnom úpätí Matry. Od konca 12. storočia tu bolo významné cistercitské 

opátstvo. 
32 Hangon – pravostranný prítok rieky Slaná, pretekajúci rovnomennou obcou a mestom Ózd v dnešnom 

slovensko-maďarskom pohraničí. 
33 Bolhád – vyvýšenina v Novohradských vrchoch (maď. Cserhát). 
34 Galga – pravostranný prítok rieky Zagyva. 
35 Verőce – riečka prameniaca v pohorí Börzsöny, vlievajúca sa zľava do Dunaja pred jeho ohybom na juh. 
36 Semere bol v období vlády Bela III., teda za Anonymovho života, komesom (hradským špánom, župa-

nom) na hrade Šintava a Anonymus preniesol svojho súčasníka do obdobia spred troch storočí. 
37 Várad – hradisko v chotári dnešnej obce Tekovský Hrádok. 
38 Les sa rozprestieral od západnej časti Slovenského Rudohoria smerom na východ. 
39 Borš – sídelný hrad komitátu Tekov (maď. Bars). Už pred príchodom Maďarov tu existovalo veľkomorav-

ské hradisko – lokalita Starý Tekov-Várheď. 
40 Pustý hrad pri Zvolene, sídlo tzv. veľkého Zvolenského komitátu, z ktorého sa neskôr vyčlenili tri ďalšie 

komitáty – Liptov, Orava a Turiec a aj severná časť Tekova. V jeho blízkosti je doložené veľkomoravské 
hradisko – lokalita Môťová, a preto sa predpokladá, že tu išlo o lokačný posun pôvodného sídla do sídla 
nového komitátu. 

41 Pravdepodobne medzi Žitavou a Hronom na severovýchod od Vrábľov. 
42 Nitra – mocenské a cirkevné centrum Nitrianskeho kniežatstva, potom komitátne sídlo, jedno zo sídel 

údelného kniežatstva a aj biskupské sídlo. 
43 Tormoš – vedľajší ľavostranný tok rieky Nitra, v stredoveku na jej ľavom brehu existovala osada Tormas 

(dnes nitrianska mestská časť Chrenová). 
44 Ján Steinhübel predpokladá, že v tomto prípade sa anonymný notár sčasti opieral o vierohodné poznatky 

v tom zmysle, že po skončení vlády Mojmíra II. (r. 906) Nitriansko až do roku 920 bolo spojencom čes-
kých Přemyslovcov. 

45 Vojvoda Zobor je vymyslenou postavou, podobne ako sedmohradské a biharské kniežatá a vojvodcovia, 
ktorí kládli odpor Maďarom pri ich prenikaní do Karpatskej kotliny.

46 V čase, keď sa udalosti opisované v kronike odohrávali, hrady ešte neexistovali. G. Györff y predpokladá, že 
tieto obranné hrady založil už Štefan I. po roku 1018, keď získal naddunajské územia od poľského kniežaťa 
Boleslava I. Chrabrého. Hrad Šintava sa nachádzal v Seredi, jeho základy archeológovia odkryli na nádvorí 
sereďského zámku, ako na to upozornil Ján Steinhübel. Neistá je však lokalizácia hradov Hlohovec a Bana. 

47 Ide o Moravskú bránu.
48 Sárvár – pravdepodobne niekdajšie centrálne veľkomoravské hradisko v lokalite Valy pri Mikulčiciach pri 

Hodoníne, nachádzajúce sa v oblasti ramien rieky Morava (maď. Sárvár – Blatný hrad). Podľa J. Steinhü-
bela pôvodná hranica medzi Nitrianskom a Moravou nemohla byť na rieke Morave, ale na hrebeni Malých 
Karpát. 

49 Údaj Vincenta Múcsku, že prvý nitriansky župan je písomne doložený až v roku 1166, je nesprávny. 
J. Steinhübel zdokumentoval omnoho starších nitrianskych županov: Bukven asi od roku 1029, Una 
okolo polovice 11. storočia, Bača asi v poslednej štvrtine 11. storočia a Mojžiš na začiatku 12. storočia. 
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11 Kráľ Ondrej II. ustanovuje Vavrinca 
za kráľovského pohárnika
1217

Kráľ Ondrej II. pred križiackou výpravou do Svätej zeme udelil hodnosť hlavného 
pohárnika Vavrincovi, ktorý sa spolu s kráľom zúčastnil na tomto vojenskom ťa-
žení. Dovtedajšieho pohárnika magistra Alexandra odškodnil sumou 300 hrivien, 
a to z výťažkov baní v Banskej Štiavnici. 

V mene Svätej Trojice a nerozdielnej jednoty. Ondrej, z Božej milosti kráľ Uhor-
ska, Dalmátska, Chorvátska, Ramy1, Srbska, Haličska a  Vladimírska2 naveky. 
Vznešená ušľachtilosť kráľov, hoci sa má vo svojej právomoci postarať o  jednot-
livých poddaných podľa ich stavu a  rozdielnosti, tých má mať však láskavejšie 
v  obľube a  podporovať, ktorých ujma vlastných záležitostí, ani nebezpečenstvá 
na cestách, ani obťažnosť práce (námah), ani premena časov nemohli odviesť od 
vernej ochrany po boku kráľa. Keď teda pre nespočetné zásluhy statočnosti, ktoré 
jednotlivo nemôžeme preberať, (vyhlasujeme, že) náš verný a milovaný Alexander 
nám šťastne a užitočne dlho slúžil ako náš hlavný pohárnik na prospech a  česť 
nášho kráľovstva. Keď potom nastala potreba ponáhľať sa na pomoc Svätej zemi, 
spomínanú hodnosť nášho verného magistra Alexandra, nepokladajúc to za jeho 
poškodenie, sme zamenili za príjem tristo hrivien3 a (dovtedy ním zastávanú hod-
nosť) úrad sme dali nášmu vernému Vavrincovi, ktorý spolu s nami prijal sľub pu-
tovania (do Svätej zeme). Neslobodno zamlčať, že sumu spomínaných peňazí sme 
ustanovili vyplácať z príjmov, ktoré máme zvyčajne v Banskej Štiavnici každoroč-
ne na tri termíny, a to na Veľkú noc, na svätého kráľa (Štefana)4 – – – (listina je 
porušená). Aby teda táto od nás nášmu vernému (daná donácia) dovtedy, kým ho 
budeme môcť lepšie zaopatriť, zostala neporušená, vydali sme túto listinu navždy 
upevnenú ochranou našej pečate. Dané rukou magistra Hungrina, kancelára krá-
ľovského dvora, roku Vtelenia Pána 1217; za arcibiskupov dôstojného ostrihom-
ského Jána, ctihodného kaločského (Bertolda), za biskupov päťkostolského Kala-
na, sedmohradského Villerma, čanádskeho Dezidera, rábskeho Petra, vesprímske-
ho Roberta, varadínskeho Šimona, vacovského Jakuba, záhrebského Štefana, zvo-
leného jágerského Tomáša, šťastlivo spravujúcich (svoje) kostoly; nášho kraľovania 
roku trinásteho.
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Citované (s menšími úpravami) podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov III. V kráľovstve 
svätého Štefana. Vznik uhorského štátu a čas arpádovských kráľov. Výber, preklad a komentáre: 
Marsina, Richard. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2003, s. 99-100, č. 35.

Edícia: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I. Ed.: Marsina, Richard. Bratislavae 1971, s. 
173-174, č. 220.

* * *

1 Rama – časť územia vtedajšej i dnešnej Bosny, do titulatúry uhorských kráľov sa dostala za Bela II. 
2 Vladimírsko (lat. Lodomeria) – ruské kniežatstvo na rieke Bug, nazývané aj Volyň, časť niekdajšieho 

Vladimírsko-suzdaľského kniežatstva, do titulatúry uhorských kráľov sa dostalo práve za Ondreja II. 
roku 1206., hoci reálnu moc nad Vladimírskom uhorskí panovníci nikdy nemali. 

3 Hrivna, resp. marka (z lat. marca) – v 12. a 13. storočí mala hmotnosť 233,35 g.
4 Deň sv. Štefana, kráľa pripadá na 20. augusta. 
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12 Uhorsko-poľská kronika 
o stretnutí uhorského a poľského panovníka
1220 – 1230

Uhorsko-poľská kronika od neznámeho autora bola doposiaľ neveľmi využívaným 
prameňom v slovenskej historiografi i. Obsahuje viacero cenných údajov najmä 
o počiatkoch Uhorského kráľovstva. Jedným z nich napríklad je aj skutočnosť, že 
veľká časť územia Slovenska bola pod mocenským vplyvom poľského panovníka, a to 
podľa tradične zaužívaného názoru do roku 1018, podľa Jána Steinhübela až do roku 
1029. V pasáži o stretnutí uhorského kráľa Štefana I. a poľského panovníka Boleslava 
Chrabrého, ktoré sa uskutočnilo pravdepodobne roku 1001, sa okrem iného hovorí aj 
o vtedajších hraniciach obidvoch krajín. 

7. O stretnutí uhorského a poľského kráľa1

Po obdržaní znaku kráľovskej vznešenosti svätý Boží muž (Ž 1, 1) Štefan, uhorský 
kráľ, zveľadil a kráľovsky upravil biskupské kostoly, ktoré nadostač vyzdobil krížmi, 
kalichmi a inou výbavou potrebnou k bohoslužbe (Ez 27, 9), podľa toho, čo každý 
jeden (z nich) potreboval. 

Tri mesiace po jeho korunovácii k nemu prišiel biskup mesta Krakova Lambert so 
žiadosťou o prepustenie a pripomenul mu (Iz 43, 26) potvrdenie mieru a priateľstva. 
Bez meškania s ním vyslal biskupa Astrika a veliteľa vojska menom Alba2 k svojmu 
ujcovi, poľskému kniežaťu3 Mieškovi (Boleslavovi)4 s prosbou, aby spolu so svojimi 
veľmožmi prišiel na hranice Poľska a Uhorska. Po zhromaždení celého svojho vojska 
prišiel (Nm 21, 33) (Mieško/Boleslav) ku kráľovi pred Ostrihom a tu na hraniciach 
Poľska a Uhorska sa utáboril (Ex 19, 2). Poľské hranice totiž boli stanovené k brehu 
Dunaja k mestu5 Ostrihom, odtiaľ pokračovali k mestu6 Jáger, ďalej k rieke, ktorá sa 
volá Tisa, klesajúc sa otáčali popri rieke, ktorá sa nazýva Cepla7, až k hradu Salis8 a tu 
tvorili hranicu medzi Uhrami, Ruténmi9 a Poliakmi. 

Nasledujúci deň sa (Štefan a Mieško/Boleslav) hneď po východe slnka stretli, dali 
si navzájom bozk mieru10 a  spoločne v objatí prišli k ostrihomskej katedrále, kto-
rá sa vtedy nanovo stavala na počesť svätého mučeníka Vojtecha, apoštola Poliakov 
a Uhrov. Arcibiskup, odetý na slúženie svätej omše, spolu s pomocníkmi svätého ol-
tára a ďalšími (duchovnými), ktorí boli ozdobení biskupskými kapucňami a infulami, 
sa skveli ako hviezdy ligotajúce sa na nebi. Kráľ Štefan, odetý v posvätnom rúchu 
a  korunovaný kráľovskou korunou (Pies 3, 11) žiaril ako slnko (Sir 50, 7) medzi 
hviezdami a kráčajúc za procesiou od pleca nahor prevyšoval všetok ľud (1 Sam 9, 2). 
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Po skončení procesie kázali Slovo Božie (Apk. 19, 13 a i.), otvorili privilégia Svätej 
rímskej stolice, za načúvania všetkého ľudu (ich) zreteľne prečítali (Jer 36, 10) a obom 
národom oznámili, že mier a priateľstvo boli potvrdené. Všetci (to) schválili a vlast-
noručne potvrdili prísahou.11 

Po ofíciu Svätej Trojice začali (spievať). „Benedicta sit sancta trinitas...“12 Svätú 
Hostiu podával kráľovi a kniežaťu (Mieškovi/Boleslavovi) a všetkému ľudu arcibiskup 
Astrik. Po prijatí pokoja a skončení svätej omše sa vrátili do svojho tábora a tu v ra-
dosti a veselosti, hodovaním (Est 9, 17-18) a pitím pri lýre a hudobných nástrojoch, 
bubienkoch a tancoch, harfách (Iz 30, 32,; Sdc 11, 34) a violách strávili (ujec a sy-
novec) osem radostných dní. A tak keď ich šťastne prežili, celé poľské vojsko bolo od 
veľmožov až po posledného vojaka bohato obdarované a knieža dostal dary (od synov-
ca mnoho majetkov). 

Potom sa rozišli. Poľský knieža zamieril do hradu Salis13, uhorský kráľ sa ponáhľal 
do svojho obľúbeného mesta Alba14.

Citované (s menšími úpravami) podľa HOMZA, Martin: Uhorsko-poľská kronika. Nedocenený 
prameň k dejinám strednej Európy. Bratislava: Post Scriptum – Libri Historiae, 2009, s. 150-155. 

Edícia: Chronicon Hungarico-Polonicum. Praefatus est, textum recensuit, annotationibus instruxit 
Iosephus Deér. Srciptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gesta-
rum II. Ed.: Szentpétery, Emericus. Budapestini 1938, s. 310-312; KARÁCSONYI, Béla, ed.: 
Chronica Hungaro-Polonica. In: Acta Historica Universitatis Szegediensis de Attila József nomi-
natae, roč. 26, 1969; Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti I. Bratislava: Národné 
literárne centrum, 1998, s. 107 (krátky výňatok v slovenskom preklade); HOMZA, Martin: 
Uhorsko-poľská kronika. Nedocenený prameň k dejinám strednej Európy. Bratislava: Post Scriptum 
– Libri Historiae, 2009 (vstupná štúdia, úplný latinský text a slovenský preklad vrátane faksimile 
varšavského odpisu Uhorsko-poľskej kroniky – Codex Varsovianus Zamoyskianus zo 14. storo-
čia).

Literatúra: STEINHÜBEL, Ján: Nitrianske kniežatstvo. Počiatky stredovekého Slovenska. Rozprá-
vanie o dejinách nášho územia a okolitých krajín od sťahovania národov do začiatku 12. storočia. 
Bratislava: Veda – Rak, 2004, s. 227-249, tamže aj ďalšia literatúra. 

* * *

1 Stretnutie uhorského kráľa Štefana I. a vtedy poľského kniežaťa (nie kráľa) Boleslava Chrabrého – autor 
kroniky ho v nasledujúcom texte nenáležite stotožňuje s jeho otcom Meškom – sa uskutočnilo najprav-
depodobnejšie na jar 1001 pri Ostrihome. 

2 Vojvoda Alba – najpravdepodobnejšie ide o Abu Samuela, švagra Štefana I. a uhorského kráľa v rokoch 
1041 – 1044, vodcu opozície proti kráľovi Petrovi Orseolovi. 
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3 Termín dux, ktorý Martin Homza prekladá jednak ako vojvoda a jednak knieža, zjednocujeme na knie-
ža.

4 Autor kroniky na tomto mieste aj v nasledujúcom texte pasáže nenáležite stotožňuje Boleslava Chrabré-
ho s jeho otcom Meškom, v preklade M. Homzu sa uvádza v podobe Mieško. 

5 V skutočnosti išlo o hrad, a nie mesto, keďže v Uhorsku mestá v právnom zmysle slova začali vznikať na 
prelome 12. a 13. storočia.

6 Išlo o hrad, pozri predchádzajúcu poznámku.
7 Cepla – rieka Topľa. 
8 V edícii M. Homzu sa uvádza Galis (Šariš), pravdepodobnejšou sa však javí podoba Salis, ktorá sa uvá-

dza v Szentpéteryho edícii. Ján Steinhübel Salis identifi kuje ako Soľnohrad (Solivar, Zbojnícky zámok) 
pri Prešove. Podoba Salis sa napokon uvádza aj v ďalšom texte (pozri pozn. č. 13). 

9 Ruténi (lat. Ruthenos) – ruské etnikum, ktoré možno stotožniť s Rusínmi. 
10 Bozk mieru (lat. osculum pacis) – dôležité stredoveké gesto. 
11 Prísaha predstavovala dôležitú a vlastne neodmysliteľnú formu uzatvorenia zmluvy medzi dvoma strán-

kami. M. Homza uvádza, že prísaha sa v kronike nachádza na troch miestach, v tomto prípade prisahali 
všetci slobodní (milites) na mier medzi Uhorskom a Poľskom zdvihnutím ruky. 

12 Nech je požehnaná Svätá Trojica. 
13 Salis – podľa M. Homzu (Šariš?), podľa J. Steinhübela Soľnohrad.
14 Alba – Stoličný Belehrad. 
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13 Zlatá bula kráľa Ondreja II.
1222 (asi apríl)

Uhorský kráľ Ondrej II. vydal roku 1222 dekrét spečatený zlatou bulou, v ktorom sa 
po prvýkrát konkrétnejšie formulovali práva a povinnosti viacerých výsadných vrstiev 
uhorskej spoločnosti. Traduje sa, že Zlatú bulu kráľ nevydal dobrovoľne, ale pod 
tlakom palácovej revolúcie, ktorej základňou a hybnou silou bola početná vrstva krá-
ľovských servientov. Najnovšie poznatky však zdôrazňujú, že v dekréte sa odzrkadľujú 
predovšetkým predstavy a snahy Ondreja II., ktorý práve ich sformulovaním v Zlatej 
bule chcel eliminovať hnutie opozície nespokojnej s jeho vládou. Podľa novodobého 
historiografi ckého členenia obsahuje tento dekrét 31 zákonných článkov. Najviac, 
spolu 11 článkov, je venovaných kráľovským servientom a ich výsadám. Menší počet 
ustanovení refl ektuje dominantné postavenie veľmožov i výsady cirkvi, ktorej záujmy 
však podrobnejšie potvrdzovala iná listina, tiež vydaná roku 1222 a opatrená zlatou 
pečaťou. Osobitnú, nižšiu vojenskú vrstvu predstavujú hradskí jobagióni, ktorých 
výsadám sa venuje jeden článok. Spoločným menovateľom všetkých článkov Zlatej 
buly je predovšetkým to, že je ústupkom zo strany Ondreja II., ktorý ako prvý uhorský 
panovník pristúpil na zákonné obmedzenie svojej moci. Posledný článok dokonca 
zaručoval výsadným vrstvám právo na branný odpor voči kráľovi, ak by nedodržiaval 
prijaté záväzky. Zlatá bula bola vydaná v siedmich exemplároch, ktoré sa mali uložiť 
u pápeža, johanitov, templárov, kráľa, v Ostrihomskej aj v Kaločskej kapitule a u pa-
latína. Ani jeden z originálov sa nezachoval, presné znenie však obsahuje hodnoverný 
odpis z roku 1318.
Vydaním Zlatej buly roku 1222 sa zápas o moc ani antagonizmus vnútri výsadných 
vrstiev uhorskej spoločnosti neskončili, ako na to poukazujú ďalšie kráľovské dekréty, 
a to najmä renovácia Zlatej buly vydaná roku 1231 (pozri dokument č. 17) a dekrét 
kráľa Bela IV. a jeho synov z roku 1267 (pozri dokument č. 41).

V mene Svätej Trojice a nerozdielnej jednoty. Ondrej, z Božej milosti naveky kráľ 
Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Ramy, Srbska, Haličska a Vladimírska. Pretože slo-
boda tak urodzených (šľachticov)1 nášho kráľovstva, ako aj iných (slobodných), ustano-
vená svätým kráľom Štefanom2 skrz moc niektorých kráľov, niekedy hnaných túžbou 
po pomste, inokedy zasa počúvajúcich rady ľudí zlomyseľných či sledujúcich svoj 
prospech, bola v mnohom ukracovaná, častokrát títo naši urodzení (šľachtici) nabá-
dali našu jasnosť i našich predkov, svojich kráľov, mnohými prosbami a naliehaniami 
týkajúcimi sa nápravy nášho kráľovstva. My teda chceme ich žiadostiam vo všetkom 
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učiniť zadosť, ako sa nám patrí, obzvlášť preto, lebo medzi nami a nimi sa už neraz 
prejavili roztrpčenia, čomu sa však v záujme úcty voči kráľovi treba vyvarovať, a to sa 
dá dosiahnuť najlepšie len vďaka nim, preto tak im, ako aj iným ľuďom nášho kráľov-
stva udeľujeme slobodu, ustanovenú svätým kráľom. A ďalšie veci osožné na nápravu 
našej krajiny nariaďujeme upraviť týmto spôsobom:

(1.) Nariaďujeme, že každoročne na sviatok svätého kráľa (Štefana)3, pokiaľ nám 
v  tom nezabráni nejaká tiesnivá okolnosť alebo choroba, máme sláviť (na sneme) 
v (Stoličnom) Belehrade.4 A keby sme nemohli byť prítomní, namiesto nás tam bez-
pochyby bude palatín5, aby namiesto nás vypočul spory; a  všetci servienti6, ktorí 
chcú, nech sa tam slobodne zídu.

(2.) Nariaďujeme taktiež, aby sme ani my, ani naši následníci nikdy neuväznili 
servienta alebo ho nezničili pre priazeň niekoho mocného, ale iba vtedy, ak bol pred-
tým riadne vyzvaný (dostaviť sa na súd) a v súdnom konaní odsúdený.

(3.) Taktiež nebudeme od servientov vyberať z ich pozemkového majetku žiadnu 
(daň) kolektu ani slobodné denáre7; bez pozvania sa nebudeme ubytúvať v ich do-
moch ani dedinách8. Ani od ľudí patriacich cirkvi nebudeme vyberať nijakú kolektu. 

(4.) Ak nejaký servient zomrie bez syna, štvrtú časť jeho majetku dostane dcé-
ra, o ostatnom rozhoduje sám, ako chce. A ak by nečakane zomrel bez závetu, nech 
majetok nadobudnú príbuzní, ktorí sú mu najbližší, ak nemá žiadne príbuzenstvo, 
dedičstvo získa kráľ.

(5.) Hradskí špáni9 nech nerozsudzujú na majetkoch servientov, iba v sporoch 
o (výmenu) mince a desiatky10. 

(6.) Špáni hradného dvora11 nech nesúdia iných, iba ľud svojho hradu. Zlodejov 
a zbojníkov nech súdia kráľovskí bilochovia12 pred súdnou stolicou príslušného špá-
na. Navzájom spriahnutí ľudia nemôžu menovať zlodejov, ako bývalo dosiaľ zvykom.

(7.) Ak chce kráľ viesť ťaženie mimo krajiny, servienti nie sú povinní ísť s ním, 
iba ak na jeho náklady, a po návrate nech sa na nich nevzťahuje vojenská ťarcha13. 
Ak však z cudzej strany vpadne vojsko do krajiny, všetci do jedného musia nastúpiť. 
Taktiež, ak by sme chceli tiahnuť s vojskom mimo krajiny, všetci, ktorí majú od nás 
komitát alebo peniaze (teda príjem či žold), sú povinní vypraviť sa s nami. 

(8.) Palatín nech rozsudzuje všetkých obyvateľov našej krajiny bez rozdielu (po-
stavenia), ale spory urodzených (šľachticov), za ktoré by mohli byť popravení alebo 
stratiť majetok, nemôže rozhodnúť bez vedomia kráľa; nech na svojom dvore nemá 
zastupujúcich sudcov, ale len jedného.

(9.) Náš (kráľovský) dvorský špán, kým sa zdržiava na (kráľovskom) dvore, môže 
súdiť a spor začatý na dvore aj kdekoľvek rozhodnúť; ale ak sa nachádza na svojom 
(súkromnom) majetku, nemôže posielať pristalda14 ani povolávať (k sebe sporiace sa) 
stránky. 
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(10.) Ak niektorý jobagión15, majúci (úradnú) hodnosť, zomrie vo vojenskej služ-
be, jeho syn alebo brat nech je obdarený obdobnou (úradnou) hodnosťou. A ak ser-
vient zomrie týmže spôsobom, nech jeho syna odmenia, ako kráľ uzná za vhodné.

(11.) Ak hostia16, totiž dobrí (bezúhonní) ľudia, prídu do krajiny, nemôžu byť 
ustanovení do (úradných) hodností bez (súhlasu) kráľovskej rady.

(12.) Manželky zosnulých alebo tých, čo boli zákonite odsúdení na smrť či padli 
v súboji alebo zomreli z iných príčin, nesmú byť ukrátené na svojom obvenení. 

(13.) Jobagióni17, ktorí či už nasledujú dvor, alebo cestujú kamkoľvek, nesmú 
utláčať a zdierať chudobných.

(14.) Ak sa nejaký hradský špán nespráva čestne z hľadiska svojho postavenia v ko-
mitáte alebo nivočí ľudí svojho hradu, a ak sa mu to dokáže, nech je verejne pred celou 
krajinou hanebne pozbavený svojej hodnosti a nech vynahradí spôsobené škody.

(15.) Koniarnici, psiari a sokolníci nech sa neopovážia pobývať v dedinách ser-
vientov.

(16.) Celé komitáty ani akékoľvek hodnosti s večitým právom na vlastníctvo ne-
budeme udeľovať.

(17.) Avšak majetky, ktoré niekto dostal za riadnu službu, nech sa nikdy neod-
nímajú.

(18.) Taktiež servienti, ak dostali naše povolenie, môžu slobodne ísť k nášmu sy-
novi, teda ako od väčšieho k menšiemu18, a preto nech sa ich majetky nenivočia. Ni-
koho, koho náš syn (Belo)19 spravodlivo odsúdil alebo povolal na súd, dokým sa spor 
nerozhodne, neprijmeme k nám (do služby) a rovnako ani náš syn.

(19.) Hradskí jobagióni20 nech žijú podľa slobody ustanovenej svätým kráľom 
Štefanom, podobne i hostia akéhokoľvek národa nech žijú podľa slobody udelenej 
im na začiatku.

(20.) Desiatky nech sa neodvádzajú v striebre, ale nech sa platia tak, ako sa uro-
dili zo zeme, čiže vo víne a v obilninách; ak by tomu biskupi protirečili, nebudeme 
ich podporovať. 

(21.) Biskupi nech nedávajú z majetkov servientov desiatky našim koňom a ani 
ich ľudia nie sú povinní privážať svoje desiatky na kráľovské majetky. 

(22.) Naše bravy nech sa nepasú v lesoch ani na lúkach servientov proti ich vôli. 
(23.) Naša nová minca nech sa zachováva po celý rok bezo zmeny od Veľkej noci 

do Veľkej noci a denáre nech sú také, aké boli za čias kráľa Bela21. 
(24.) Komorskými špánmi22, mincovníkmi, soľníkmi a mýtnikmi nech sú uro-

dzení (šľachtici) kráľovstva, Izmaeliti23 a Židia sa nimi stať nemôžu. 
(25.) Soľné sklady nech nie sú uprostred krajiny, ale iba v Salači a Segedíne24 

a v pohraničí. 
(26.) Majetky nech sa neudeľujú mimo (Uhorského) kráľovstva. Ak sa také daro-

vali alebo predali, nech sa vrátia ľuďom krajiny, aby si ich odkúpili. 
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(27.) Kunie kožky nech sa odvádzajú podľa zvyku ustanoveného kráľom Kolo-
manom25. 

(28.) Ak niekto bol riadnym súdom odsúdený, nikto z  mocných ho nemôže 
ochraňovať. 

(29.) Hradskí špáni nech užívajú príjmy z  komitátu len podľa práva, ostatné 
(príjmy náležiace) kráľovi, a to poplatky (dane) z džberov, z mýt, od volov a dve časti 
hradských príjmov, dostane kráľ. 

(30.) Ďalej okrem týchto štyroch jobagiónov, totiž palatína, bána, dvorských špá-
nov kráľa a kráľovnej, nech nikto nezastáva dve hodnosti.

(31.) Aby toto naše tak povolenie, ako i nariadenie bolo nami a našimi potom-
kami zachovávané, dali sme ho spísať v siedmich rovnopisných listinách a potvrdili 
našou zlatou pečaťou, takže jeden odpis sa pošle pánu pápežovi a ten ho dá zapísať do 
svojho registra, druhý nech sa uloží u špitálnikov26, tretí u templárov27, štvrtý u kráľa, 
piaty v Ostrihomskej kapitule, šiesty v Kaločskej (kapitule), siedmy u palatína, ktorý 
bude v danom čase. Takže majúc túto listinu pred očami, aby sa v ničom nepochy-
bilo od predpísaného a aby sa ani kráľ alebo urodzení (šľachtici) či iní nemohli dať 
zviesť k pochybeniu, a aby sa títo (šľachtici a iní slobodní) tešili svojej slobode, a aby 
nám a našim následníkom zostali verní a nezapreli stanovené záväzky voči kráľovskej 
korune. 

Ustanovujeme taktiež, že ak by sme my alebo ktorýkoľvek náš nástupca hocikedy 
chceli tieto ustanovenia porušiť, tak biskupi, ako aj iní jobagióni a urodzení (šľach-
tici) nášho kráľovstva, všetci i každý jeden, terajší i budúci, môžu podľa tejto listiny 
kedykoľvek odporovať a protirečiť nám a našim nástupcom bez toho, aby sa to pova-
žovalo za znak nevery28.

Dané rukou Klécia, dvorského kancelára a  jágerského prepošta, roku tisícdve-
stodvadsaťdva od narodenia Pána; (v prítomnosti) ctihodného Jána, ostrihomského 
arcibiskupa, dôstojného Ugrína, kaločského arcibiskupa; biskupov – Dezidera, ča-
nádskeho, Róberta, vesprímskeho, Tomáša, jágerského, Štefana, záhrebského, Ale-
xandra, varadínskeho, Bartolomeja, päťkostolského, Kozmu, rábskeho, Brikria, va-
covského; v sedemnástom roku nášho panovania.

Preložil Vladimír Segeš.

Edícia: ENDLICHER, S. L.: Rerum Hungaricarum monumenta Arpadiana. Sangallen 1849, 
tomus II, s. 412–417; Corpus iuris Hungarici. Magyar törvénytár I. Márkus, D. Budapest 1899, 
s. 130–144; Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I. Ed.: Marsina, Richard. Bratislava 1971, 
s. 199–201 (latinský text listiny z konfi rmácie Ľudovíta I. z roku 1351, originály sa nezachova-
li); ÉRSZEGI, Géza: Az Aranybulla. In: Fejér megyei történeti évkönyv 6, 1972, s. 5–13 (latinský 
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text vrátane maďarského prekladu); slovenské preklady Naše dejiny v prameňoch. Pripr.: Rat-
koš, P. – Butvin, J. – Kropilák, M. Bratislava: SPN, 1971, s. 45–49; BEŇKO, Ján a kol.: Do-
kumenty slovenskej národnej identity a štátnosti I. Bratislava: Národné literárne centrum, 1998, s. 
124–126; LACLAVÍKOVÁ, Miriam – ŠVECOVÁ, Adriana: Pramene práva na území Slovenska 
I. Od najstarších čias do roku 1790. Trnava: Typi universitatis Tyrnaviensis, 2007, s. 86–89.
 
Literatúra: KRISTÓ, Gyula: Az Arany-bullák évszázada. Budapest: Gondolat, 1976; II. Endre 
Aranybullája. Budapest: Gondolat, 1987; SEGEŠ, Vladimír: Od rytierstva po žoldnierstvo. Stre-
doveké vojenstvo v Uhorsku so zreteľom na Slovensko. Bratislava: MO SR vo Vyd. a inf. agentúre, 
2004, s. 43–46; SEGEŠ, Vladimír a kol.: Kniha kráľov. Panovníci v dejinách Slovenska a Slovákov. 
4. vyd. Bratislava: SPN – Mladé letá, 2010, s. 109–116; ZSOLDOS, Attila: II. András Arany-
bullája. In: Történelmi szemle, roč. 53, 2011, č. 1, s. 1–38.

* * *

1 Termín nobiles (v sg. nobilis) prekladáme ako urodzení. V tejto bule označuje najvyššiu výsadnú spolo-
čenskú vrstvu, čiže tú časť šľachty, pre ktorú sa neskôr zaužívalo označenie barones, magnates, čiže veľmo-
ži. V ďalšom texte buly sa pre nich synonymicky používa označenie iobagiones (sg. iobagio) – jobagióni 
(pozri čl. 10, 13, 30, 31) a potentes (sg. potens) – mocní (pozri čl. 2, 28). 

2 Štefan I. – uhorský kráľ v rokoch 1000 – 1038.
3 Deň sv. Štefana, kráľa, sa slávi 20. augusta. 
4 Stoličný Belehrad (lat. Alba Regia, nem. Stuhlweissenburg) – sídelné a korunovačné mesto uhorských 

kráľov v stredoveku, dnes Székesfehérvár v Maďarsku.
5 Palatín – najvyšší úradník a sudca kráľovstva. 
6 Servient (serviens, servientes) – slobodný kráľovský služobník, neskôr príslušník šľachty.
7 Daňová dávka kolekta (collecta) i slobodné denáre (či presnejšie denáre slobodných) mali charakter vše-

obecnej štátnej dane. O ich pôvode a funkcii jestvuje viacero rozličných názorov. Stručne možno uviesť, 
že kolekta mala pôvodne charakter mimoriadnej (nepravidelnej) dane, ktorá sa vyberala najčastejšie 
v spojitosti s fi nancovaním kráľovského vojska či vojenských výprav. Vyberanie kolekty zaviedol práve 
Ondrej II. 

8 Descendenčná povinnosť (lat. descensus – doslova zostúpenie, schádzanie, voľne preložené ako ubyto-
vávanie, ubytúvanie, vstupovanie, navštívenie) sa vyvinula v podmienkach naturálneho hospodárstva, 
keď kráľa cestujúceho po krajine museli kdekoľvek ubytovať a hostiť, čo pre ktoréhokoľvek kráľovského 
vazala a poddaného (bez rozdielu triednej príslušnosti) predstavovalo nákladné a nemalé bremeno. Išlo 
teda o osobitnú formu feudálnej, spočiatku zväčša naturálnej renty, ktorá sa poskytovala kráľovi, ale aj 
kráľovnej, kráľovskému sprievodu i kráľovským hodnostárom. V 14.  storočí sa descendenčná (hosti-
teľská) povinnosť poddaných už zväčša nahrádzala peňažným poplatkom, takže nadobudla charakter 
peňažnej renty.

9 Termín comites parochiani prekladáme ako hradskí špáni (župani). Boli to kráľovskí správcovia hrad-
ských komitátov. V slovenskej historickej terminológii je v tomto označení územno-správnych celkov 
rozkolísanosť, synonymicky, no bez konsenzu sa používajú termíny kráľovský komitát, hradské špan-
stvo, stolica i župa. V prípade hradského komitátu územne ide jednak o hradský obvod (maď. várme-
gye) a jednak o hradské španstvo (maď. várispánság), čiže majetky patriace hradu, príjem z nich poberal 
hradský špán (župan), ktorý si tretinu ponechal a dve tretiny odvádzal kráľovi. 

10 Znenie článku svedčí o tom, že servienti – okrem sporov o výmenu mince a desiatku (čiže desiatej časti 
úrody, cirkevnej dávky) – boli vyňatí spod súdnej právomoci hradského špána, a ako majetkoví vlastníci 
sami rozsudzovali spory medzi ľuďmi žijúcimi na ich majetkoch.

11 Termín comites curie parochiani prekladáme ako špáni hradného dvora. Tento úradník stál na čele hrad-
ného dvora, zároveň bol zástupcom hradského špána. 

PKVDS_I-2_BOOK.indb   70PKVDS_I-2_BOOK.indb   70 8. 3. 2012   14:34:228. 3. 2012   14:34:22



71

12 Biloch – kráľovský sudca.
13 Výraz iudicium exercitus sa v doterajších slovenských prekladoch mylne prekladá ako vojenský súd či 

vojenské súdnictvo, čo však v kontexte celého príslušného článku vyznieva zjavne neorganicky. V tomto 
prípade nejde teda o vojenský súd, lež o druh poplatku, príspevku, pokuty, ťarchy či dane od tých ser-
vientov a vojnopovinných, ktorí kedysi (pred vydaním Zlatej buly) museli neúčasť na vojenskej výprave 
nahradiť týmto spôsobom. Servienti, ktorí sa na zahraničnom ťažení zúčastnili, takýto vojenský popla-
tok – celkom logicky – neplatili.

14 Pristald, inak aj pristav – súdny vykonávateľ, súdny úradník.
15 Jobagión (lat. iobagio, iobagiones) – viacvýznamový termín označujúci v 11. – 13. storočí príslušníkov 

výsadných, vnútorne diferencovaných vrstiev slobodného obyvateľstva od popredných hodnostárov až 
po radových príslušníkov vojska. Jednotlivé skupiny jobagiónov sa odlišovali spoločenským i právnym 
postavením, rozsahom majetkového vlastníctva a zväčša aj stupňom podriadenosti. Na tomto mieste 
(čiže v  čl. 10) by sa termín jobagión mohol synonymicky vyjadriť ako vazal, hoci zo sémantického 
hľadiska sa oba výrazy nekryjú úplne, no azda najadekvátnejšie sa tak označuje tá spoločenská vrstva, 
ktorá mala bezprostredný (vazalský) vzťah ku kráľovi, keďže v tomto prípade išlo o najvýznamnejších 
kráľovských hodnostárov, čiže vlastne veľmožov, magnátov, pre ktorých sa zhruba od roku 1230 zauží-
valo pomenovanie barones, čiže baróni.

16 Hostia (lat. hospites) – slobodní prisťahovalci z cudziny. 
17 Zo znenia článku vyplýva, že pod označením jobagióni – podobne ako v čl. 10 – aj v tomto prípade ide 

o najbližších vazalov kráľa, čiže členov kráľovského dvora či sprievodu. 
18 Výklad časti od väčšieho k menšiemu (lat. seu a maiori ad minorem) nie je jednoznačný, môže ísť o pri-

danie sa od otca k synovi, čiže od kráľa Ondreja II. k jeho synovi, mladšiemu kráľovi Belovi, alebo od 
staršieho kráľoviča k mladšiemu, t. j. od Bela k jeho bratovi Kolomanovi. 

19 Belo – syn kráľa Ondreja II., roku 1214 bol korunovaný ako mladší kráľ, samostatne panoval ako kráľ 
Belo IV. v rokoch 1235 – 1270. 

20 Hradskí jobagióni (lat. iobagiones castri) – nižšia vojenská vrstva kategórie bojovníkov označovaných 
v 11. – 13. storočí lat. termínom miles, milites. Za prepožičané alebo udelené majetky vykonávali vojen-
skú a strážnu službu a občas zastávali aj nižšie správne funkcie v hradskom komitáte či španstve. Časť 
starších i majetnejších jobagiónov odvodzujúcich svoj pôvod a postavenie od čias kráľa Štefana I. sa 
označovala jobagióni či slobodníci svätého kráľa. 

21 Najskôr sa myslí Belo III. – uhorský kráľ, panoval v  rokoch 1172 – 1196, pričom je však potrebné 
podotknúť, že kvalita mince za Ondreja II. bola lepšia ako za Bela III.

22 Komorský špán (neskôr gróf ) – správca kráľovskej komory, čiže najvyššieho fi nančného a hospodárske-
ho úradu. 

23 Izmaeliti – mohamedáni, moslimovia.
24 V pôvodine a podľa kritických latinských vydaní „in Zoloch et in Scegved“, čiže v Salači (dnes Sălacea 

v Rumunsku) a Segedíne (dnes Szeged v Maďarsku), v starších maďarských, ako aj vo všetkých doteraj-
ších slovenských prekladoch sa chybne uvádza Sabolč a Regéc.

25 Koloman – uhorský kráľ v rokoch 1095 – 1116. 
26 Špitálnici – rytiersky rád johanitov. 
27 Templári – rytiersky rád templárov. 
28 Znak nevery (lat. nota infi delitatis) – velezrada. 
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14 Dohoda v spore o tretinu mýtnych poplatkov
1226

Ostrihomský prepošt v roku 1226 spísomnil dohodu v spore o tretinu mýtnych 
poplatkov vo Voznici, ktorú uzavreli hronskosvätobeňadický opát Vavrinec 
a dvorský špán Tekovského hradu Pavol za prítomnosti kráľovského pristalda 
Leustacha. Listina podáva zaujímavý pohľad jednak na štruktúru a postavenie 
výsadných vrstiev, najmä hradských jobagiónov na úrovni tekovského regiónu, 
a jednak na spôsob riešenia sporu súbojom, ku ktorému napokon nedošlo, keď-
že sporné stránky sa ústne pokonali.

Mikuláš, ostrihomský prepošt a  kapitula tohože miesta všetkým, ku ktorým 
sa táto listina dostane modlitby v Pánovi. Vám všetkým oznamujeme, že prišli 
k nám Vavrinec, opát Kláštora svätého Benedikta pri Hrone z jednej strany, Pa-
vol, jobagión1 Tekovského hradu, a toho času jeho dvorský sudca2, ako povedal 
vyslaný inými jobagiónmi tohože hradu z  druhej strany, ako sprostredkovateľ 
(prišiel) Leustach, syn Borca, ktorý povedal, že je pristaldom3 kráľa a vyhlásil, že 
pán kráľ (spornú) záležitosť, prebiehajúcu medzi opátom, jeho konventom a jo-
bagiónmi kláštora na jednej strane, a jobagiónmi spomenutého hradu4 na druhej 
(strane), o  tretinu mýta vo Voznici, zveril vyšetriť špánovi5 Mikulášovi, synovi 
Borca, a Petrovi, vtedy tekovskému hradskému špánovi. Pred osobne prítomný-
mi stránkami, v prítomnosti sudcov, opát a konvent, ako aj jobagióni kláštora, 
žiadali od jobagiónov hradu tretinu spomenutého mýta podľa práv svojho klášto-
ra. (Jobagióni hradu) však povedali, že kláštor (nemá) na toto mýto nijaké právo. 
Sudcovia po vypočutí prednesených názorov uložili obidvom stránkam (ako do-
kazovací prostriedok) súboj. Avšak v určený deň súboja sa stránky priateľsky do-
hodli tak, že v záujme pokoja sa jobagióni hradu bez protirečenia natrvalo zriekli 
tretiny mýta (mýtnych poplatkov) v prospech kláštora. Týmto riešením, navrhnu-
tým pristaldom, stránky súhlasili tak ako to pristald predložil. Aby v budúcnosti 
pre zlobu (našich) nasledovníkov nevznikol (spor) v tejto otázke, na žiadosť strá-
nok a pristalda, vydali sme pre spomínaný kláštor dosvedčovaciu listinu, posilne-
nú ochranou našej pečate. Roku od Vtelenia Pána 1226, dané magistrom Bene-
diktom, ostrihomským lektorom. Dva mierne poškodené originály sa nachádzajú 
v Súkromnom archíve Ostrihomskej kapituly.
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Citované (s menšími úpravami) podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov III. V kráľovstve 
svätého Štefana. Vznik uhorského štátu a čas arpádovských kráľov. Výber, preklad a komentáre: 
Marsina, Richard. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2003, s. 108-109.

Edícia: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I. Ed.: Marsina, Richard. Bratislavae 1971, s. 
231, č. 319.

* * *

1 Jobagión (lat. iobagio) – viacvýznamový termín označujúci v 11. – 13. storočí príslušníka výsadných, 
vnútorne diferencovaných vrstiev slobodného obyvateľstva od popredných hodnostárov až po radových 
príslušníkov vojska. Jednotlivé skupiny jobagiónov sa odlišovali spoločenským i právnym postavením, 
rozsahom majetkového vlastníctva a zväčša aj stupňom podriadenosti. Na tomto mieste označuje vojaka 
v službách komitátneho hradu, ktorý zastával pomerne vysokú funkciu dvorského špána na Tekovskom 
hrade, čiže zástupcu hradského špána (župana). 

2 Richard Marsina výraz curiali comite eiusdem castri prekladá ako jeho (rozumej Tekovského hradu) 
dvorský sudca. Úpravu jeho prekladu osvetľujeme v predchádzajúcej poznámke. 

3 Pristald (inak aj pristav) – súdny vykonávateľ, súdny úradník.
4 V preklade Richarda Marsinu sa mylne uvádza jobagióni kláštora namiesto hradu.
5 Termín comes prekladáme ako špán, Richard Marsina používa slovakizovanú podobu komes. 
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15 Jobagióni Tekovského hradu 
predávajú majetky špánovi Leustachovi
1228

Ostrihomský prepošt Tomáš v roku 1228 spísomnil kúpnopredajný akt, v zmysle 
ktorého jobagióni Tekovského hradu s povolením uhorského kráľa Ondreja 
II. predávajú za 50 hrivien svoje majetky Revištka a Belá pri Hrone špánovi 
Leustachovi. Podobne ako v listine z roku 1226 (pozri dokument č. 14) aj tu sa 
hovorí o hradských jobagiónoch Tekovského hradu a ich majetkových pomeroch. 
Nadobúdateľ majetku špán Leustach sa v predchádzajúcom dokumente spomína 
ako pristald. V nižšie uvedenom dokumente vynechávame pasáž obsahujúcu 
podrobnú metáciu, čiže ohraničenie chotárov Revištky a Belej pri Hrone.

Tomáš, ostrihomský prepošt a kapitula tohože miesta všetkým, ku ktorým príde 
táto listina, modlitby v Pánovi. Všetkým vám oznamujeme, že prišli k nám špán1 
Leustach, syn Borcha z jednej strany, Pavol, syn Terezena, Vid, syn Farkaša a Dob-
roslav jobagióni2 Tekovského hradu, za seba aj za svoj rod, ako povedali, z druhej 
strany. Hradskí jobagióni vyhlásili, že svoju zem Revištka a zem Belá patriace im 
a celému rodu, so všeobecným súhlasom všetkých členov rodu, aj s povolením a sú-
hlasom pána uhorského kráľa Ondreja (II.), predali na trvalé vlastnenie špáno-
vi Leustachovi za päťdesiat hrivien3 striebra. Prítomní pri tom boli špán Samuel 
a Burunch (Branč), syn Simeona z Mužly, ktorí verejne dosvedčili, že táto dohoda 
(zmluva) medzi stránkami bola uzavretá so súhlasom kráľa, za ktorého poslov sa 
označovali. V ich aj v našej prítomnosti bola kúpna cena vyplatená. – – – Roku od 
Vtelenia Pána tisíceho 220. ôsmeho. Dané magistrom Benediktom, ostrihomským 
lektorom. 

Citované (s menšími úpravami) podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov III. V krá-
ľovstve svätého Štefana. Vznik uhorského štátu a čas arpádovských kráľov. Výber, preklad 
a komentáre: Marsina, Richard. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2003, s. 111-112, 
č. 42 (preklad v plnom znení).

Edícia: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I. Ed.: Marsina, Richard. Bratislava 1971, s. 
246-247, č. 341.
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Literatúra: ŠMILAUER, Vladimír: Vodopis starého Slovenska. Praha – Bratislava: Nákladem Uče-
né společnosti Šafaříkovy v Bratislavě, s. 129-130, 132 a 356. 

* * *

1 Termín comes prekladáme ako špán, Richard Marsina používa slovakizovanú podobu komes. 
2 Jobagióni (lat. iobagiones) – viacvýznamový termín označujúci v  11. – 13.  storočí príslušníkov vý-

sadných, vnútorne diferencovaných vrstiev slobodného obyvateľstva od popredných hodnostárov až 
po radových príslušníkov vojska. Jednotlivé skupiny jobagiónov sa odlišovali spoločenským i právnym 
postavením, rozsahom majetkového vlastníctva a zväčša aj stupňom podriadenosti. Na tomto mieste 
označujú vojakov v službách komitátneho hradu. 

3 Hrivna, resp. marka (z lat. marca) – v 12. a 13. storočí mala hmotnosť 233,35 g. 
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16 Kráľ Ondrej II. odmeňuje Buchtu a Natka za vojenské zásluhy
1230

Kráľ Ondrej II. odmenil Buchtu a jeho brata Natka za vernú vojenskú službu počas 
kráľovskej výpravy do Haličska trvalou donáciou majetku Sebeslavce v Turci.

Ondrej, z Božej milosti kráľ Uhorska, všetkým, čo uvidia túto listinu spásu v pravom 
Spasiteľovi. Keďže predvídavosť kráľovskej výsosti nemá zanedbávať nevďačným ml-
čaním služby akýchkoľvek svojich pomocníkov, našim verným Buchtovi a jeho brato-
vi Natkovi a aj ich potomstvu dávame do trvalej držby, aj ako výmenu za ich dedičnú 
zem zvanú Némety, ležiacu medzi Slanou a Hangoňom, ako aj za usilovné a verné 
služby v našom vojsku v Ruténii (Haliči), zem zvanú Sebeslavce v Turci, susediacu 
so zemami Rakytnica, Hana a Príbovce. Do držby tejto zeme sme ich nechali voviesť 
našim verným Štefanom, synom Martina. A aby táto nami spomínaným našim ude-
lená donácia zostala trvalá a neporušená, na dôkaz pravdy sme vydali túto listinu po-
silnenú ochranou našej dvojitej pečate. Dané roku Vtelenia Slova 1200. tridsiateho, 
kraľovania nášho roku dvadsiateho siedmeho.

Citované podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov III. V kráľovstve svätého Štefana. Vznik 
uhorského štátu a čas arpádovských kráľov. Výber, preklad a komentáre: Marsina, Richard. Brati-
slava: Literárne informačné centrum, 2003, s. 115, č. 44.

Edícia: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I. Ed.: Marsina, Richard. Bratislavae 1971, s. 
258, č. 364.
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17 Renovácia Zlatej buly Ondreja II.
1231

Vydaním Zlatej buly roku 1222 (pozri dokument č. 13) sa antagonizmus vnútri 
výsadných vrstiev uhorskej spoločnosti neskončil, lebo mnohé ustanovenia zostali iba 
nenaplnenou literou. Pod celospoločenským tlakom bol Ondrej II. roku 1231 prinúte-
ný obnoviť Zlatú bulu, a to dekrétom, ktorý spečatením potvrdili aj jeho synovia (Belo 
a Koloman). Oproti pôvodnému zneniu boli niektoré články vypustené alebo inak 
formulované, iné zasa pridané. Napríklad vynechal sa článok (10/1222) o odmeňovaní 
pozostalých po vazaloch a servientoch padlých v boji. Vypustené bolo aj ustanovenie 
záverečného článku (31/1222, § 2) o práve odporu (ius resistendi) voči kráľovi, ak by 
nedodržiaval stanovené výsady a slobody. Namiesto toho mal podľa obnovenej Zlatej 
buly na plnenie ustanovení dozerať ostrihomský arcibiskup, ktorý mal dokonca právo 
exkomunikovať kráľa (jeho synov i nástupcov) pri nedodržaní záväzkov. Tento reno-
vačný dekrét Ondreja II. uverejnil po prvýkrát Adam František Kollár v 18. storočí, no 
nestal sa súčasťou zbierky uhorských zákonov Corpus Iuris Hungarici. 

V mene Svätej Trojice a nerozdielnej jednoty. Ondrej, z Božej milosti naveky 
kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Ramy, Srbska, Haličska a Vladimírska. Pre-
tože sloboda tak urodzených šľachticov 1 nášho kráľovstva, ako aj ostatných (slobod-
ných), ustanovená svätým kráľom Štefanom2 skrz moc niektorých kráľov, niekedy 
hnaných túžbou po pomste, inokedy zasa počúvajúcich rady ľudí zlomyseľných či 
sledujúcich svoj prospech, bývala v mnohom ukracovaná, častokrát títo naši uro-
dzení šľachtici nabádali našu jasnosť i  našich predkov, svojich kráľov, mnohými 
prosbami a naliehaniami týkajúcimi sa nápravy nášho kráľovstva. My teda chce-
me ich žiadostiam vo všetkom učiniť zadosť, ako sa nám patrí, obzvlášť preto, lebo 
medzi nami a nimi sa už neraz prejavili roztrpčenia, čomu sa však v záujme úcty 
voči kráľovi treba vyvarovať, a to sa dá dosiahnuť najlepšie len vďaka nim, preto tak 
im, ako aj iným jobagiónom3 a servientom4 nášho kráľovstva udeľujeme slobodu, 
ustanovenú svätým kráľom. A ďalšie veci, potrebné na úpravu stavu našej krajiny, 
potvrdzujeme týmto spôsobom: 

(1.) Každoročne na sviatok svätého kráľa (Štefana)5, pokiaľ nám v  tom neza-
bráni nejaká ťaživá okolnosť v našom kráľovstve alebo choroba, máme sláviť (na 
sneme) v (Stoličnom) Belehrade6, aby nám tam utláčaní mohli bez strachu predniesť 
svoje ponosy. Ak by sme však nemohli byť prítomní, musí tam prísť palatín7, aby 
namiesto nás vypočul spory; a všetci naši servienti8 a ďalší, ktorí chcú, nech sa tam 
slobodne a bez strachu zídu.

PKVDS_I-2_BOOK.indb   77PKVDS_I-2_BOOK.indb   77 8. 3. 2012   14:34:238. 3. 2012   14:34:23



78

(2.) Cirkevní preláti, teda arcibiskupi a  biskupi musia byť prítomní na vypo-
čúvaní prosieb chudobných a pri potvrdzovaní (konfi rmácii) udelených a prípadne 
poruše ných slobôd, ak by im v tom nebránili iné kanonické povinnosti.

(3.) Ak by palatín medzičasom zle spravoval záležitosti kráľa a kráľovstva, môžu 
nás požiadať, aby sme namiesto neho ustanovili vhodnejšieho, ktorého chceme, a my 
odsúhlasíme ich prosby.

(4.) Chceme, aby sme ani my, ani naši nástupcovia nikoho neuväznili alebo ne-
zničili, ak by sa predtým o tom v súdnom konaní právoplatne nerozhodlo.

(5.) A keďže, ako bolo potvrdené prísahou našou a našich popredných9, ak by 
niekto skrz nás alebo našich synov alebo skrz hocikoho po uplynutí tohto času, totiž-
to po sedemnástom roku nášho panovania, bol bez súdu zbavený majetku, nech mu 
je v plnom rozsahu všetko vrátené.

(6.) Ďalej, žiadnu (daň) kolektu10, žiadne poplatky, ani (daň zvanú) zisk komo-
ry11, čo by aj boli odhadnuteľné v akomkoľvek počte, nebudeme pri žiadnej príleži-
tosti vyberať od nikoho, nech by bol z ktoréhokoľvek národa alebo stavu, s výnimkou 
tých, ktorí podliehajú kráľovskému fi šku z (titulu) povinného cenzu.

(7.) V domoch alebo v dedinách servientov sa nesmieme ani my, (a nemôžu) ani 
naši koniari, ani sokoliari, ani psiari, ani povozníci ubytovávať bez ich súhlasu.12 Ak 
by sme sa však kdekoľvek inde museli my alebo rečení naši (kráľovskí) úradníci uby-
tovať, musíme vyplatiť riadnu náhradu, ako je uvedené v nasledujúcom (článku).

(8.) Keďže sme videli, že pri uplatňovaní descendenčného práva nášho i pani krá-
ľovnej i našich synov, ako aj zo strany arcibiskupov, biskupov, bánov a našich šľachti-
cov boli spôsobované neznesiteľné škody a ujmy po celom kráľovstve, prísne ustano-
vujúc prikazujeme, že nič nemožno prijať pre kuchyňu našu alebo našich (ľudí), iba 
ak za riadnu sumu. Podobne ani z úrody vína a iných potrieb, nech sa nič neberie, ak 
nebola za ne daná riadna cena.

(9.) Domácemu (obyvateľovi), ktorému sa nedostalo spravodlivosti, musia prí-
sahou svedčiť traja sedliaci z dediny a po tejto prísahe hosť13, nech je to ktokoľvek, 
poskytne domácemu popri plnej spravodlivosti aj kráľovské zadosťučinenie14, alebo 
pán dediny, nech by to bol ktokoľvek, či už arcibiskup či biskup či šľachtic, je osobne 
povinný hovoriť slová pravdy.

(10.) Takých šľachticov, ktorí by podľa znenia našich ustanovení nezachovávali 
spravodlivosť, nech exkomunikuje ktorýkoľvek biskup vo svojej diecéze, a my ich 
budeme považovať za exkomunikovaných dovtedy, kým postihnutému nedajú plnú 
satisfakciu. 

(11.) Ak dáky náš servient zomrie bez dediča, štvrtinu majetku dostane jeho dcé-
ra. O ostatnom nech rozhoduje podľa svojej vôle. Ak by v dôsledku náhlej smrti ne-
mohol rozhodnúť, nech dedia jeho najbližší príbuzní; ak by nemal žiadnych príbuz-
ných, (dedičstvo) získa kráľ.
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(12.) Hradskí špáni15 nech nerozsudzujú na majetkoch servientov, ani v dedinách 
patriacich cirkvi, iba v sporoch o mince a desiatky16. 

(13.) Špáni hradného dvora17 nech nesúdia iných, iba ľud svojho hradu. Zlodejov 
a lupičov nech súdia kráľovskí bilochovia18 pred súdnou stolicou príslušného špána. 

(14.) Sprisahaní (navzájom spolčení) nemôžu menovať zlodejov, aby tým neutrpel 
pros tý nevinný ľud.

(15.) Ak vedieme vojsko mimo (Uhorského) kráľovstva, šľachtici nemajú povin-
nosť ísť s nami, no (musia ísť) špáni, žoldnieri, hradskí jobagióni a tí, ktorým to vy-
plýva zo služobných povinností, ako aj tí, ktorým sme dali rozľahlé majetky.19 

(16.) Ak však do kráľovstva vpadne vojsko, všetci a každý jeden sa musia postaviť 
na obranu vlasti20 proti nepriateľovi. V záujme víťazstva musí každý prenasledovať 
ustupujúce vojsko útočníka. 

(17.) Palatín nech však rozsudzuje spory všetkých bez rozdielu, okrem cirkevných 
osôb a klerikov, manželských sporov, vena a iných cirkevných vecí, v ktorých by boli 
pochybnosti či patria do pôsobnosti cirkvi.

(18.) Spory šľachticov, ktoré podliehajú trestu straty hlavy alebo zničenia (prepad-
nutia) majetku, nemôžu súdiť nijakí sudcovia bez vedomia kráľa.

(19.) Palatín nech nemá zastupujúcich sudcov, iba jediného vo svojej kúrii. Nech 
sa starostlivo vyvaruje toho, aby v rozpore s týmto ustanovením dakoho odsúdil či 
potrestal.

(20.) Náš (kráľovský) dvorský špán, kým sa zdržiava na našom dvore, môže súdiť 
a spor začatý na dvore aj kdekoľvek rozhodnúť; ale ak sa nachádza na svojom (súk-
romnom) majetku, alebo mimo našej kúrie, nemôže posielať pristalda21 ani predvo-
lávať stránky. 

(21.) Keďže mnohí v kráľovstve sú poškodzovaní falošnými pristaldami, ich pred-
volávania a dosvedčovania nech sú odteraz neplatné, ak nie sú dosved čené diecéznym 
biskupom alebo kapitulou; ani podozrivý pristald sa nemô že vo významnejších zále-
žitostiach preukázať inak len ich svedectvom, v menších veciach svedectvom sused-
ných konventov či kláštorov.

(22.) Nikto nech nedrží pri sebe pristalda dlhšie ako jeden rok, alebo dva, nanaj-
výš však iba ak do rozhodnutia sporu, ktorý sa mu dostal.

(23.) Urodzení cudzinci prichádzajúci do (Uhorského) kráľovstva, ak sa nechcú 
stať ob čanmi, nech nie sú povyšovaní do hodností, keďže sa tým totiž premrháva bo-
hatstvo kráľovstva.

(24.) Manželky zosnulých alebo tých, čo boli zákonne odsúdení na smrť či padli v sú-
boji alebo sa pominuli z dákej inej príčiny, nesmú byť ukrátené na svojom obvenení22.

(25.) Manželky a deti zlodejov alebo lupičov nemožno skrz vinu ich otca predať.
(26.) Celé komitáty ani (kráľovské) majetky či už ako prédium alebo do (večitého) 

vlastníctva nebudeme dávať.
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(27.) Ustanovili sme, aby hradskí jobagióni23 žili podľa slobody ustanovenej svä-
tým kráľom Štefanom, podobne i hostia akéhokoľvek národa nech trvalo žijú podľa 
slobody udelenej im na začiatku.

(28.) Nebudeme nútiť našich servientov a poddaných cirkvi klčovať, kopať prie-
kopy, ani stavať oplotenia záhrad či budovať akékoľvek kráľovské stavby a zariadia.

(29.) Okrem dvadsiatku, ktorý kráľom oddávna prislúcha, nebudeme požadovať 
de siatok, lebo zaťažuje ľud.

(30.) Naše bravy nech sa nepasú v lesoch ani na lúkach servientov proti ich vôli.
(31.) Nech sa neuprednostňujú Židia alebo Izmaeliti pri správe mincí, soli a iných 

verejných úradov.
(32.) Majetky nech sa neudeľujú mimo (Uhorského) kráľovstva. Ak sa také da-

rovali alebo predali, nech sa vrátia ľuďom krajiny, aby si ich odkúpili, alebo nech sa 
jednoducho vezmú.

(33.) Ďalej, poplatok za kunie kožky nech je stanovený na štyri vážky24; z toho 
jedna tretina nech pripadne vlastníkovi pozemku25, dve tretiny zemepánovi26. 

(34.) Hradskí špáni nech užívajú príjmy z  komitátu len podľa práva, ostatné 
(príjmy náležiace) kráľovi, a to poplatky (dane) z džberov, z mýt, od volov a dve časti 
príjmov hradu sa môžu podľa kráľovej vôle dať, komu on chce. 

(35.) Ďalej, ak sa stane, že by bol ktosi niekedy podľa práva odsúdený, na šou vô-
ľou bude jeho majetky si nechať pre nás alebo ich rozdeliť medzi iných. Nechceme 
však, aby ich dediny boli vypálené.

Aby sa toto zachovalo pevné a neporušené pre časy naše a našich nástupcov, tak 
my, ako aj naši synovia, sme po osobnej prísahe potvrdili a posilnili pečaťou našou 
a našich synov a dobrovoľne sme odsúhlasili, že ak by sme my alebo naši synovia či 
naši nasledovníci nami udelené slobody chceli zničiť, ostrihomský arcibiskup po zá-
konnom upozornení nech má právomoc nás aj ich exkomunikovať. Dané v roku Vte-
lenia Pána 1231, nášho panovania roku dvadsiateho deviateho. 

Preložil Vladimír Segeš.

Edícia: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I. Ed.: Marsina, Richard. Bra tislavae 1971, s. 
267-269, č. 375; maďarský preklad NAGY, Gábor: Magyar középkor 997 – 1526 (Forrásgyüjte-
mény). Debrecen 1999, s. 189-193; slovenský preklad LACLAVÍKOVÁ, Miriam – ŠVECOVÁ, 
Adriana: Pramene práva na území Slovenska I. Od najstarších čias do roku 1790. Trnava: Typi 
universitatis Tyrnaviensis, 2007, s. 92-95.

Literatúra: ERDÉLYI, László: Az Aranybulla társadalma. In: Emlékkönyv Fejérpataky László 
életének hatvanadik, történetírói működésének negyvenedik, szemináriumi vezetőtanárságának har-
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mincadik évfordulója ünnepére. Szerk.: Szentpétery, Imre. Budapest 1917, s. 82-108; KRISTÓ, 
Gyula: Az Arany-bullák évszázada. Budapest: Gondolat, 1976; II. Endre Aranybullája. Budapest: 
Gondolat, 1987; SEGEŠ, Vladimír: Od rytierstva po žoldnierstvo. Stredoveké vojenstvo v Uhorsku 
so zreteľom na Slovensko. Bratislava: MO SR vo Vyd. a inf. agentúre, 2004, s. 45–46; SEGEŠ, 
Vladimír a kol.: Kniha kráľov. Panovníci v dejinách Slovenska a Slovákov. 4. vyd. Bratislava: SPN 
– Mladé letá, 2010, s. 109–116; ZSOLDOS, Attila: II. András Aranybullája. In: Történelmi 
szemle, roč. 53, 2011, č. 1, s. 1–38.

* * *

1 Termín nobiles (v  sg. nobilis) interpretujeme v  tvare urodzení šľachtici, respektíve šľachtici. V  prvej 
Zlatej bule i v tejto renovácii označuje najvyššiu výsadnú spoločenskú vrstvu, čiže tú časť šľachty, pre 
ktorú sa neskôr zaužívalo označenie barones, magnates, čiže veľmoži. V  texte prvej buly sa pre nich 
synonymicky používa označenie iobagiones (sg. iobagio) – jobagióni (pozri čl. 10, 13, 30, 31/1222) 
a potentes (sg. potens) – mocní (pozri čl. 2 a 28/1222). V tejto renovácii sa už termín jobagión ani mocný 
vo význame veľmož nevyskytuje; synonymicky sa však v 5. článku uvádza výraz principes (sg. princeps) 
– poprední, vznešení. 

2 Štefan I. – uhorský kráľ v rokoch 1000 – 1038.
3 Jobagión (lat. iobagio, iobagiones) – viacvýznamový termín označujúci v 11. – 13. storočí príslušníkov 

výsadných, vnútorne diferencovaných vrstiev slobodného obyvateľstva od popredných hodnostárov až 
po radových príslušníkov vojska. Jednotlivé skupiny jobagiónov sa odlišovali spoločenským i právnym 
postavením, rozsahom majetkového vlastníctva a zväčša aj stupňom podriadenosti. 

4 Servienti (lat. serviens, servientes) – doslova služobníci, inak však osobne slobodní príslušníci výsadnej 
vrstvy, ktorej hlavným povolaním bola vojenská služba, neskôr príslušníci šľachty.

5 Deň sv. Štefana, kráľa, sa slávi 20. augusta. 
6 Stoličný Belehrad (lat. Alba Regia, nem. Stuhlweissenburg) – sídelné a korunovačné mesto uhorských 

kráľov v stredoveku, dnes Székesfehérvár v Maďarsku.
7 Palatín – najvyšší úradník a sudca kráľovstva. 
8 Servient (serviens, servientes) – slobodný kráľovský služobník, neskôr príslušník šľachty.
9 Poprední (principes) – veľmoži. 
10 Daňová dávka kolekta (lat. collecta) mala pôvodne charakter mimoriadnej (nepravidelnej) dane, ktorá 

sa vyberala najčastejšie v spojitosti s fi nancovaním kráľovského vojska či vojenských výprav. Vyberanie 
kolekty zaviedol Ondrej II.

11 Zisk komory (lat. lucrum camerae) – daň plynúca do kráľovskej komory z razenia mincí, neskôr (od 14. 
storočia) sa podstata tejto dane výrazne zmenila, keď sa pod tým istým názvom stala portálnou daňou. 

12 Descendenčná povinnosť (lat. descensus) sa vyvinula v  podmienkach naturálneho hospodárstva, keď 
kráľa cestujúceho po krajine museli kdekoľvek ubytovať a  hostiť, čo pre ktoréhokoľvek kráľovského 
vazala a poddaného predstavovalo nákladné a nemalé bremeno. Išlo teda o osobitnú formu feudálnej, 
spočiatku zväčša naturálnej renty, ktorá sa poskytovala kráľovi, ale aj kráľovnej, kráľovskému sprievodu 
i kráľovským hodnostárom. V 14. storočí sa descendenčná (hostiteľská) povinnosť poddaných už zväčša 
nahrádzala peňažným poplatkom, takže nadobudla charakter peňažnej renty.

13 Hosť (lat. hospes, pl. hospites) – slobodný prisťahovalec zväčša z cudziny. 
14 Kráľovské zadosťučinenie (lat. iudicium regale) – dvojnásobok zvyčajného odškodnenia. 
15 Termín comites parochiani prekladáme ako hradskí špáni (župani). Boli to kráľovskí správcovia hrad-

ských komitátov. V slovenskej historickej terminológii je v tomto označení územno-správnych celkov 
rozkolísanosť, synonymicky, no bez konsenzu sa používajú termíny kráľovský komitát, hradské špan-
stvo, stolica i župa. V prípade hradského komitátu územne ide jednak o hradský obvod (maď. várme-
gye) a jednak o hradské španstvo (maď. várispánság), čiže majetky patriace hradu, príjem z nich poberal 
hradský špán (župan), ktorý si tretinu ponechal a dve tretiny odvádzal kráľovi. 

16 Znenie článku svedčí o tom, že servienti – okrem sporov o mince a desiatku (čiže desiatej časti úrody, 
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cirkevnej dávky) – boli vyňatí spod súdnej právomoci hradského špána, a ako majetkoví vlastníci sami 
rozsudzovali spory medzi ľuďmi žijúcimi na ich majetkoch.

17 Termín comites curie parochiani prekladáme ako špáni hradného dvora. Tento úradník stál na čele hrad-
ného dvora, zároveň bol zástupcom hradského špána. 

18 Biloch – kráľovský sudca.
19 Z uvedeného článku vyplýva, že oproti pôvodnej Zlatej bule sa rozšíril okruh vojnopovinných účastní-

kov zahraničných výprav, popri špánoch a žoldnieroch o hradských jobagiónov, o bližšie nešpecifi kova-
ných kráľovských služobníkov či hodnostárov a o zámožných zemepánov. 

20 Latinský výraz patria – vlasť, použitý v tomto prípade ako synonymum pre Uhorské kráľovstvo, je na-
najvýš pozoruhodný. 

21 Pristald, inak aj pristav – súdny vykonávateľ, súdny úradník.
22 Obvenenie (lat. dos, dotalium) – pod vplyvom nemeckého práva sa pokladalo za protihodnotu za stratu 

panenstva (nem. Morgengabe – ranný dar). Nárok na obvenenie vznikol po uzavretí manželstva, respek-
tíve po svadobnej noci, ale splatný bol až po zániku manželstva. 

23 Hradskí jobagióni (lat. iobagiones castri) – nižšia vojenská vrstva kategórie bojovníkov označovaných 
v 11. – 13. storočí súhrnným latinským termínom miles, milites. Za prepožičané alebo udelené majetky 
vykonávali vojenskú a strážnu službu a občas zastávali aj nižšie správne funkcie v hradskom komitáte či 
španstve. Časť starších i majetnejších jobagiónov odvodzujúcich svoj pôvod a postavenie od čias kráľa 
Štefana I. sa označovala jobagióni či slobodníci svätého kráľa. 

24 Vážka – hmotnostná jednotka rovnajúca sa asi 5,3 g striebra. 
25 Termín dominus fundi (doslova pán pozemku) prekladáme ako vlastník pozemku, myslí sa však pravde-

podobne ten, kto pôdu obrábal, čiže árendátor. 
26 Termín dominus terre (doslova pán zeme) prekladáme ako zemepán.
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18 Jobagión Tekovského hradu Joahun 
predáva majetok príbuzným
1232

Listina, ktorú roku 1232 vydal hronskosvätobeňadický opát Vavrinec a kláštorná kapitula, 
podáva svedectvo o spoločenskom a majetkovom postavení viacerých príslušníkov vrstvy 
hradských jobagiónov, ktorí vykonávali vojenskú službu a na úrovni Tekovského komitátu 
zastávali aj pomerne vysoké správne funkcie.

Vavrinec opát a kapitula kláštora svätého Benedikta pri Hrone všetkým vyznávajúcim ka-
tolícku vieru, ktorým sa ukáže táto listina, spásu v Tvorcovi spásy. Na známosť všetkých, 
prítomných aj budúcich, chceme znením tejto (listiny) potvrdiť, že jeden z jobagiónov Te-
kovského hradu, menom Joahun, predal svojim pokrvným príbuzným Gilianovi, ako aj 
Vochovi a Munčurovi svo ju dedičnú zem v dedine Tlmače, o veľkosti poldruha poplužia1. 
A ako sme sa dozvedeli od jeho pristalda2, a to Sučeho (Sucheho) zo (Starého) Tekova (pre-
dávaná zem) bola ohraničená kopčekmi medzníkov, od všetkých spoluhraničiacich bola 
bezpečne oddelená a so súhlasom všetkých hradských joba giónov (bola predaná) za štyri 
hrivny3 striebra do trvalej držby. O tomto bol nepochybne (upovedomený) Pavol, jobagión, 
ako aj špán dvora i sudca často menovaného hradu4. Spomínané hrivny v celej sume dostal 
predávajúci v našej prítomnosti. Aby vykonanie a priebeh predaja zostali navždy zachované 
a neporušené, na starostlivú žiadosť obidvoch stránok, vydávame na dôkaz pravdy túto na-
písanú listinu, potvrdenú natrvalo ochranou opátskej aj kapitulnej pečate. Roku Vtelenia 
Pánovho 1232; dané Jakubom, toho času magistrom (aj učiteľom?) tohože miesta.

Citované (s menšími úpravami) podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov III. V kráľovstve svätého 
Štefana. Vznik uhorského štátu a čas arpádovských kráľov. Výber, preklad a komentáre: Marsina, Richard. 
Bratislava: Literárne informačné centrum, 2003, s. 119-120, č. 47.

Edícia: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I. Ed.: Marsina, Richard. Bratislavae 1971, s. 283-
284, č. 397

* * *

1 Poplužie (lat. aratrum) – pôda s rozsahom 60 – 70 hektárov vrátane intravilánu.
2 Pristald, inak aj pristav – súdny vykonávateľ, súdny úradník.
3 Hrivna, resp. marka (z lat. marca) – v 12. a 13. storočí mala hmotnosť 233,35 g. 
4 Richard Marsina pasáž Paulo iobagione atque curiali comite sepe dicti castri iudice prekladá ako jobagión 

Pavol (ktorý bol aj) kuriálnym komesom často spomínaného hradu, (jeho) sudcom. 
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19 Kráľ Ondrej II. odmeňuje Mikuláša za vojenské zásluhy
1233

Kráľ Ondrej II. udeľuje donáciu na Novú Ves v Liptove Mikulášovi a jeho potomkom 
za vernú vojenskú službu.

Ondrej II. uhorský kráľ, všetkým verným Kristovi, prítomným aj budúcim, pozera-
júcim sa na túto listinu, spásu a všetko dobré. Dávame na známosť všet kým, prítom-
ným aj budúcim, že nechceme obísť nevďačnosťou mlčania vernosť a služby Mikulá-
ša, mladšieho syna nášho verného špána1 Detrika, ktorý nám aj v kráľovstve aj mimo 
kráľovstva verne a neprestajne slúžil a v službe nám dosia hol už obstarožný vek, ale 
zameriavajúc sa na udelenie zaslúženej náhrady a odmeny, dávame Mikulášovi a jeho 
dedičom do trvalej držby zem istej dediny menom Nová Ves2 v Liptove, patriacej 
k nášmu prédiu3, v tých istých medzníkoch a hraniciach, v ktorých bola ohraniče-
ná predtým aj teraz a zo všetkých strán oddelená. Do držby tejto zeme sme (ho) dali 
voviesť z kráľovskej moci naším verným pristaldom4, zbrojnošom Alexandrom, sy-
nom špána Mojša. Aby teda táto nami slobodne urobená donácia zostala navždy do 
budúcnosti neporušená a pevná a nebola odvolaná ani v našich časoch, ani v časoch 
našich nástupcov, vydali sme túto listinu natrvalo potvrdenú ochranou našej dvojitej 
pečate. Dané roku milosti tisíceho 233., kraľovania nášho roku 30.

Citované (s menšími úpravami) podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov III. V kráľovstve 
svätého Štefana. Vznik uhorského štátu a čas arpádovských kráľov. Výber, preklad a komentáre: 
Marsina, Richard. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2003, s. 121, č. 48.

Edícia: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I. Ed.: Marsina, Richard. Bratislavae 1971, s. 
303-304, č. 416.

* * *

1 Termín comes prekladáme ako špán, na rozdiel od R. Marsinu, ktorý používa slovakizovaný výraz ko-
mes. 

2 Názov obce Nová Ves je zaznamenaný v maďarizovanej podobe Oyufoluu.
3 Prédium – kráľovský majetok. 
4 Pristald, inak aj pristav – súdny vykonávateľ, súdny úradník. 
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20 Výsady kráľa Bela IV. pre trnavských mešťanov
1238

Privilégium pre mesto Trnava je najstaršou v origináli zachovanou výsadnou listinou 
mestských práv na Slovensku, a vlastne aj v celom Uhorsku. Kráľ Belo IV. udelil oby-
vateľom Trnavy výsady magdeburského práva, aké mal Stoličný Belehrad. V privilégiu 
sa im určovali aj podmienky vojenskej služby, ktoré spočívali v limitovaní vojenskej 
povinnosti podľa počtu usadlostí, a to konkrétne zo sto usadlostí jedného riadne 
vystrojeného vojaka, pričom však táto povinnosť platila iba v prípade, keď kráľ osobne 
viedol vojsko. V dekréte sa zakazuje riešiť spory ozbrojeným súbojom. 

V  mene svätej a  nerozdielnej Trojice. Belo, z  Božej milosti kráľ uhorský, dalmát-
sky, chorvátsky, bosniansky, srbský, haličský, vladimírsky a kumánsky, na večné časy. 
K povinnosti kráľovského veličenstva náleží zjednocovať, čo je rozptýlené, zachová-
vať, čo je zhromaždené, a v mieri i pokoji, priznávaním každému jeho práv, ochra-
ňovať ľud podriadený jeho moci. Keďže miesto v Bratislavskom komitáte, nazývané 
Zumbothel1, sa nám vidí veľmi vhodné na usadenie hostí, mešťanom, ktorí v ňom 
bývajú, ako aj tým, ktorí by v budúcnosti chceli prísť, udelili sme takú slobodu, aby 
priamo patrili pod kráľovskú korunu a aby darom ani akýmkoľvek iným prevodom 
neboli komukoľvek do právomoci zverovaní. Nesmú byť donucovaní vstupovať do 
vojska, v ktorom kráľ osobne nebude prítomný, ale sú povinní vysielať zo sto usadlos-
tí2 jedného vojaka čo najpočestnejšie vystrojeného všetkými vojenskými náležitosťa-
mi. Nijaký súd ich nesmie nútiť zvádzať súboj medzi sebou ani s cudzími, ale každá 
sporná záležitosť nech sa rieši prísahou dvanástich mužov. Predvádzať svedkov pro-
ti nim možno len spomedzi nich samých alebo iných hostí, ktorí sa tešia podobnej 
slobode. Povinní sú dostaviť sa len pred kráľovský súd alebo pred toho, koho sami 
ustanovia za richtára mesta. Richtára nech majú toho, koho sami spoločne zvolia ale-
bo ich väčšia a vážnejšia časť, a po potvrdení kráľom, ak sa však zistí, že je v niečom 
nie dosť spôsobilý, rozhodnutím kráľa bude z richtárstva odvolaný. Richtár nech má 
právo rozsudzovať všetky spory medzi nimi alebo spory cudzích s nimi v akomkoľ-
vek občianskom alebo trestnom konaní. Ak bude pri vysluhovaní práva usvedčený 
z nedbanlivosti alebo nespravodlivosti, prípadne ak sa na tom dohodne celé mesto, 
potom sa treba obrátiť na kráľovský súd. Všetci, ktorí v ktoromkoľvek čase prídu do 
tohto mesta, aby sa v ňom usadili, budú podriadení jednému richtárovi. Vo veci pla-
tenia mýta nech majú to isté právo ako mešťania Stoličného Belehradu.3 S peňazo-
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mencami nech neprichádza služobník župana ani kohokoľvek iného, ale nech richtár 
zabezpečuje v tomto meste kráľovskú menu tak, aby podľa kráľovského ustanovenia 
bola za všeobecne platnú uznávaná. Richtár spolu s dvanástimi poprednejšími meš-
ťanmi, poverenými vykonávať spravodlivosť medzi mešťanmi alebo cudzími za zločin 
spáchaný v ich obvode, nech má právo uložiť trest sťatím alebo akýkoľvek iný trest, ak 
len nepôjde o šľachtica; takýto súd nech sa prenecháva kráľovskej výsosti. Želáme si, 
aby pri ustanovovaní farára mali zachované všeobecné právo, čiže aby mohli slobodne 
voliť farára, ktorého, ak bude spôsobilý, sú povinní predstaviť ostrihomskému arcibis-
kupovi na potvrdenie, zachovávajúc práva ostrihomskej cirkvi na všetky príjmy, ktoré 
z tejto farnosti poberávala. Desiatky nech platia podľa nemeckého práva v kopách4, 
ako sa to podľa zvyku dodnes dodržiava.

Ľudia slobodného stavu, ktorí by odkiaľkoľvek chceli prísť s úmyslom medzi nimi 
sa usadiť, nech majú právo presťahovať sa bez akejkoľvek prekážky i majetkovej a osob-
nej ujmy. Na druhej strane však žiaden komes alebo akýkoľvek hodnostár sa v ich meste 
proti ich vôli nesmie ubytovať. Tí, čo sa ubytujú s ich súhlasom, musia si obstarať všet-
ky potreby za spravodlivú cenu. Ak sa však stane, že príde sám kráľ, povinní sú podľa 
svojej možnosti poskytnúť mu nevyhnutné potreby. Taktiež nikto z nich nesmie svoje 
dedičstvo alebo nehnuteľný majetok, nachádzajúci sa v chotári ich mesta, komukoľvek 
odpredať alebo darovať, ak len nie tomu, ktorý nám bude preukazovať podobnú služ-
bu ako mešťania tohto mesta. Ak niektorí z nich umrú bez dediča, majú právo poručiť 
svoj hnuteľný majetok komukoľvek budú chcieť. Dané rukami nášho kráľovského kan-
celára magistra Štefana roku 1238 po narodení Pána, v treťom roku nášho panovania, 
v prítomnosti ctihodných otcov Bartolomeja, biskupa vesprémskeho, Mateja, biskupa 
vacovského, bratislavského župana Andreja, hlavného nášho taverníka5 a nitrianskeho 
župana Dominika, čongrádskeho župana Mikuláša a vesprémskeho župana Renolda; 
ďalej v prítomnosti Tomáša, komesa dvorskej kaplnky6 a prepošta svätého Vavrinca, ako 
aj iných v hojnom počte prítomných barónov nášho kráľovstva. Aby im uvedené slobo-
dy za našich čias i v časoch našich nástupcov vo večitej stálosti neochvejne zotrvali, dali 
sme túto listinu potvrdiť silou našej zlatej pečate7.

Citované podľa prekladu Michala Kušíka v práci Dejiny Trnavy. Zost.: Šimončič, Jozef – Watzka, 
Jozef. Bratislava: Obzor, 1989, s. 9-12, tamže aj latinské znenie privilégia.

Edícia: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae II. 1235 – 1260. Ed.: Marsina, Richard. Brati-
slavae 1987, s. 30-31, č. 44 (krirtické vydanie); slovenské preklady: Dokumenty slovenskej národ-
nej identity a štátnosti I. Bratislava: Národné literárne centrum, 1998, s. 129-130; LACLAVÍKO-
VÁ, Miriam – ŠVECOVÁ, Adriana: Pramene práva na území Slovenska I. Od najstarších čias do 
roku 1790. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2007, s. 177-179.
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1 Zumbothel (maď. Szombat, Szombathely) – Sobota, Sobotište, novší maďarský názov Trnavy z čias, keď 
sa už vyvinula na trhové miesto. Trhy sa konali v sobotu okolo kostola sv. Mikuláša.

2 Usadlosť (lat. mansio) – pôda vo výmere 5,2 - 17,3 hektára vrátane intravilánu.
3 Stoličný Belehrad – latinský názov Alba (maď. Székesfehérvár), ktorého mešťania boli privilégiom 

z roku 1237 oslobodení od platenia mýta na všetkých kráľovských mýtniciach v Uhorsku. Toto privilé-
gium malo byť náhradou za výsadnú listinu Štefana III., ktorá zhorela.

4 Kopa (lat. capecia) – hŕbka, kríž, snop, týmto výrazom sa zdôrazňuje platnosť naturálnej formy cirkev-
ného desiatku, ktorú majitelia a vyberači desiatku častokrát svojvoľne menili na fi nančnú.

5 Taverník – vysoký krajinský hodnostár, ktorý spravoval kráľovské fi nancie a časom sa stal najvyšším 
sudcom slobodných kráľovských miest.

6 Comes capellae – špán či komes dvorskej kaplnky, stál na čele družiny dvorského duchovenstva, opatro-
val kráľovskú pečať, potvrdzoval ňou listiny a zodpovedal za ich vydávanie.

7 Zlatú pečať z listiny odtrhli a listinu poškodili vojaci Imricha Tökölyho, keď v roku 1683 obsadili Trna-
vu.
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21 Kráľ Belo IV. povyšuje jobagióna Wocha
13. marca 1240

Kráľ Belo IV. za vojenské zásluhy udelil privilégium jobagiónovi Wochovi, 
vykonávajúcemu vojenskú službu na Bratislavskom hrade. Menovanému udelil právny 
status kráľovského hosťa. Z neskorších prameňov vieme, že Woch bojoval v bitke proti 
Tatárom pri rieke Slaná a bol členom sprievodu Bela IV. pri úteku z bojiska, za čo ho 
kráľ roku 1243 odmenil donáciou zeme Jablonec (dnes súčasť Zelenča).

Belo, z Božej milosti kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Ramy, Srbska, Halič-
ska, Vladimírska a Kumánska všetkým verným Kristovi, čo nazrú do tejto lis tiny, 
spásu v pravom Spasiteľovi. Keďže nijako nemajú chýbať za udatnosť odme na, za 
vernosť odplata lénom, takými odmenami zamýšľame prajne odpovedať na zásluhy 
poddaných, ako chceme, aby nám neprestajne ešte vernejšie slúžili. Pre to chceme 
dať týmto na známosť všetkým prítomným aj budúcim, že keď istý menom Woch 
z dediny Grabet, pochádzajúci z jobagiónov1 našich (kráľovských) koniarnikov2, sa 
v dávnejších časoch premiestnil na hosťovanie na Bratislavský hrad a usiloval sa 
nám v tomto pohraničí kráľovstva preukazovať verne a neprestajne mnohé služ by, 
musíme mu preukázať vďačne a láskavo milosť tak, že ho vynímame spod jeho po-
vinností a dávame mu takú slobodu, aby tak on, ako aj cez neho jeho dedičia a ich 
nástupcovia sa mohli počítať medzi kráľovských hostí3 a nikdy v ničom nemá pl-
niť (povinnosti) svojho bývalého pôvodu. Aby teda stav spomenutej slobody z našej 
láskavosti schválený a potvrdený mohol dosiahnuť trvalú platnosť, vyda li sme túto 
listinu naveky potvrdenú silou našej dvojitej pečate. Dané v Budíne 3. deň pred 
marcovými idami, v roku Milosti tisíceho dvestého štyridsiateho, kraľovania nášho 
roku piateho. 

Citované podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov III. V kráľovstve svätého Štefana. Vznik 
uhorského štátu a čas arpádovských kráľov. Výber, preklad a komentáre: Marsina, Richard. Brati-
slava: Literárne informačné centrum, 2003, s. 135, č. 58.

Edícia: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae II. Ed.: Marsina, Richard. Bratislavae 1987, s. 
46-47, č. 65.

* * *
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1 Jobagión (lat. iobagio, iobagiones) – viacvýznamový termín označujúci v 11. – 13. storočí príslušníkov 
výsadných, vnútorne diferencovaných vrstiev slobodného obyvateľstva od popredných hodnostárov až 
po radových príslušníkov vojska. Jednotlivé skupiny jobagiónov sa odlišovali spoločenským i právnym 
postavením, rozsahom majetkového vlastníctva a zväčša aj stupňom podriadenosti. V prípade Wocha 
išlo nepochybne o príslušnosť k najnižšej (azda neslobodnej) vrstve jobagiónov.

2 Termín iobagio agasonum regis by sa dal preložiť aj ako jobagión kráľovských povozníkov či stajníkov.
3 Hostia (lat. hospites) – slobodní prisťahovalci spravidla z cudziny, v tomto prípade ide však o hosťa z ra-

dov domáceho obyvateľstva. 
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22 Privilégium kráľa Bela IV. pre podhradie (Starého) Tekova
10. septembra 1240

Kráľ Belo IV. na žiadosť uhorských a nemeckých hostí z podhradia Tekovského hra-
du im za preukázané služby vydal privilégium s viacerými výsadami. Podobne ako 
v prípade Trnavy (pozri dokument č. 20) sa im stanovila povinnosť postaviť zo sto 
usadlostí jedného riadne vystrojeného vojaka pre potreby kráľa počas jeho vojenskej 
výpravy.

Belo, z Božej milosti kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Ramy, Srbska, Halič-
ska, Vladimírska a Kumánska všetkým verným Kristovi, čo si prezrú toto písmo, 
spásu a všetko dobré. Vysoká obozretnosť kráľovskej vznešenosti a vznešená múd-
rosť starostlivosti má dobromyseľne riadiť stav a užitočnosť hostí zdržiavajúcich sa 
v jeho kráľovstve, aby ich služba príhodnejšie napomáhala kráľovskej vážnosti pln-
ším voľným rozhodnutím slúžiť (kráľovi). Preto chceme dať na známosť všetkým, 
že prišli k nám naši hostia, tak Maďari, ale aj Nemci, zdržujúci sa v podhradí hra-
du Tekov (a) jednomyseľne a ponížene nás prosili, aby sme ich stav, ako a v čom 
nám alebo županovi hradu majú slúžiť, upravili a upravený (písomne) vyjadrili. 
My teda, pokladajúc ich žiadosť za rozumnú a užitočnú a za obsahovo vyhovujúcu 
kráľovskej vážnosti, udeľujeme im takú slobodu, že nám v čase našej výpravy majú 
dať zo sto usadlostí1 jedného vojaka, dobre pripraveného a po vojensky vystroje-
ného, k ničomu inému pre nás nie sú zaviazaní. Županovi hradu majú dať len raz 
do roka, a to na Narodenie Pána vykŕmené dobytča, sto chlebov, dvanásť kureniec, 
dvanásť gbelov2 piva a každá manzia jeden gbel obilia. – – – Pokiaľ ide o sídlenie, 
aby sa ich počet a služby mohli zvýšiť, udelili sme im tieto zeme: zo zeme hradča-
nov v Zengev štyri poplužia3 zeme zarastenej krovím, doteraz neoranej; ďalej jedno 
poplužie zeme pri rieke Hron, ktorá predtým patrila našim dvorníkom, ale teraz 
zostala uprázdnená; ďalej zo zeme tohože hradu tri poplužia, držané istým kleri-
kom menom Guda, ktorého sme spolu aj s jeho bratom ponechali v počte a slo-
bode týchže hostí; ďalej (v dedine) Scyla zem o dvoch poplužiach, dávno uprázd-
nená, ktorá tiež patrila dvorníkom. Tieto (zeme) sme im dali označiť oddeľujúcimi 
medzníkmi naším pristaldom4 zvaným Belez. Aby toto z našej dobromyseľnosti 
nariadené dostalo do budúcnosti silu neotrasiteľnej stálosti, vydali sme túto listi-
nu potvrdenú silou našej dvojitej pečate. Dané na Ostrove, v roku milosti 1240. 
štvrtého, na idy septembra, kraľovania nášho roku piateho.
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Citované podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov III. V kráľovstve svätého Štefana. Vznik 
uhorského štátu a čas arpádovských kráľov. Výber, preklad a komentáre: Marsina, Richard. Brati-
slava: Literárne informačné centrum, 2003, s. 137-138, č. 60.

Edícia: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae II. Ed.: Marsina, Richard. Bratislavae 1987, s. 
56-57, č. 79.

* * *

1 Usadlosť (lat. mansio) – pôda vo výmere 5,2 - 17,3 hektára vrátane intravilánu.
2 Gbel (lat. cubulus) – miera na sypaniny i tekutiny.
3 Poplužie (lat. aratrum) – pôda s rozsahom 60 – 70 hektárov vrátane intravilánu.
4 Pristald, inak aj pristav – súdny vykonávateľ, súdny úradník.
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23 Kráľ Belo IV. potvrdzuje výsady jobagiónov zo Zamaroviec
27. februára 1241

Uhorský kráľ Belo IV. na základe prešetrenia deklaruje, že jobagióni Trenčianskeho hra-
du zo Zamaroviec Bense, Peprila, Cepka a Hostina sú ľudia slobodného pôvodu, ktorých 
jedinou povinnosťou je vystrojiť jedného dobre vyzbrojeného vojaka zo šiestich usadlos-
tí. Listina je svedectvom procesu vnútornej diferenciácie vojenskej vrstvy jobagiónov.

Belo, z Božej milosti kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Ramy, Srbska, Haličska, 
Vladimírska a Kumánska všetkým verným Kristovi, čo nazrú do tejto lis tiny, spásu 
v Spasiteľovi všetkých. Aby poriadok činov, ktoré z obo zretného dôvodu na svetlo prav-
dy alebo na základe súdneho vyšetrovania vystu pujú znova spoznávané, neznalosťou 
alebo zlomyseľnosťou nástupcov opakovaním sporu pôsobia zmätok a chyby, kráľovská 
jasnosť musí zabezpečo vať (to), čo zachová činom účinnú vieru (dôveru). Preto chceme 
týmto všetkým prítomným aj budúcim dať na známosť, že keď s pomocou Božej mi-
losti nám pri padlo Uhorské kráľovstvo a na radu a so súhlasom našich barónov1 sme 
dali do poriadku povinnosti hradov, Povša, Ondrej a Hypolit, jobagióni2 Trenčianskeho 
hradu, predvolali pred nás Benseho, Peprylu, Cepka a Hostinu z dediny Zamarovce, 
vyhlasujúc, že pochádzajú z poddaných tohože hradu, ktorí sa ľudovo nazývajú dáva-
júci ubytovanie3. Bense a ostatní spolu s ním meno vaní naproti tomu na súde dôrazne 
uisťovali, že sú ľuďmi slobodného pôvodu a hosťami4 z Nemecka a že v tejto zemi sa 
usadili a až doteraz zotrvali. My sme však ich záležitosť zverili na rozsúdenie a defi nitív-
ne ukončenie nášmu vernému magistrovi Benediktovi, stoličnobelehradskému prepoš-
tovi a kancelárovi nášho dvora. Ten po vypočutí odpovedí stránok vyrozumel, že Bense 
a s ním menovaní svedkovia by mali byť privedení na dokázanie slobodného postave-
nia, že nepat rili k tým jobagiónom spomínaného hradu, ktorí boli povinní poskytovať 
ubyto vanie. (Tí všetci) prišli na určený termín pred nášho spomínaného sudcu s privi-
légiom nášho otca blahej pamäti Ondreja, z Božej milosti osvieteného kráľa Uhorska, 
ako aj s listinou špána Šebuša5 a Nitrianskej kapituly a so svedectvom ostatných spolu-
obyvateľov chvályhodne dokázali, že boli slobodnými hosťami.

Na istotu o tom všetkom nám priniesli list nášho verného Vladimíra, trenčianskeho 
(hradského) špána6, ktorému vzhľadom na vernosť Bohu, korune a nám sme prikázali, 
aby zistil pravdu o tejto záležitosti; (list) obsahoval, že Bense a spolu s ním menova ní 
ľudia boli hostia a ľudia slobodného pôvodu, ktorí (prišli) z Nemecka (a) usa dili sa na 
zemi Zamarovce ako hostia a ju opustenú a nekultivovanú obrábali; ich (jedinou) po-
vinnosťou bolo od šiestich usadlostí7, keď bolo treba poslať do (kráľov ského) vojska jed-
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ného dobre vyzbrojeného vojaka (do oddielu) trenčianskeho župana. Po prezretí listiny 
a po vypočutí svedectiev sme nariadili, aby sa Bense a s ním menovaní ľudia, ako aj ich 
potomkovia a ich nástupcovia tešili tej istej slo bode, ktorú doteraz užívali; a to, aby od 
šiestich usadlostí poslali do vojska tre nčianskeho župana jedného dobre vystrojeného 
vojaka a aby neboli povinní hradnému županovi nijakou inou službou, ak by však boli 
schopní (zastávať) hodnosti (pri správe) hradu, môžu tak bez všetkého urobiť, ak im to 
bude vyho vovať. Aby teda tieto skutočnosti nemohli byť nikým odvolané ani nemohli 
pre krúcaním zákona viesť k sporu, vydávame túto listinu potvrdenú silou našej dvo jitej 
pečate. Dané našim verným a milovaným magistrom Mikulášom, prepoštom v Sibiu, 
vicekancelárom nášho dvora, roku Pána 1240. prvého, 3. deň pred kalendami marca, 
kraľovania nášho roku šiesteho.

Citované (s menšími úpravami) podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov III. V kráľovstve svä-
tého Štefana. Vznik uhorského štátu a čas arpádovských kráľov. Výber, preklad a komentáre: Marsina, 
Richard. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2003, s. 139, č. 61.

Proveniencia: Odpis listiny je inzerovaný v potvrdení kráľa Bela IV. z roku 1261, ktoré je ďalej in-
zerované v potvrdení kráľa Štefana V. z roku 1270, a to je uložené v Ústrednej knižnici Maďarskej 
akadémie vied v Budapešti (Oklev. I/21).

Edícia: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae II. Ed.: Marsina, Richard. Bratislavae 1987, s. 
62-63, č. 95.

* * *

1 Baróni (lat. barones) – veľmoži, čiže najvyššia výsadná vrstva uhorskej spoločnosti.
2 Hradskí jobagióni (lat. iobagiones castri) – nižšia vojenská vrstva spomedzi slobodných, ktorí za prepožiča-

né alebo udelené majetky vykonávali vojenskú a strážnu službu a občas zastávali aj nižšie správne funkcie 
v hradskom komitáte či španstve. 

3 Dávajúci ubytovanie (lat. descensum dantes) bola tá vrstva obyvateľstva, na ktorú sa vzťahovala descendenč-
ná povinnosť (lat. descensus) – doslova zostúpenie, schádzanie, voľne preložené ako ubytovávanie, ubytúva-
nie, vstupovanie, navštívenie. Tá sa vyvinula v podmienkach naturálneho hospodárstva, keď kráľa cestujú-
ceho po krajine museli kdekoľvek ubytovať a hostiť, čo pre ktoréhokoľvek kráľovského vazala a poddaného 
(bez rozdielu triednej príslušnosti) predstavovalo nákladné a nemalé bremeno. Išlo teda o osobitnú formu 
feudálnej, spočiatku zväčša naturálnej renty, ktorá sa poskytovala kráľovi, ale aj kráľovnej, kráľovskému 
sprievodu i kráľovským hodnostárom. V 14. storočí sa descendenčná (hostiteľská) povinnosť poddaných 
už zväčša nahrádzala peňažným poplatkom, takže nadobudla charakter peňažnej renty. Kráľovskí servienti 
boli od descendenčnej povinnosti oslobodení. 

4 Hostia (lat. hospites) – slobodní prisťahovalci z cudziny. 
5 Výraz comitis Sebus prekladáme ako špána Šebuša, v znení R. Marsinu sa uvádza komesa Šebuša. 
6 Výraz comitis de Trinchin prekladáme ako trenčianskeho ( hradského) špána, podľa prekladu R. Marsinu 

špána z Trenčína.
7 Usadlosť (lat. mansio) – pôda vo výmere 5,2 – 17,3 hektára vrátane intravilánu. 
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24 Kráľ Belo IV. píše pápežovi Gregorovi IX. 
o vpáde Tatárov do Uhorska
18. mája 1241

Po prehratej bitke s Tatármi pri rieke Slaná sa kráľ Belo IV. unikal krajinou až do Dalmá-
cie. Na úteku sa obrátil písomne na pápeža a viacerých európskych panovníkov so žiadosťou 
o pomoc, ktorú mu však nikto z nich neposkytol. V liste pápežovi podrobne opisuje výčiny 
Tatárov. 

Najsvätejšiemu v Kristu otcovi Gregorovi, z Božej milosti najvyššiemu kňazo vi presvätej 
Rímskej cirkvi, Belo, z tejže milosti kráľ Uhorska tak vo všetkom povinnú, ako aj oddanú 
úctu. Z toho, že katolícka viera v krajoch Uhorska sa Božím pričinením rozrástla, je Vašej 
Svätosti iste úplne jasné, že naši predkovia so všetkými ich právomoci podriadenými a aj my, 
keď sme prevzali riadenie kráľovstva, pokladali sme s úprimnou oddanosťou Rímsku cirkev 
vo všetkej úcte za matku a učiteľku. Preto nešťastné a poľutovaniahodné udalosti, ktoré nás 
a Uhorské kráľovstvo zastihli vpádom tatárskeho vojska, zúriaceho zvieracou ukrutnosťou, 
zverujeme Vašej otcovskej láske spoliehajúc (na Vás). Nedávno totiž okolo sviatku Zmŕt-
vychvstania Pána1 vstúpili do Uhorska prudko a vo veľ kom množstve a bez rozdielu veku 
a pohlavia, všetkých ktorých mohli zastihnúť pozabíjali, kostoly a miesta zasvätené Božie-
mu menu ohňom, pobitím ľudí a iný mi svojimi výčinmi znesvätili, oslavujúc, že všetkých, 
najmä kresťanov podrobi li svojmu panstvu. Navrhujeme a zaprisahávame Vás, nech vystúpi 
teda starostli vosť Vašej Svätosti na pomoc kresťanského ľudu a rada a pomoc nám a Uhor-
skému kráľovstvu nech udelí vykúpenie a vaša starostlivosť nech ráči pre dísť skaze sveta, aby 
omeškanie pomáhajúceho (nespôsobilo) zbytočné zožratie baránka vlkom a nevedelo by sa 
komu prísť na pomoc. Na tieto aj iné (veci, ktoré) Vašej otcovskej láskavosti majú byť obšír-
nejšie vysvetlené posielame dôstojného otca, nášho milovaného a verného Štefana, vacov-
ského biskupa, doručovateľa tohto (listu), žiadajúc, aby ste tomu, čo Vám prednesie z našej 
strany, ráčili nepochybne dôverovať. Dané v Záhrebe, 15. deň pred kalendami júna2 (1241).

Citované podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov III. V kráľovstve svätého Štefana. Vznik uhor-
ského štátu a čas arpádovských kráľov. Výber, preklad a komentáre: Marsina, Richard. Bratislava: Lite-
rárne informačné centrum, 2003, s. 141, č. 62.

Edícia: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae II. Ed.: Marsina, Richard. Bratislavae 1987, s. 65-
66, č. 99.

* * *
1 Sviatok Zmŕtvychvstania Pána pripadá na 31. marca.
2 15. deň pred júnovými kalendami pripadá na 18. mája.
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25 Uhorskí klerici a laici informujú pápeža 
o vpáde a pustošení Tatárov
2. februára 1242

Viacerí klerici a laici Uhorského kráľovstva sa zhromaždili na opevnených miestach, 
ktoré Tatári nedobyli. V liste z 2. februára 1242 podrobne informujú pápeža o si-
tuácii a o pustošení Tatárov, zároveň vymenúvajú tie miesta, ktoré Tatári nedobyli 
a ktoré im vzdorujú. V listine sa zaujímavým spôsobom odzrkadľujú aj viaceré vrstvy 
uhorskej svetskej i cirkevnej spoločnosti. 

Najsvätejšiemu v Kristu otcovi a pánovi, z Božej Prozreteľnosti najvyššiemu veľ-
kňazovi Rímskej cirkvi, kapituly Stoličnobelehradská, Ostrihomská, Budínska, Ve-
sprímska, Päťkostolská, opáti, priori a bratia reholí cistercitov, premonštrátov, au-
gustiniánov a  benediktínov, bratia kazatelia, menší (bratia), špitálnici1, templári 
a bratia iných reholí, župani, rytieri a vojaci, mešťania2, hradčania a iné spoločen-
stvá obojého pohlavia v spomenutých mestách, hradoch a župách a na iných opev-
nených mies tach, spoločne z Uhorského kráľovstva zostávajúci (napospas) Tatárom 
a bozká vajúci zem pred svätými nohami. Keď presvätá Rímska cirkev je matkou 
všet kých kostolov a učiteľkou a k nej samej ako k lonu matky ostatných kostolov 
veľmi utláčaných a nevediacich čo majú robiť, zostáva jediné zdvihnúť oči k Bohu 
a na to z pokynu Božej láskavosti od Vás, Svätý Otče, všeobecná cirkev má pred-
vídať, že Vy príkladom milosrdného a zmilúvajúceho sa Pána, ktorého zastupujete 
na zemi, pre javujete milosrdenstvo všetkým, najmä tým, ktorí sú trápení poľutova-
niahodným urážaním Ukrižovaného; dôverujúc v neho uhorská cirkev nie nezaslú-
žene, doráňa ná mnohými a rozličnými nebezpečenstvami a skoro akoby urobená 
podobnou ničomu, k Vám ako po Bohu jedinému útočisku akoby pre plač (slzy) 
nevidiace oči dvíha sa z hlbiny múk, rozumne dúfajúc, a to pevne pamätajúc, že ak 
mu (Uhor skému kráľovstvu) apoštolská spravodlivosť rýchlym pokusom o záchranu 
prispe je na pomoc, (tým mu) skoro dodá odvahu, aby opäť povstalo. Preto Svätosť 
Vašej otcovskej láskavosti má poznať, že nepriatelia kríža, ktorí sa volajúTatári, pre 
naše hriechy ako sa nazdávame, rýchlo a nečakane vpadli do Uhorska, a toto krá-
ľovstvo až po rieku Dunaj veľmi spustošili; pozabíjali biskupov, opátov, mníchov, 
otcov kazateľov, menších (bratov), templárov, špitálnikov, prepoštov, archidiako-
nov, kanonikov, kňazov, klerikov, županov, vojakov, túlavé deti a nekonečné množ-
stvo iných ľudí obojeho pohlavia, ktorých nič netušiacich našli, ale aj mladíka, ako 
aj pannu, dojča so starým človekom spálil pažravý oheň; zostali po nich nielen na-
riekajúce vdovy, takže aj u nás sa naplnil nárek proroka, oplakávajúceho bezútešne 
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množstvo zabitých. Ale aj tí, čo sa akoby obliekali do šarlátu, odchádzali do zajatia 
rovnako s chudobnými, a – čo je z toho všetkého najpoľutovaniahodnejšie a najne-
ľudskejšie – spálili v Božích svätyniach kňaza spolu s laikom, relikvie (pozostatky) 
svätých a aj samé Božie Telo pošliapali nohami pre svoju väčšiu večitú záhubu, kos-
toly premenili na maštale a hrobky svätých na dobytčie chlievy. V tejto teda noci 
utr penia vyzývame vzrušeným hlasom aj srdcom uši Vašej Svätosti najnaliehavejšou 
prosbou, aby sa dostal do vedomia Vášho milosrdenstva nárek spútaných, aby sa 
pomstila preliata krv sluhov Božích a urážky mena Ukrižovaného, aby bratovraho-
via, ako aj svätokrádežníci a boharúhači boli odsúdení podľa veľkosti svojej zloby, 
aby pocítili toho, ktorého sa odvážili prebodnúť. Ale aj my, čo doteraz protivníkom 
Krista pri Dunaji podľa možnosti odporujeme, vzhliadame o pomoc k matke cirkvi 
a neprišla; po zamrznutí Dunaja sa im (Tatárom) všade otvorila slobodne možnosť 
ich príchodu. Napokon po prechode Dunaja sa rozptýlili po krajoch, plní zlých 
úmyslov, chcejúc naplniť zámery svojej zloby. My však veľmi mnohí a primerane 
ozbrojení z hradov Stoličný Belehrad, Ostrihom, Vesprím, Tihaň, Ráb, Panónska 
hora3, Mošon, Šopron, Železný hrad4, Nový hrad, Zala, Leuka, ako aj z iných hra-
dov a miest opevnených popri Dunaji, nad Dunajom, totiž z Bratislavy, Nitry, Ko-
márna, Fiľakova, Abovského Novohradu a z iných hradov a miest podobne opev-
nených, sme sa zachránili, pevne dúfajúc a  očakávajúc z  Božieho milo srdenstva 
pomoc Vašej Svätosti a Božej cirkvi. Pretože, ak zľutujúc sa nad nami, chce te prísť 
a rýchlou pomocou, spomínaným nepriateľom by bolo možno odporovať, možno 
(práve) pre ich zákernosť, ktorá je všade medzi nimi väčšia ako sila (moc), mnoho 
vybojujeme. Preto Vašu otcovskú láskavosť a Svätosť presmutným srdcom a s úpen-
livým nárekom prosíme, aby ste magistra Šalamúna najdrahšieho nám v Kristovi 
stoličnobelehradského kanonika a prepošta stoličnobelehradského kosto la svätého 
Mikuláša a jeho druhov, doručovateľov tejto (listiny), našich osobitných vyslancov, 
ktorých k nohám vašej zbožnosti posielame, aby od vás žiadali pomoc pre uhor-
skú cirkev, kvôli Bohu (pre Božie zmilovanie) ste ráčili milosrdne počúvať a vľúd-
ne vypočuť, pretože odklad je pre nás nebezpečný; a pošlite ich čo najskôr ako sa 
to len dá vybavených k nám späť na česť Božiu a Vašu. Keďže však je nemožné pre 
nekonečnosť a neľudskosť nášho spustošenia rozprávať o  jednotlivostiach, aj aby 
obsažnosť listu neurazila jemné uši, ráčte prejaviť samým doručovateľom listu vo 
všetkom úplnú dôveru, čo prednesú z našej strany Vašej Svätosti. Dané v Stolič-
nom Belehrade v deň Očisťovania Panny Márie5.

Citované (s menšími úpravami) podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov III. V kráľovstve 
svätého Štefana. Vznik uhorského štátu a čas arpádovských kráľov. Výber, preklad a komentáre: 
Marsina, Richard. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2003, s. 142-143, č. 63.
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Edícia: SCHNEIDER, Franz: Ein Schreiben der Ungarn. Mitteilungen des Instituts für öster-
reichische Geschichtsforschung 36, 1915, 661-670; Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae 
II. Ed.: Marsina, Richard. Bratislava: Veda, 1987, s. 73-74, č. 110. 

* * *

1 Špitálnici – príslušníci rytierskeho rádu johanitov. 
2 Termín cives môže označovať nielen mešťanov, ale aj hradských strážcov. 
3 Panónska hora – Pannonhalma v dnešnom Maďarsku.
4 Železný hrad – Vasvár v dnešnom Maďarsku. 
5 Sviatok Očisťovania Panny Márie pripadá na 2. februára.
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26 Výsady spišských kopijníkov
7. júna 1243

Kráľ Belo IV. listinou datovanou 7. júna 1243 udelil privilégium spišským kopijníkom, 
ktorí patrili k nižšej vrstve privilegovaného obyvateľstva. Dodnes nie je preukazne doká-
zané či boli domáceho pôvodu, alebo prišli na Spiš ako hostia z Gemera. Pomenovanie 
dostali od povinností postaviť do kráľovského vojska istý počet ozbrojencov – kopijní-
kov, od konca 14. storočia spravidla desiatich. Pôvodne obývali 26, neskôr len 15 dedín, 
začiatkom 14. storočia bolo v komunite spišských kopijníkov združených čosi vyše sto 
rodín. Tvorili osobitný samosprávny celok, nazývaný Stolica desiatich kopijníkov (ale 
aj Stolica spišskej šľachty, Malá stolica, Vyšná stolica). Do 15. storočia mala sídlo v Spiš-
skom Štvrtku, neskôr vo viacerých obciach, od roku 1726 v Betlanovciach. Vnútorný 
život stolice upravovali štatúty, schvaľované na vlastných stoličných zhromaždeniach. 
Stolica zanikla v roku 1802 a kopijnícke obce boli roku 1803 začlenené do Spišskej 
stolice. 

Belo, z Božej milosti kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Ramy, Srbska, Halič-
ska, Vladimírska a Kumánska – – – dávame na vedomie všetkým, tak prítomným, 
ako aj budúcim, ktorí do tejto listiny nahliadnu, že my všetkých šľachticov zo Spiša 
chceme zachovať v slobodách, ktoré mali oddávna: žiaden z nich nebude povinný 
platiť nijaké dane alebo poplatky, len také, akými sú všeobecne povinní kráľovskí 
servienti1 a iní šľachtici. Na trhoch a mýtach Spiša títo šľachtici ani ich poddaní 
neplatia žiadne poplatky. Štyria, ktorí majú zem o výmere ôsmich popluží2, sú po-
vinní poslať (do vojska) pod našu (kráľovskú) zástavu do (vojnovej) výpravy, kto-
rú uskutočníme, jedného náležite vyzbrojeného (kopijníka). Spišský župan nemô-
že ich ani ich poddaných súdiť okrem záležitostí týkajúcich sa krádeže, desiatkov 
a mincí. Menšie spory medzi nimi bude súdiť sudca, ktorého si slobodne zvolia, ak 
by ale došlo medzi nimi k sporu na súboj, predložia ho nášmu súdu. Spišský žu-
pan nesmie k nim prísť a voči nim násilne postupovať. Ak niekto z nich zomrie bez 
dedičov, všetok majetok tak hnuteľný ako aj nehnuteľný zdedí ten, kto sa zosobáši 
s jeho dcérou, ak má, alebo s vdovou, ale len ak zoberie na seba jeho povinnosti. 
Ak niekto z nich sa potrebuje očistiť alebo podať dôkaz (o nevine) prísahou, má 
to odprisahať so siedmimi (šľachticmi), pritom nesmú platiť viac ako 40 denárov3. 
Rovnako ak niekto z nich bude dokázateľne usvedčený v nejakej veci, zaplatí súdne 
(pokutu) podľa zvyklostí krajinskej šľachty. Aby tieto ustanovenia alebo usporiada-
né slobody zostali v budúcnosti neporušené – – – pre ich pevnú platnosť dali sme 
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naše písomné svedectvo spečatiť našou dvojitou pečaťou. Dané v roku 1243, sied-
my deň pred júnovými idami4, v ôsmom roku nášho panovania.

Citované (s menšími úpravami) podľa Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti I. Brati-
slava: Národné literárne centrum, 1998, s. 131, č. 33.

Edícia: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae II. Ed.: Marsina, Richard. Bratislavae 1987, s. 
88-89, č. 131. 

* * *

1 Servient (lat. serviens, servientes) – slobodný kráľovský služobník, neskôr príslušník zemianstva, čiže 
nižšej šľachty.

2 Poplužie (lat. aratrum) – pôda s rozlohou 60 – 70 hektárov.
3 Denár – strieborná minca.
4 Siedmy deň pred júnovými idami pripadá na 7. júna. 

PKVDS_I-2_BOOK.indb   99PKVDS_I-2_BOOK.indb   99 8. 3. 2012   14:34:248. 3. 2012   14:34:24



100

27 Kráľ Belo IV. udeľuje donáciu Rádu nemeckých rytierov
2. mája 1244

Donácia kráľa Bela IV. z 2. mája 1244 je ojedinelým dokladom na udelenie majetkov 
Nemeckému rytierskemu rádu na území Slovenska. Hoci pravosť listiny je sporná, 
z historického hľadiska ju Richard Marsina pokladá za hodnovernú. Nezhody môžu 
súvisieť s tým, že pri skladbe listiny išlo o prijímateľské vyhotovenie. Pisár, ktorý napí-
sal dodnes zachovaný originál listiny, vyhotovil ešte aj inú listinu Bela IV. 

Belo, z Božej milosti kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Ramy, Srbska, Haličska, 
Vladimírska a Kumánska všetkým verným Kristovi, čo nazrú do tejto lis tiny spásu 
v Pánovi. Hoc aj kráľovská vznešenosť má štedro rozdávať láskavo zaslúžené odme-
ny všetkým tým, čo sa o to uchádzajú, omnoho viac je povinná (dávať tým), ktorí 
odumrúc svetu žijú Bohu, aby to čo udelí v  prítomnosti, moh la s  viacnásobným 
úžitkom prijať v budúcnosti. Teda vedení touto úvahou všet kým prítomným aj bu-
dúcim chceme dať znením tejto (listiny) na známosť, že odporúčaným nám bratom 
z domu Nemeckého hospitálu Panny Márie1 a ich Domu, ktorých priateľstvo a od-
danú službu, preukázanú nám a kráľovskej koru ne sme mali v hlbokej vážnosti, dali 
sme ako trvalý zbožný dar zeme Kostoľany a Žlkovce, patriace k Nitrianskemu hradu, 
a zem Zelenice, patriacu k hradu Szolgagyőr, so všetkými ich príslušnosťami, ktoré 
im patrili pod menovanými hradmi v tých istých medzníkoch a hraniciach (s tým), 
že ľudia tu zhromaždení alebo zhromaždiť sa majúci majú mať vo všetkom tie isté 
slobody, kto ré majú hostia domu Chrámu (Božieho)2 a Hospitála svätého Jána (Jeru-
zalemského)3 usadení v našom kráľovstve; chceme zdôrazniť, že týchto ľudí sa nesmie 
opovážiť súdiť nijaký sudca, okrem kráľovskej osoby alebo toho, komu to královská 
vznešenosť osobitne zverí, ale všetky ich záležitosti prerokuje ich predstavený (obce). 
Ak by ten nevykonal spravodlivosť, (tak) tenže pred stavený (obce) alebo ak by to bolo 
treba, niektorí z dediny nech sú k nám predvolaní pristaldom, majúcim od nás listi-
nu, obsahujúcu dôvod predvolania a mená tých, čo majú byť predvolaní, aby (poda-
li) hodnoverné a zákonité svedectvo. Napokon prísne prikazujeme, že nikto z našich 
barónov, ktorí prídu na tieto zeme sa nesmie opovážiť násilne vymáhať od (tamojších) 
ľudí ubytovanie, má sa však s nimi dohodnúť, že im za všetko zaplatí spravodlivú 
(primeranú) cenu. Okrem toho im povoľujeme, že svoj desiatok v čase žatvy, podľa 
zvyku (aj) iných Sasov, majú nechať na poli. Okrem toho spomenutým bratom a ich 
domu sme udelili jeden lán v dedine Zemné4 so svojimi príslušnosťami na uby tovanie 
a s vinicami komesa Alexandra, ktoré mal v Zemnom a od ktorých im odpúšťame 
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džberové (poplatky), aby ich nemuseli platiť. Aby však táto naša doná cia nemohla byť 
kýmkoľvek v priebehu čias odvolaná, na trvalú stálosť tejto veci, vydávame prítomnú 
listinu potvrdenú silou našej dvojitej pečate. Dané magis trom Benediktom, stolično-
belehradským prepoštom, kancelárom nášho dvora, roku Vtelenia Pána 1244. šiesty 
deň pred nonami mája, kraľovania nášho roku desiateho.

Citované podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov III. V kráľovstve svätého Štefana. Vznik 
uhorského štátu a čas arpádovských kráľov. Výber, preklad a komentáre: Marsina, Richard. Brati-
slava: Literárne informačné centrum, 2003, s. 147-148, č. 66.

Edícia: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae II. Ed.: Marsina, Richard. Bratislavae 1987, s. 
102-103, č. 151. Der deutsche Orden im Burzenland. Eine diplomatische Untersuchung. Ed.: Zim-
mermann, Harald. Köln – Weimar – Wien: Böhlau Verlag, 2000, s. 208-209, č. 31.

* * *

1 Nemecký hospitál Panny Márie, čiže vlastne Rád nemeckých rytierov vznikol roku 1198 na území Svä-
tej zeme z bratstva ošetrovateľov chorých a ranených pútnikov nemeckej národnosti. V Uhorsku sa rád 
usídlil roku 1221 na základe pozvania kráľa Ondreja II.

2 Dom Chrámu Božieho – ide o rytiersky Rád templárov, ktorý bol najstarším rytierskym rádom, jeho 
vznik sa datuje rokom 1119. Pomenovanie templárov je odvodené od ich sídla pri Šalamúnovom chrá-
me – templi v Jeruzaleme. Do Uhorska prišli v polovici 12. storočia na pozvanie kráľa Gejzu II., mali 
viacero rádových domov, ich centrom bolo vo Vranje (lat. Aurana), dnes v Chorvátsku. Po rozpustení 
rádu roku 1312 ich majetky pripadli johanitom. 

3 Pod Hospitálom svätého Jána (Jeruzalemského) sa myslí rytiersky Rád johanitov, ktorý bol pomenova-
ný podľa rádového hospitála či špitála Sv. Jána Krstiteľa v Jeruzaleme. Spočiatku sa venovali starostlivosti 
o chorých pútnikov, neskôr najmä ochrane pútnikov v Svätej zemi, takže postupne nadobudli charakter 
bojového rádu. V Uhorsku sa johaniti usadili na pozvanie kráľa Gejzu II. v druhej polovici 12. storočia. 
Za pomoc, ktorú poskytovali uhorským kráľom, johaniti získali rozsiahle pozemkové vlastníctvo a keď-
že predstavovali aj významnú vojenskú silu, získali pomerne veľký politický vplyv.

4 Zemné – R. Marsina v kritickom latinskom vydaní uvádza villa Stumey, v citovanej slovenskej edícii 
prameňov zasa Scemsey.
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28 Donácia kráľa Bela IV. Černekovi
23. októbra 1244

Uhorský kráľ Belo IV. daroval vernému Černekovi za oddané služby zem Rakovec 
(dnes Lehôtka) v Turci, ktorá kráľovi opäť pripadla po smrti Mistríka, keďže nemal 
potomstvo. 

Belo, kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Ramy, Srbska, Haliče, Vladimírska a Ku-
mánska, všetkým verným Kristovi, čo uzrú toto pís mo spásu v pravom Spasiteľovi. 
Patrí sa kráľovskému majestátu tak otvárať svoju štedrú ruku k  svojim poddaným 
a  verným, aby povzbudení štedrosťou kráľovských dobrodení ochotnejšie vykoná-
vali za odmenu povinné služby. Preto chceme znením tejto (listiny) dať na vedomie 
všetkým, prítomným aj budúcim, že Černek nám od svojich útlych rokov až doteraz 
verne a oddane slúžil a ako sme z jeho vernosti mohli pochopiť, chce nám po všet-
ky svoje dni oddane slúžiť, my sme mu na odmenu za jeho vernosť a službu dali do 
trvalej držby aj jeho dedičom istú zem Mistríka, odumretého bez potomstva, zvanú 
Rakovec, ležiacu v Turčianskej provincii. Do majetku tejto zeme sme tohto Černeka 
dali voviesť naším verným komesom1 Tekušom. – – – 

Aby táto naša donácia zostala vždy pevná a neotrasiteľná, ani nikdy v nijakom 
čase nemohla byť spochybňovaná, vydali sme tomuže túto listinu potvrdenú silou 
našej dvojitej pečate. V roku Milosti 1244. 10. deň pred kalendami novembra2, kra-
ľovania nášho roku desiateho. 

Citované podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov III. V kráľovstve svätého Šte-
fana. Vznik uhorského štátu a čas arpádovských kráľov. Výber, preklad a komentáre: 
Marsina, Richard. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2003, s. 149, č. 67 
(preklad v plnom znení).

Edícia: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae II. Ed.: Marsina, Richard. 
Bratislavae 1987, s. 107-108, č. 159. 

* * *

1 Komes (lat. comes) – špán a neskôr župan. 
2 Desiaty deň pred kalendami novembra – 23. októbra.
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29 Rogeriova Žalostná pieseň o tatárskom vpáde
asi 1244

Najdôležitejším prameňom k vpádu Tatárov či presnejšie Mongolov do Uhorského 
kráľovstva v rokoch 1241 – 1242 je latinský spis magistra Rogeria Žalostná pieseň 
(Carmen miserabile). Rogerius (okolo 1205 – 1266) bol vzdelaným klerikom, kano-
nikom, v roku 1249 sa stal arcibiskupom v Splite. Sám bol svedkom tatárskeho vpádu, 
takže jeho svedectvo je mimoriadne hodnoverné a významné najmä z hľadiska vojen-
ských dejín. Originál Žalostnej piesne sa nezachoval, najstaršia zachovaná verzia sa 
nachádza v Kronike Uhrov od Jána z Turca, ktorá bola vydaná 20. marca 1488 v Brne. 

14. O verejnej mienke Uhrov
Po uplynutí roku Pána, keď bola v Uhorsku nevôľa voči kráľovi, v  čase Vianoc1 
sa rozšírila zvesť, že uhorsko-ruské pohraničie pustošili Tatári. A pretože kráľ bol 
o  tom oboznámený prostredníctvom svojich poslov, na stráženie brány do Rus-
ka, ktorá sa volá Horská2 a ktorou bol do Uhor ska voľný prístup, poslal význam-
ného člena svojho kráľovského sprievo du, palatína,3 spolu s vojskom a po celom 
Uhorsku dal vyhlásiť, že tak šľachtici, ako aj tí, čo sa nazývajú kráľovskí servien-
ti4, a takisto aj hradčania5 a tí, čo prináležia k horespomenutým hradom,6 sa majú 
pripraviť naru kovať do vojska, aby boli nachystaní, keď ho kráľ vyšle do boja. Keď 
sa však toto rozhlasovalo po Uhorsku, ľudia tomu v prílišnej rozjarenosti7 neverili, 
tvrdiac, že o Tatároch už neraz zaznel takýto chýr, no vždy sa ukázalo, že to nebola 
pravda, preto hovorili: Mnohé veci, ktoré už zanikli, sa znovuzrodia. Iní tvrdili, že 
tieto fámy dali rozširovať niektorí z cirkev ných prelátov preto, aby nešli do Ríma na 
koncil zvolaný v tom čase pá pežom.8 A mali takýto názor. Všetci však vedeli aj to, 
že kaločský arcibis kup Ugolinus9 dal poslať pre seba a akýchsi svojich sufragánov 
do Benátok lode, no kráľ ich proti ich vôli z cesty odvolal. Mnohí iní však vyhlaso-
vali, vraj majú od kráľa príčinu na odporovanie, pretože Kumáni uzavreli dohodu 
s Rusmi,10 že budú bojovať spolu proti Uhrom, od ktorých zakúsili mnoho zlého 
a často boli nivočení, a preto ich spomenutý Kuten11 so svojimi ľuďmi predišiel do 
Uhorska o viac ako rok, aby preskúmal pomery v krajine a oboznámil sa s jej jazy-
kom, a len čo by sa dozvedel o ich príchode, mal začať proti kráľovi boj, a oni by 
tak mohli vstupnú bránu do Uhorska obsadiť a ponáhľať sa na pomoc Kutenovi, 
a mohli by tak rýchlejšie spustošiť istú časť Uhorska, radujúc sa a napáda júc kráľa 
za to, že voviedol do krajiny Kumánov, ako bolo hore spomenu té. A v tomto názore 
sa mnohí zhodovali.12
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16. Čo urobil kráľ Belo, keď ho palatín uistil o príchode Tatárov
Asi v polovici štyridsaťdňového pôstu13 náhlivo pricválal ku kráľovi jeden z vojakov 
palatína a oznámil, že Tatári už prišli k uhorsko-ruskej pohra ničnej bráne a zničili 
hraničné záseky. Neverili, že by im palatín mohol klásť odpor, keby mu kráľ okamžite 
neposlal pomoc. Kráľ, ktorý bol dosiaľ nedôverčivý k takýmto správam, však nemal 
pri sebe ozbrojených vojakov. A kým v tejto úzkosti zotrvával, na štvrtý deň sa potom 
uňho zastavil sám palatín, ktorý za kráľom uháňal dňom i nocou, aby mu povedal, že 
dva násteho marca sa s nimi pri krajinskej bráne zrazil, no takmer všetci z jeho voja-
kov boli šípmi a mečmi kruto pobití, z boja vyviazol len on s malým počtom ľudí 
a to, čo sa mu tam stalo, prišiel teraz zvestovať. Ale hoci bol kráľ z týchto zlých správ 
nemálo ohromený, prepustil arcibiskupov, bis kupov a iných svojich grófov a baró-
nov, prísne im však nariadil, aby sa každý z nich ozbrojil vlastným vojskom podľa 
svojich možností a vrátil sa k nemu bez meškania, ako si to vyžadovala naliehavá nú-
dza a zjavná po treba. A rozkázal magistrovi Štefanovi, vacovskému biskupovi,14 ale aj 
aradskému15 a čanádskemu prepoštovi Svätého Spasiteľa, aby sa rých lo dostavili ku 
kráľovnej a ponáhľali sa k rakúskym hraniciam, a aby tam čakali na koniec tohto všet-
kého. Ďalej listom požiadal rakúskeho voj vodu, nech k nemu rýchlo príde, a rozkázal 
všetkým Kumánom, aby sa k nemu nijako nezdráhali prísť. Potom zhromaždil vojsko 
z miest Ostri hom a Stoličný Belehrad, ktoré boli vzdialené odtiaľ len na vzdialenosť 
cesty jedného dňa, okamžite prekročil Dunaj a vošiel do veľkej a mocnej nemeckej 
obce zvanej Pešť, ležiacej oproti Budínu z druhej strany Dunaja, kde sa istý čas zdr-
žiaval, a tam s vojskom čakal na kniežatá, grófov a barónov.

19. Mená tatárskych vojvodcov, ktorí prišli do Uhorska
Kráľ kráľov a pán Tatárov, ktorí prišli do Uhorska, sa vlastným menom volal Batu.16 
Podriadený mu bol veliteľ vojska, mocnejší ako sám Batu, zvaný Bochetor. Ten, kto-
rý ho v statočnosti prekonal, sa nazýval Kajdan.17 Coacton, Feycan, Peta, Hermeus, 
Cheb, Ocadar boli považovaní medzi Tatármi za významnejšie kniežatá, hoci boli 
medzi nimi mnohí aj iní význační vojvodcovia, kniežatá a mocní ľudia, ktorí prišli 
do Uhorska s päťstotisíc ozbrojencami.18

28. O nešťastnom boji kráľa Bela proti Tatárom
Kráľ, ako bolo povedané, vyšiel z mesta Pešť a postupoval proti Tatárom s množstvom 
ozbrojencov. Títo upustili od vypaľovania dedín, rýchlo sa zhromaždili a vracali sa 
cestou, ktorou prišli a ako ich kráľ so svojím vojskom pomaly prenasledoval, tak aj 
oni predstierali, že pred ním utekajú. A keď prišli k akejsi rieke zvanej Slaná, kto-
rá tečie neďaleko mesta Jáger a vlieva sa do Tisy, zastavili sa tam a postavili tábor za 
mostom, priechodom cez rieku. Na moste umiestnili stráže, ktoré mali v noci bdieť. 
Tatári sa po prechode rieky rozložili pri nej na rovine. Keďže rieka bola veľká a bla-
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tistá, neverili, že bez mosta by niekto mohol prejsť na druhý breh. Kráľ medzitým 
svojich vojakov povzbudzoval, aby sa v bitke statočne držali, vojenským veliteľom dal 
do rúk osobne mnoho zástav. Uhri však mali toto všetko na posmech, spoliehajúc sa 
na množstvo, do boja im však z horeuvedených dôvodov chýbala srdnatosť a muž-
nosť. Chceli totiž, aby kráľ zahynul a aby boli potom sami vo väčšej obľube, presved-
čení, že táto pohroma je len čiastočná a nezasiahne všetkých, iba niektorých. Počuli 
totiž, že v Uhorsku sa to často stávalo. Kumáni totiž prišli náhle a istú časť krajiny, 
prv než sa Uhri zhromaždili, zničili, dávajúc sa potom na rýchly ústup, a zavše to isté 
robili aj Uhri v Kumánsku. Ale nie takto, pretože tieto posledné udalosti sa s tými 
prvými vôbec nezhodovali. Napriek tomu každú noc stavali na stráženie vojska tisíc 
vojakov. Čo ešte k tomu treba dodať? Tatári našli brod ďaleko od vojska a jednej noci 
všetci prešli cez rieku, na úsvite obkľúčili celé kráľovo vojsko a začali naň strieľať šípy 
ako krupobitie.19 Uhri, keďže boli týmto zamestnaní a ich ľstivosťou nachytaní, keď 
ozbrojenci vyskakovali na svoje kone, vojaci nemohli nájsť svojich veliteľov a velite-
lia svojich vojakov, a keď sa púšťali do boja, púšťali sa doň vlažne a lenivo. Tak husto 
ich Tatári zasypali šípmi, že tvorili akoby tieň nad bojovníkmi, a tak ako sa kobylky 
a chrobáky spoločne ženú vzduchom, podobne lietali aj ich šípy. Zásahom šípov však 
mohli Uhri len ťažko odolať, vracali sa preto späť za líniu vojska. Kráľ tak nemohol 
zoradiť bojový šík. Ak šli Uhri do boja pomiešane a z každej strany, Tatári išli proti 
nim so šípmi a donútili ich vrátiť sa naspäť za líniu vojska, takže z prílišnej horúčavy 
a veľkej tiesne na nich doľahla taká únava, že kráľ a kaločský arcibiskup sa s úzkosťou 
obávali ďalšieho osudu bitky, keďže nemohli ani hrozbami, ani lichotením a povzbu-
dzovaním vyslať ďalších ľudí do boja, ktorí boli od brieždenia až do poludnia v ties-
nivom položení. Napokon, keď sa už zdalo, že odpadnú, vojvoda Koloman,20 kráľov 
brat, so svojimi ľuďmi, ktorí boli doteraz v hlbokej defenzíve, zviedol nemilosrdný 
boj z jednej strany vojska a vydržal s nimi bojovať dlhú časť dňa, a kým veril, že zvyš-
ná časť vojska mu pomôže, bol sklamaný. Lebo keď sa zdalo, že do boja zasiahne po-
četná časť vojska z druhej strany, nielenže napokon do boja nešli, ale Tatárom, dob-
rovoľne trochu sa rozostúpiac, nechali priechod cez svoj stred bez akejkoľvek streľby 
šípov. Preto mnohí a mnohí Uhri, ovládnuc túto cestu, z vojska utekali. A čím vo 
väčšom počte touto cestou prechádzali, tým širšia cesta sa im zo strany Tatárov ponú-
kala a v takomto boji nebolo medzi nimi nijakého kriku alebo slov. Zatiaľ čo sa kráľ 
nazdával, že pôjdu do bojovej zrážky, oni sa dávali skôr na útek ako do boja. Tatári, 
čakajúc na kráľovo vojsko, sa nijako nepohli. A keď už bolo zrejmé, že na mnohých 
miestach kráľovskému vojsku hrozí koniec, kráľ, nimi nepoznaný, s hŕstkou svojich 
vojakov ušiel smerom do lesa. Knieža Koloman išiel so svojím vojskom iným smerom 
dňom i nocou na mnohých koňoch až do spomenutej Pešti, nie však po verejnej ces-
te, po ktorej sa pohyboval uhorský národ,21 ale hnal sa po bočných cestách na koňoch 
s popustenými uzdami až do prístavu na Dunaji, a hoci mešťania ho žiadali, aby sa 
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na chvíľku zdržal, kým by pripravili lode na prechod ich pani manželiek, nemohli ho 
zdržať a ani ho k tomu donútiť, povedal totiž, že naňho hocikto myslí. Bál sa prícho-
du prenasledovateľov a iba sám náhlivo prešiel a utiekol do Šomoďu na akési miesto, 
ktoré sa volá Segesd.22 A aj keď sa peštianski mešťania s rodinami ponáhľali k riečne-
mu priechodu, ešte prv k nemu prišli Tatári, a kto sa z mešťanov neutopil v Dunaji, 
toho zabili mečom.

30. O biskupoch a iných klerikoch zabitých v tejto bitke
Tí, čo utekali po širokej ceste do Pešti alebo zostali vo vojsku, zažili takú skazu, toľ-
ko ľudí bolo pozabíjaných, že to ťažko možno odhadnúť, a ani tým, ktorí sa o to po-
kúsili, nemožno len tak veriť pre obrovskú pohromu. Zahynuli poprední z klerikov: 
Matej, ostrihomský arcibiskup,23 ktorého kráľ tak pre vernosť, ako aj preto, lebo bol 
spoločne s ním vychovávaný, mal veľmi rád a jeho rady využíval v ťažkých situáci-
ách s veľkou dôverou; Ugolín, arcibiskup kaločský, pochádzajúci z veľmi vznešeného 
rodu, ktorý usporadúval veľké a dôležité svetské podujatia bez toho, aby čo len jedno 
zanedbal, a práve naňho sa spoliehali uhorskí šľachtici, a naňho sa spoliehali aj ľu-
dia nižšieho postavenia; Juraj,24 rábsky biskup, ktorý bol vznešený svojimi spôsobmi 
a zbehlý v literárnej činnosti; Reynold, sedmohradský biskup,25 a Jakub, nitriansky 
biskup, chvályhodný svojím životom a preslávený počestnosťou mravov; Mikuláš, 
sibinský prepošt, kráľov vicekancelár,26 narodený zo vznešeného rodu, ktorý jedné-
mu z popredných ľudí, prv než by sa vystavil nevyhnutnosti smrti zo strany Tatárov, 
zakrvaveným mečom prerezal hrdlo; Eradius, báčsky arcidiakon; magister Albert, 
osrihomský arcidiakon, ktorý vynikal v právnych veciach a po práve mohol v tomto 
ostatných poučovať. Ich telá boli mečmi tak hrozne zmasakrované, že po odchode 
Tatárov, hoci sa po nich dlho pátralo, ich nemohli nijako nájsť. O počte význam-
nejších alebo nižších laikov, ktorí sa utopili v močiaroch alebo v rieke, boli spálení 
ohňom a zabití mečom, nikto zo smrteľníkov nemôže podať jasné svedectvo. Lebo na 
poliach a po cestách ležali telá mnohých mŕtvych, niektoré bez hlavy, iné rozsekané 
na kúsky v dedinách alebo zhorené v kostoloch, do ktorých sa utiekali. Táto skaza, 
záhuba a spustošenie sa rozkladali na dva dni cesty, celá zem bola zmáčaná krvou do-
červena a telá boli na zemi, ako stoja na paši osamelé stáda dobytka, oviec a prasiat 
alebo v kameňolomoch kamene určené na stavbu. Vo vode plávalo mnoho mŕtvych 
utopených tiel; požierali ich ryby, červy a vodné vtáctvo. Spočinutie v zemi bolo tým-
to telám odopreté, lebo čo bolo zabité otrávenými kopijami, šabľami a šípmi, to po 
krvi bažiace nebeské vtáky a zubaté zvieratá, tak domáce, ako aj divé, poobhrýzali až 
do kosti. Telá, ktoré zhoreli v kostoloch a v dedinách, strávil oheň. Časom však oheň 
z tohto veľkého požiaru zahasili. Tieto telá plameň za krátky čas stráviť nedokázal. 
A  tak na mnohých miestach sa dlho nachádzali kosti so sčernetou kožou, pretože 
mnohé z divých zvierat pokrm pokojne nezožerú, ale divým spôsobom ho spracúvajú 
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vo svojej papuli. Keď sa však všetky telá strávili v troch živloch, bolo vidieť, čo zosta-
lo štvrtému živlu. Do vzduchu totiž, ktorý sa považuje za štvrtý živel, spomenuté tri 
živly vypustili zápach zo všetkých tiel, a ten bol týmto zápachom taký otrávený a zne-
čistený, že ľudia, ktorí zostali ležať po utrpení zranení, polomŕtvi na poliach, cestách 
a v lesoch, by možno mohli aj prežiť, no pre zamorenie vzduchu vypustili dušu, a tak 
mal na tejto krutej skaze svoj podiel aj vzduch. Čo povedať o zlate, striebre, koňoch, 
zbraniach, šatách a iných veciach toľkých ľudí, ktorí zahynuli v boji alebo na úteku. 
Kone so sedlami, uzdami bez jazdcov pobehovali po lúkach a hájoch a náhly lomoz 
ich dokázal priviesť do takej zúrivosti, až sa zdalo, akoby úplne zošaleli. Keďže vyde-
sené zvieratá nemohli nájsť svojich pánov, bolo ich treba zabiť mečom alebo dať do 
vlastníctva iných ľudí. Ich erdžanie sa dalo rovnako považovať aj za stonanie alebo 
plač. Strieborné a zlaté nádoby, hodvábne šaty a iné pre ľudí potrebné veci ležali po-
rozhadzované, ľudia ich na úteku zahodili, aby mohli rýchlejšie bežať, a tak sa skôr 
zachrániť pred prenasledovateľmi. Nebolo nikoho, kto by ich pozbieral. Tatárov ako-
by lákalo len vraždenie ľudí, o korisť sa vôbec nestarali.

31. Ako si Tatári po víťaznej bitke rozdelili korisť a ako po nájdení kráľovskej pečate 
vydávali falošné listiny
Po víťazstve nad kráľovským vojskom, triumfe a hrmotnom plienení na zhromaždili na 
kopu odevy zmiešané s preliatou krvou, koňmi, zlatom a striebrom sčervenenými hr-
dzou tak ako hromady kameňov a snopy obi lia spojené dokopy na podelenie a rozde-
lenie. Pán Tatárov spolu so vzneše nejšími z nich pri tomto delení našli kráľovské peča-
tidlo. Opatroval ho kancelár, ktorému hlavu odťali od tela ostrím šable. V krajine sa už 
úplne osmelili, obávajúc sa len toho, aby ľudia, dozvediac sa o kráľovej záhube, neunik-
li z ich rúk; všimnite si dôkladne ich prefíkanosť, ktorú pri tom prejavili. Najprv celé 
Uhorsko za Dunajom zanechali a pridelili ho každé mu z hlavných náčelníkov Tatárov, 
ktorí dosiaľ do Uhorska neprišli. Ich podiel im oznámili poslovia s tým, aby sa popo-
náhľali, pretože im už ne stoja v ceste žiadne prekážky. A dali napísať prostredníctvom 
akýchsi uhor ských klerikov, ktorým dosiaľ ušetrili život, všetkým popredným mužom 
a poddaným žijúcim po celom Uhorsku pod kráľovým menom mnoho rozličných fa-
lošných listín s týmto obsahom: „Divosti a zúrivosti psov sa nebojte a neopovážte sa 
pohnúť zo svojich domov, hoci sme totiž istou nerozvážnosťou opustili raz hrady a raz 
zasa šiatre, pozvoľna ich však s Božou milosťou chceme získať späť a obnoviť proti nim 
mužný boj, mod lite sa, aby milosrdný Boh hlavy našich protivníkov dovolil zraziť.“ 
Toto boli listy, ktoré vystavili akísi Uhri, ktorí sa pridali k Tatárom a ktorí mňa a celé 
Uhorsko zničili. Lebo sme považovali tieto listy za hodnoverné, a ho ci každý deň sa 
dalo pozorovať iné, predsa, keďže krajinu prepadol vojno vý zmätok, preto sme nijako 
nemohli poslať poslov, aby sme sa dozvedeli správy, a o opaku sme sa nemohli domnie-
vať. A tak obsadené Uhorsko nemalo kam utiecť. Ale pretože sme konanie kráľa nechali 
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bez povšimnu tia, vrátime sa k jeho postupu alebo, čo je pravdivejšie, k jeho ústupu.
32. Čo urobil kráľ Belo po porážke svojho vojska a ako ho rakúsky vojvoda zajal a olúpil 
Kráľ bol teda od vojska odohnaný a dňom i nocou s hŕstkou vojakov ute kal smerom 
k poľskému pohraničiu a odtiaľ sa zasa priamou cestou po náhľal, ako vládal, aby sa 
mohol stretnúť s kráľovnou, ktorá sa zdržiavala pri rakúskych hraniciach. Rakúsky 
vojvoda, ako sa o tom dozvedel, so srdcom predchnutým neprávosťou, išiel mu pod 
rúškom priateľstva v ústrety. Ale kráľ bez zbraní v čase prípravy raňajok si chcel na 
krátky čas zdriemnuť pri vode, tak ako ten, ktorý iba z Božej vôle vyviazol medzi toľ-
kými otrávenými šípmi a mečmi a ktorého cesta bola taká dlhá. Keď zobudený zo 
spánku uvidel vojvodu, veľmi sa zaradoval. Avšak vojvoda kráľa medzi inými utešu-
júcimi slovami požiadal, aby prešiel cez Dunaj, kde by mohol bezpečnejšie odpočívať 
a zdržiavať sa. Kráľ však, ako to počul, súc bezúhonný, netušiac nič zlého v jeho slo-
vách, súhlasil. Vojvoda totiž hovoril, že má na druhej strane hrad a tam si ho môže 
lepšie uctiť.27 A keď sa kráľ domnieval, že sa vyhne Scylle, padol do Charybdy,28 a ako 
ryba usilujúca sa vyhnúť panvici vrhol sa do žeravej pahreby, aby sa upie kol; veriac, 
že unikne zlu, našiel ešte ničomnejšie. Lebo rakúsky vojvoda sa vymyslenou ľsťou 
zmocnil kráľa podľa svojej vôle a žiadal od neho akúsi sumu peňazí, ktorú vraj, ako 
vravel, kráľ od neho kedysi násilím vymohol.29 Čo viac? Kráľ nemohol uniknúť z jeho 
rúk, dokiaľ mu neza platil časť tejto sumy v hotovosti a časť v zlatých a strieborných 
nádobách. Okrem toho mu dal do zálohu tri komitáty susediace s jeho krajinou.30 

A hoci tieto zlaté a strieborné nádoby mali väčšiu hodnotu, predsa ich vojvoda prijal 
len za dvetisíc hrivien spolu s drahými kameňmi. Vojvoda sa zmocnil fyzickej držby 
hradov týchto komitátov a začal ich z vlastných peňazí opravovať proti Tatárom. Či 
sa sťažoval, aké množstvo peňazí to bolo, nie je známe, lebo jedni vraveli o siedmich, 
iní o deviatich a ostatní o desiatich tisícoch hrivien. Ale pravdu nebolo možné nais-
to zistiť, preto že dohodu uzavreli tajne a potvrdili vlastnou prísahou. Keď to vyko-
nal, ponáhľal sa, ako len mohol, ku kráľovnej, ktorá nebola ďaleko odtiaľ, a spoločne 
s ňou bez meškania vyslali vacovského biskupa Štefana do ci sárskej a Rímskej kúrie 
po pomoc a medzitým sa zdržiaval pri Segesde s tými, ktorých mohol zhromaždiť.

33. Ako rakúsky vojvoda olúpil uhorských utečencov a o vpáde Nemcov do Uhorska
Vojvoda, vidiac, že všetci Uhri boli na úteku, zhromaždil okolo seba mnoho voja-
kov a poslal ich proti Uhrom do Uhorska. Krajinu tak pustošili Tatári z jednej stra-
ny Dunaja a z tejto zasa plienili Nemci. Dediny, ktoré mohli, vypálili a vstúpiac do 
mesta Rábu, obľahli hrad a snažili sa ho dobyť. Uhri pochádzajúci z tohto kraja ich 
prenasledovali, vstúpili so zbraňou v ruke do mesta, obsadili ho a všetkých Nemcov 
v hrade podpálili. Vojvoda naplnený zato veľkou zúrivosťou vystúpil proti Uhrom 
utekajúcim pred Tatármi, ktorých v Rakúsku zhromaždil a ktorým sľúbil ochranu. 
Nespokojný s tým, čo kráľovi urobil, žiadal od nich za stráženie hradov a miest istú 
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sumu peňazí. A tak využijúc príležitosť, že Nemci, ako aj Uhri boli veľmi bohatí na 
peniaze a veci, ničomne ich o všetko olúpil. Úbohých Uhrov všade požierala a od-
porne hrýzla divá zver a potom boli na zem vyvrhnutí a vydávení holí. Teraz si však 
povedzme niečo o kráľoch Tatárov, ktorí potom prišli do Uhorska.

38. O prefíkanosti Tatárov prejavenej pri prekročení Dunaja
Keďže Ostrihom vyniká nad všetky mestá Uhorska, Tatári uvažovali in tenzívne nad 
prechodom cez Dunaj a nad tým, že svoj tábor postavia na druhej strane. V tom čase 
však bola zima s množstvom snehu a ľadu, takže Dunaj, čo sa nestalo po mnoho ro-
kov predtým, zamrzol. Uhri preto zo svojej strany brehu lámali ľad, strážili rieku a ich 
pešiaci zvádzali s Ta tármi úpornú bitku o ľad. Napokon však veľmi primrzlo a celý 
Dunaj za mrzol. No Tatári sa ešte nepokúsili s koňmi prejsť na druhú stranu. Všim-
nite si, čo teraz urobili. K brehu Dunaja priviedli mnoho koní a zvierat a tri dni ich 
tam nechali bez dozoru, takže sa zdalo, že zvieratá budú kráčať bez strážcov. Nikto 
z nich sa totiž v týchto končinách neukázal. Vtedy Uhri, presvedčení, že Tatári odišli, 
náhle prešli cez Dunaj a všetky tamojšie zvie ratá previedli po ľade. Tatári si to všimli 
a nazdávali sa, že teraz už môžu aj oni po ľade s koňmi slobodne prejsť. To sa aj stalo 
a na jeden raz ich prešlo toľko, že druhý breh Dunaja naplnili svojou prítomnosťou.31 
Ná čelník Kajdan sa ponáhľal za uhorským kráľom, ktorý sa zdržiaval v Slavónsku32 
bez akejkoľvek pomoci. Ale kráľ sa o tom včas dozvedel a dal sa na útek. Keďže sa ne-
mohol uchýliť na prímorské hrady, prešiel na ostrovy, kde sa zdržiaval až do odchodu 
Tatárov. Kajdan, vidiac, že sa ho nemôže zmocniť, zničil Bosnu, kráľovstvo Rašky33 
a odtiaľ odišiel do Bulhar ska.34

39. Ako Tatári zničili Ostrihom
Iná časť vojska tiahla smerom na spomínaný Ostrihom. Malý počet z nich sa dostal až 
k nemu, utáborili sa ďalej od neho a zostrojili si až do 30 obliehacích strojov. Ostri-
homčania sa medzitým mocne opevnili priekopami, hradbami a drevenými vežami. 
V meste sa nachádzalo nespočetné množ stvo obyvateľov, veľmi zámožní mešťania, 
rytieri, šľachtici a vznešené dámy, ktoré sa tam zhromaždili, aby tam našli bezpečnú 
ochranu. Boli však veľmi pyšní. Mysleli si, že by dokázali klásť odpor celému svetu. 
Jedného dňa Tatári mesto obľahli a zajatci, ktorí tam s nimi boli, niesli toľko zväz-
kov prútov, že z nich naraz a súčasne postavili v jednej časti mesta nad vyvýšeným 
okrajom priekopy vysoký múr a hneď za týmto múrom umiest nili spomenutých 30 
obliehacích strojov, takže dňom i nocou hádzali na mesto a na veže kamene. V mes-
te to spôsobilo taký veľký zmätok a  za tienení boli takou mrákavou, že sa zabudli 
brániť, tlačili sa medzi sebou ako slepí a pochabí. Keď Tatári zničili drevené opevne-
nia, strojmi vystre ľovali do priekop vrecia naplnené hlinou, aby ich zasypali. Nikto 
z Uhrov a iných obyvateľov mesta sa neodvážil postaviť na vyvýšený okraj prie kopy 
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pre kamene a  šípy. Uhri, Francúzi a  Lombarďania, ktorí boli akoby pánmi tohto 
mesta, pozorujúc, že sa nedokážu ubrániť, vypálili predmes tia a drevené domy, kto-
rých tam bolo mnoho, až po mestské paláce. V do moch popálili súkno a nespočetné 
šaty, pobili kone, zlato a striebro zako pali do zeme a akýkoľvek mali majetok, scho-
vali, a aby sa v palácoch ubránili, uchýlili sa do nich. Ale keď Tatári zistili, že všetko 
to, na čo si robili zálusk a o čom boli presvedčení, že im padne do rúk, bolo spálené, 
veľmi sa rozzúrili a mesto zo všetkých strán náhle uzavreli drevenými falangami, aby 
nikto neunikol, kto by neprešiel cez ostrie meča, a začali dobýjať paláce. Rýchlo ich 
dobyli. Nechce sa mi veriť, že hovorím pravdu, že z celého mesta zostalo len pätnásť 
ľudí, ktorí by neboli či už vnútri, alebo vonku spomedzi všetkých ničomne zabití.35 
Tu si napojili svoje meče krvou a z páľavy, ktorú proti nim roznietili, upiekli zaživa 
ľudí ako prasatá.

40. Ako sa potom Tatári po zničení takmer celého Uhorska vrátili domov
Významné dámy, ozdobiac sa najlepšie, ako mohli, zhromaždili sa v jednom paláci, 
a keď sa blížil čas ich zajatia a zabitia, dovolávali sa pozornos ti veľkého náčelníka. 
Všetky – takmer tristo – boli vyvedené mimo mesta k náčelníkovi a tu sa mu ponú-
kali ako dar, aby ich zachoval pri živote pod svojím panstvom. On sa však rozhneval 
zato, že nič nezískali, nariadil, aby ich o všetko, čo mali, olúpili a odťali im hlavy. 
To sa zaraz aj stalo. Mestský hrad však nedobyli. Bránil ho Španiel, komes Šimon, 
s mnohými strelcami z kameňometov, ktorí sa Tatárom postavili udatne na odpor. 
Potom sa vydali na Stoličný Belehrad obklopený močiarmi, no keďže bol odmäk 
a sneh a ľad sa topili, nemohli ho obsadiť. A kým dobýjali kláštornú pevnosť svätého 
Martina v Pannonhalme, ktorú mužne bránil tamojší opát, boli náhle odvolaní.36 
V tomto kraji teda zostali nedobyté len tieto tri lokality. Vo svojich rukách mali tak 
oblasť za Dunajom, ako aj pred ním. Oblasť pred Dunajom však nebola do základov 
spustošená, pretože v nej si svoje šiatre nepostavili, tadiaľ len prechádzali, a čokoľvek 
tam našli, všetko zničili. Počul som, že Tatári údajne opovrhli dobytím Nemecka, 
veľmi som preto smútil, lebo som sa nazdával, že tu podľahnú západným vojskám, 
a veľmi som sa radoval, že kresťania unikli záhube. Ale na rozkaz starších tatárskych 
náčelníkov začali sme sa vracať po spustošenej krajine s vozmi na loženými korisťou, 
zbraňami, stádami dobytka a oviec, krok za krokom prehľadávajúc skrýše a tienisté 
lesné zákutia, aby sa našlo to, čo bolo na ústupe, ak sa nenašlo to, čo bolo na postu-
pe. A tak, pomaly sa vracajúc naspäť, dostali sme sa do Sedmohradska, kde zostalo 
množstvo ľudí a bolo tam po ich prechode pripravených mnoho hradov. A čo viac 
k tomu dodať? Okrem niekoľkých hradov celú krajinu zaujali do svojej moci. Postu-
pujúc po nej, zanechali ju opustenú a spustošenú. Keď odišli z Uhorska, chceli ísť 
do Kumánska. Nedopustili, aby boli, ako predtým, zajatcom zabíjané zvieratá bez 
výberu, dali im len vnútornosti, nohy a hlavy zvierat. Vtedy sme si začínali myslieť, 
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ako hovorili tlmočníci, že po opustení Uhorska nás vydajú záhube meča. A keď som 
už nijako neveril, že zostanem nažive, a krutá a hrozná smrť číhala pred dverami, 
domnieval som sa, že mi bude lepšie zomrieť tam ako ísť ďalej a byť sužovaný usta-
vičným trápením. A tak, opustiac verejnú cestu, predstierajúc, že si idem uľaviť do 
prírody, ponáhľal som sa so svojím jediným sluhom rýchlymi krokmi do hlbokého 
lesa. Vošiel som do potoka a v jednom výmoli som sa skryl, zamaskovaný konármi 
a lístím. Môj sluha sa schoval trochu ďalej, aby neočakávané nájdenie jedného ne-
zapríčinilo objavenie žiaľ aj tomu druhému. A tak sme tam ležali dva dni bez toho, 
aby sme zdvihli hlavu, ako v hrobe počúvajúc ich hrozné hlasy, keď chodili po lese 
za dobytkom, ktorý sa zatúlal, často volajúc na zajatcov, ktorí sa pred nimi ukrývali. 
Keď sme už viac nemohli zniesť obrovský hlad a odolať veľkej chuti po jedle, ktorú 
sme zadržiavali ticho vo svojom srdci, zdvihli sme hlavu a ako hady sme sa plazili po 
zemi. Stretli sme sa a tichým, zastretým hlasom sme sa navzájom smutne posťažo-
vali na neznesiteľný hlad a priznajúc s povzdychom a vzlykaním, že zomrieť mečom 
by bolo pre nás lepšie ako hladovaním si oslabiť údy a jednotu tela a duše. A ako 
sme sa takto rozprávali, zjavil sa jeden muž; keď sme ho zbadali, bežali sme nesmelo 
k nemu, nedívajúc sa, či bude pred nami bežať alebo nás bude v behu nasledovať. 
Napokon sme však videli, že beží pred nami, nazdával sa totiž, že mu chceme na-
stražiť zboku pascu. A keď prezradil, že je verejný vyšetrovateľ, a uistil sa, že utečen-
ci hľadia tiež na utečenca a že nenesú žiadne zbrane, stáli sme tam a dorozumievali 
sme sa navzájom posunkami a znakmi. A keď jeden dal druhému o sebe vedomie, 
dlhými rečami sa radiace, rozhodli sme sa, čo budeme robiť. Trýznení dvoma veca-
mi, prekliatym hladom a strachom zo smrti, mysleli sme si, že sme úplne oslepli. 
Neboli sme totiž schopní prehltnúť šťavu lesných bylín alebo tieto byliny rozžuvať, 
ako to robia zvieratá. A hoci nás kváril taký veľký hlad a hrozila krutá smrť, viera 
v život nám poskytovala oporu a nádej na záchranu nám dávala silu. A tak, posilne-
ní dôverou v Pána, túžobne sme sa dostali na kraj lesa, vyliezli sme na vysoký strom 
a obzreli sme si okolitú krajinu spustošenú Tatármi, ktorú nezničili pri príchode. 
Aký to žiaľ! Pustili sme sa na cestu po spustošenej a opustenej krajine, ktorú nechali 
v troskách po svojom odchode. Zvonice bazilík nám boli značkami vedúcimi nás 
z miesta na miesto a predznačovali nám strašidelnú cestu. Boli tu cesty a chodní-
ky zanedbané, zarastené trávou a bodľačím. Pažítka, cibuľa a cesnak, ak sa mi ich 
pošťastilo nájsť v záhradách sedliakov, mi boli najväčšou pochúťkou. Ostatní jedli 
slez, plesnivec a korene bolehlavu. Týmto sme si napĺňali vyhladované žalúdky a pri-
vádzali k životu v zoslabnutom tele životvorného ducha. Unaveným sa odpočinok 
nedostával, a tak ako tí, čo nemajú strechu nad hlavou a ani prikrývku, ktorou by 
sa zakryli, v noci sme odpočívali. Napokon na ôsmy deň po opustení lesa sme pri-
šli do mesta Alba Iulia, v ktorom sme nenašli jediného obyvateľa, iba kosti a hlavy 
zabitých, rozváľané a podkopané múry bazilík a palácov, ktoré poškvrnilo ohromné 

PKVDS_I-2_BOOK.indb   111PKVDS_I-2_BOOK.indb   111 8. 3. 2012   14:34:248. 3. 2012   14:34:24



112

preliatie kresťanskej krvi. A hoci zem neukázala nevinnú krv, ktorú sala ako opitá, 
dosiaľ bolo vidieť kamene akoby natreté purpurom od červenej krvi, cez ktoré sa ne-
dalo rýchlo prejsť bez trpkého povzdychnutia a stonu. Asi desať míľ odtiaľ, pri lese, 
sa nachádzala dedina, ktorá sa ľudovo nazýva Frata,37 s vysokým kopcom v lesoch 
vzdialeným od nej štyri míle. Na jeho vrchole stál obrovský kameň či skala. Sem sa 
schovalo veľké množstvo mužov a žien, ktorí nás milo a s plačom uvítali. Pýtali sa 
nás na naše nebezpečné zážitky, ktoré sme im nedokázali vyrozprávať v stručnosti. 
Darovali nám čierny chlieb upečený z múky a rozdrvenej dubovej kôry, a ten nám 
chutil viac ako najsladšia žemľa, ktorú sme kedy jedli. Zotrvali sme tam jeden me-
siac a neodvážili sme sa odísť, ale poslali sme špehov z najrýchlejších mužov, aby 
zistili, či v Uhorsku zostala ešte nejaká časť Tatárov, alebo ľsťou podvodníka, ako 
predtým, sa vrátili chytať zvyšných utečencov. A hoci sme častejšie museli, nútení 
hľadaním potravín, navštevovať miesta kedysi obývané, nikdy sme sa pri tom necí-
tili v bezpečí, pokým sa nevrátil z prímorských krajov do Uhorska kráľ Belo sprevá-
dzaný vojenskými oddielmi križiakov z ostrova Rodos38 a pánov Frangepanovcov,39 
dopredu uistený Uhrami o odchode Tatárov.40 Napísal som to pre Vás bez pridania 
akýchkoľvek výmyslov,41 aby ste Vy, ktorý poznáte koleso môjho šťastia, poznali aj 
niečo z môjho nešťastia a pohromy. Buďte pozdravený.

Citované (s menšími úpravami) podľa latinského textu a slovenského prekladu MARSINA, 
Richard – MAREK, Miloš: Tatársky vpád. Budmerice: Rak, 2008, s. 76-124.

Literatúra: ULIČNÝ, Ferdinand: Vpády Mongolov na Slovensko v roku 1241. In: Vojenská his-
tória, roč. 8, 2004, č. 3, s. 3-19.

* * *

1 25. decembra 1240.
2 Išlo o Verecký priesmyk v severovýchodných Karpatoch.
3 Vtedajším palatínom bol Dionýz z rodu Tomaj, ktorý bol podľa autorov slovenského prekladu pečenež-

ského pôvodu.
4 Kráľovskí servienti (lat. servientes) – doslova kráľovskí služobníci, inak však osobne slobodní príslušníci 

výsadnej vrstvy, ktorej hlavným povolaním bola vojenská služba, neskôr príslušníci šľachty.
5 Hradčania (lat. castrenses) – osobne slobodné poddanské obyvateľstvo, ktoré žilo v osadách komitátneho 

hradu, za prepožičanú pôdu boli povinní jednak odvádzať naturálne či peňažné dávky a jednak vykoná-
vať vojenskú službu. 

6 Myslia sa tu všetci vojnopovinní obyvatelia príslušných hradských komitátov či španstiev, ktorí nastu-
povali do kráľovského vojska v rámci komitátnych kontingentov na čele s príslušným hradským špánom 
(županom).

7 Obdobie fašiangov (6. januára – 13. februára 1241).
8 Vtedajší pápež Gregor IX. (1227 – 1241) zvolal cirkevný koncil na Veľkú noc 31. marca 1241.
9 Presnejšie Ugrinus z rodu Čákovcov (1219 – 1241), ktorý padol v bitke s Tatármi na rieke Slanej.
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10 Má byť s Tatármi.
11 Kuten – náčelník Kumánov, ktorí sa pod bezprostredným tlakom Tatárov roku 1238 na základe súhlasu 

kráľa Bela IV. usadili v Uhorsku. 
12 Po vpáde Tatárov do Uhorska sa však Kumáni s Tatármi (v texte mylne označenými ako Rusi – pozri 

pozn. č. 10) nespojili, ale opustili Uhorsko.
13 Pravdepodobne 10. marca 1241.
14 Štefan z rodu Banča sa stal po smrti ostrihomského arcibiskupa Mateja, ktorý padol v bitke s Tatármi 

na rieke Slanej, jeho nástupcom (1242 – 1253).
15 Belo IV. sa v  roku 1220 oženil s  byzantskou princeznou Máriou Laskarisovou, dcérou byzantského 

cisára Teodora I. Laskarisa, ktorá zomrela tesne po smrti svojho manžela roku 1270.
16 Chán Batu – hlavný veliteľ tatárskych vojsk, ktoré vpadli v tom čase do východnej Európy.
17 Chán Kajdan bol synom vtedajšieho najvyššieho chána Tatárov Ogotaja a vnukom Džingischána.
18 Tento údaj je niekoľkonásobne nadsadený.
19 Bitka pri rieke Slanej sa odohrala 11. apríla 1241; dedina Muhi leží na juhovýchod od Miškovca (Mis-

kolc).
20 Kráľovič Koloman bol druhým z troch synom Ondreja II. V rokoch 1217 – 1219 ho jeho otec ustanovil 

za kráľa Haliče; odtiaľ ho však vyhnali. Neskôr mal v správe oblasť Slavónie.
21 Hlavná vojenská, resp. obchodná cesta spájajúca tieto končiny Uhorska s Pešťou viedla juhozápadným 

smerom cez Jáger, Gyöngyös, Hatvan do Pešti.
22 Dnes osada Felsősegesd v Šomodskej stolici na západ od Dunaja v juhozápadnom Uhorsku.
23 Matej – blízky dôverník kráľa Bela IV., ktorému slúžil už ako mladému kráľovičovi, úrad arcibiskupa 

zastával od roku 1239.
24 Juraj, správne však Gregor – rábsky biskup. 
25 Reynold – biskup od roku 1222, ktorého sídlom bola Alba Iulia (maď. Gyulafehérvár).
26 Mikuláš – vicekancelár Bela IV. od roku 1241.
27 Asi išlo o hrad Hainburg v dnešnom Rakúsku.
28 Scylla a Charybda – názvy dvoch skál medzi Itáliou a Sicíliou v Messinskej úžine; ide o staroveké príslo-

vie označujúce situáciu, v ktorej jedno je horšie ako druhé.
29 Roku 1235 prinútil kráľ Ondrej II. rakúskeho vojvodu vykúpiť si prímerie za peniaze.
30 Išlo o pohraničné komitáty Mošon, Šopron a Lutzmannburg (maď. Locsmánd), ktorý neskôr splynul 

s komitátom Šopron.
31 Bolo to koncom januára alebo začiatkom februára 1242.
32 Belo IV. strávil v Záhrebe leto a jeseň, keď dostal správu, že Tatári prešli v zime cez Dunaj a pustošia 

v Panónii, uchýlil sa na jadranské pobrežie.
33 Kráľovstvo Rašky ležalo na území dnešného Srbska.
34 Chán Kajdan prišiel na juhu až k Dubrovníku, v Dalmácii vypálil mesto Kotor (dnes v Chorvátsku) 

a  Drivasto (dnes v  Albánsku), v  Bulharsku sa potom spojil s  vojskami Batu-chána odchádzajúcimi 
z Uhorska.

35 Údaj je pravdepodobne nadsadený – mnoho obyvateľov Ostrihomu sa pred Tatármi uchýlilo do mest-
skej pevnosti.

36 Asi v máji 1242, keď sa k nim dostala správa, že hlavný chán Ogotaj zomrel (11. decembra 1241).
37 Predtým Magyar-Fráta, dnes dedina Frata na juhovýchod od mesta Koložváru, dnes Cluj-Napoca v Ru-

munsku.
38 Išlo o rytiersky rád johanitov, ktorý sa po nútenom odchode zo Svätej zeme roku 1291 uchýlil na tento 

ostrov. Zmienka o Rodose nemohla teda pochádzať od Rogeria, keďže svoje dielo písal okolo roku 1244; 
zrejme je od prvého editora Rogeriovho diela – Jána z Turca.

39 Frangepanovci (Frankopanovci) - významný šľachtický rod s majetkami v prímorskej oblasti Chorvát-
ska a Dalmácie.

40 Tatári opustili Uhorsko koncom augusta 1242.
41 Rogerius napísal tento list asi roku 1244.
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30 Donácia kráľa Bela IV. pre Pavla zo Šariša
17. februára 1247

Kráľ Belo IV. udelil Pavlovi, Valterovmu synovi, majetok pri rieke Svinná (dnes 
v Radaticiach), ktorý predtým až do svojej smrti vlastnil istý Budolov. Podobne ako 
ostatní predialisti aj Pavol bol povinný vykonávať vojenskú službu.

Belo, z Božej milosti kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Ramy, Srbska, Haličska, 
Vladimírska a Kumánska všetkým verným Kristovi, čo nazrú do tohto pís ma, spásu 
v pravom Spasiteľovi. Právo pripomína a zbožnosť vyzýva vypočuť primerané želania 
žiadajúcich. Preto na známosť všetkých chceme znením prí tomnej (listiny) dať na vedo-
mie, že prišiel k nám Pavol, syn Valtera z dediny Šariš (a) ponížene nás prosil, aby sme 
mu dali zem bez potomka odumretého Budolova pri rieke Svinná, ktorá podľa zaužíva-
ného zvyku nášho kráľovstva (opäť) pat rí nám. My teda, ochotne súhlasíme s jeho žia-
dosťou, dali sme mu spomínanú zem so všetkými úžitkami a príslušnosťami s tým, že je 
povinný nastúpiť do nášho vojska, tak ako spomínaný Budolov, ktorý bol (vojenským) 
veliteľom, a musel vo všetkom plniť svoje povinnosti ako ostatní predialisti1. Okrem 
toho sme mu povolili, že ak on (Valter) nebude mať potomka, bude mať slobodnú mož-
nosť zanechať spomenutú zem komukoľvek zo svojich pokrvných za vykonávanie tej 
istej služobnosti. Do pokojnej držby tohto majetku sme ho (Valtera) rozkázali voviesť 
naším verným Mikom, synom Detrika, vtedy komesom Šariša. Aby sa táto nami daná 
donácia stala pevnou a trvalou a nemohla byť v priebehu čias spochybnená, vydali sme 
túto (listinu), potvrdenú silou našej dvojitej pečate. Dané roku Pána 1240. siedmeho, 
14. deň pred kalen dami marca2, kraľovania nášho roku dvanásteho.

Citované podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov III. V kráľovstve svätého Štefana. Vznik 
uhorského štátu a čas arpádovských kráľov. Výber, preklad a komentáre: Marsina, Richard. Brati-
slava: Literárne informačné centrum, 2003, s. 162, č. 73.

Edícia: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae II. Ed.: Marsina, Richard. Bratislavae 1987, s. 
168-169, č. 245.

* * *

1 Predialisti – ako užívatelia či držitelia prediálneho majetku boli povinní vojenskou službou, v rám-
ci spoločenskej diferenciácie sa práve v priebehu 13. a začiatkom 14. storočia mnohí stali nižšími 
šľachticmi s označením nobilis praedialis. 

2 Štrnásty deň pred kalendami marca – 17. február. 
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31 Kráľ Belo IV. odmeňuje Raduna 
a jeho synov za vojenské služby
1. augusta 1250

Kráľ Belo IV. udelil donáciu Radunovi, ktorý bol v kráľovom ozbrojenom sprievo-
de počas jeho úteku pred Tatármi. Zároveň za vojenské zásluhy odmenil dedičným 
majetkom pri Hrone (dnes v katastri Hronseku) aj jeho synov Tomáša, Madáča 
a Tobiáša.

Belo, z Božej milosti kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Ramy, Srbska, Halič-
ska, Vladimírska a Kumánska všetkým, čo nazrú do tohto písma spásu v Spasiteľovi 
všetkých. Aby kráľovské donácie mali trvalú silu a platnosť, majú sa potvrdiť spí-
somnením, aby sa v priebehu čias nejako nespochybňovali. Preto chceme znením 
tejto (listiny) dať na vedomie všetkým, že keď pre vpád Tatárov sme došli až do prí-
morských častí, istý menom Radun1 sa zdržiaval s nami pri mori, verne nám tam 
slúžil a potom, keď sme sa z prímoria vrátili do stredu kráľovstva, ten istý Radun so 
svojimi synmi Tomášom, Madáčom2, a Tobiášom, ustavične sa zdržujúc v našom 
dome, nám neprestali vykonávať mnohoraké a rozličné služby. Preto z plnosti na-
šej milosti dali a udelili sme do trvalej držby istú časť zeme vo Zvolene3 pri Hrone 
aj ich potomkom a ich nástupcom, tak ako túto časť zeme Radun dostal a mal už 
od nášho najdrahšieho otca blahej pamäti Ondreja. A túto zem sme spomenutým 
našim služobníkom dali vyznačiť (ohraničiť) naším verným Mikom, zvolenským 
špánom4. – – – 

Na pamäť tejto záležitosti a jej trvalú platnosť vydali sme túto našu listinu, upev-
nenú silou našej dvojitej pečate. Dané magistrom Achillom, stoličnobelehradským 
prepoštom, naším milovaným a verným podkancelárom nášho kráľovského dvora, 
roku Pána 1200. päťdesiateho, na kalendy augusta5, kraľovania nášho (roku) pät-
násteho.

Citované podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov III. V kráľovstve svätého Štefana. Vznik 
uhorského štátu a čas arpádovských kráľov. Výber, preklad a komentáre: Marsina, Richard. Brati-
slava: Literárne informačné centrum, 2003, s. 168-169, č. 77.

Edícia: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae II. Ed.: Marsina, Richard. Bratislavae 1987, s. 
242-243, č. 349.
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Literatúra: ŠMILAUER, Vladimír: Vodopis starého Slovenska. Praha – Bratislava: Nákladem Uče-
né společnosti Šafaříkovy v Bratislavě, s. 126-127, 353-354. 

* * *

1 Radun je prvým po mene známym predkom neskôr významnej šľachtickej rodiny Radvanských. 
2 Madáč je prvým po mene známym predkom neskôr šľachtickej rodiny Madáčovcov (Madách). 
3 Pod Zvolenom sa tu myslí územie Zvolenského komitátu. 
4 Termín comes de Zoulum prekladáme ako zvolenský špán, v preklade R. Marsinu sa uvádza špán zo 

Zvolena. 
5 Na kalendy augusta – 1. augusta. 
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32 Konfi rmácia donácie kráľa Bela IV. pre Štefana a Mikuláša
(29. decembra) 1250

Kráľ Belo IV. na prosbu Štefana Mikuláša, synov bána Fila, obnovuje svoju donáciu na 
zeme Bytča a Hvozdnica, ktorú dal ich otcovi po tatárskom vpáde. Zo znenia listiny, 
ako uvádza Richard Marsina, možno usudzovať, že do severnej časti Trenčianskeho 
komitátu Tatári neprenikli.

Belo, z Božej milosti kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Ramy, Srbska, Haličska, 
Vladimírska a Kumánska všetkým verným Kristovi, čo nazrú do tejto lis tiny spásu 
v Spasiteľovi všetkých. Keď dobrotivé obdarovania kráľov zaslúže ne dávajú istotu ich 
dedičom (obdarovaných), tí, čo nasledujú stopy svojich ver ných otcov, preukazujú 
horlivo poslušnosť a vernosť a usilujú sa zapáčiť kráľovskej výsosti. Preto znením tejto 
(listiny) chceme dať na vedomie všetkým prítomným aj budúcim, že keď po všeobec-
nom zničení nášho kráľovstva, za zúri vého tatárskeho vpádu boli majetky šľachticov 
úplne rozrušené a zničené, a my, ako aj tí, čo s nami verne vytrvali v našich proti-
venstvách, zabezpečili sme, a vyža duje to právo a nahovára to spravodlivosť, aby mali 
zeme, kde by sa uchýlili; medzi iné útechy našich dobrodení, ktoré sme sa usilovali 
poskytnúť tým, čo to potrebovali, aj nášmu milovanému a vernému bánovi1 Filovi, 
ktorý po odchode Tatárov, pre úplné zničenie svojich majetkov, nemal kde by hlavu 
sklo nil; uvažujúc o kráse jeho cností, ktoré si zaslúžene nazhromaždil u kráľovského 
majestátu, z našej milosti a starostlivosti sme (mu) večitým právom dali zeme Bytča 
a Hvozdnica, ležiace v Trenčianskom komitáte, vyňaté spod právomoci tohože hra-
du. Keď nastúpil cestu všetkého telesného (čiže zomrel), po nejakom čase jeho synovia 
Štefan a Mikuláš, ustavične zotrvávajúci v poslušnosti k nám, prišli k nám ponížene 
prosiac, že ako sme dobrotivo boli dali spomínané zeme ich otcovi, tak aby sme ráčili 
túto donáciu potvrdiť im naším privilégiom. My teda, uvažujúc a primerane zohľad-
ňujúc veľkú vernosť ich otca a že on v istom našom vojsku v Rusku bol zajatý od ne-
priateľov a po rozličnom mučení bol prebodnutý a nešťastne zomrel, aby pamiatka na 
jeho vernosť ostala ako príklad pre budúcich, ako aj za preliatie krvi a aj preto, že spo-
mínaní synovia nepretržite (kráčajú) v stopách otca, ukazujúc sa vhodnými a horlivý-
mi na vykonávanie služieb a z ich služieb môže nám aj našim dedičom vzísť prospech, 
tak ako sme spomínané zeme dali ich otcovi, tak ich z plnosti našej kráľovskej milosti 
sme do trvalej držby dali im a ich potomkom aj ich nástupcom; len s tou výhradou, 
že tieto zeme, bez nášho povolenia a osobitného súhlasu, nesmú nikomu predať. Aby 
spomínaná donácia alebo obnovenie donácie z našej láskavosti sa stalo trvalým a pev-
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ným a ani v priebehu čias nemohlo byť zrušené ani odvolané, vydali sme túto listinu 
potvrdenú silou našej dvojitej pečate. Dané roku Vtelenia Pánovho tisíceho dvestého 
päťdesiateho, kraľovania nášho roku šestnásteho.

Citované podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov III. V kráľovstve svätého Štefana. Vznik 
uhorského štátu a čas arpádovských kráľov. Výber, preklad a komentáre: Marsina, Richard. Brati-
slava: Literárne informačné centrum, 2003, s. 170-171, č. 78.

Edícia: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae II. Ed.: Marsina, Richard. Bratislavae 1987, s. 
247-248, č. 354.

* * *

1 Bán (lat. banus) – vysoký krajinský hodnostár a kráľov miestodržiteľ v južných oblastiach Uhorska. 
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33 Donácia kráľa Bela IV. magistrovi Ondrejovi 
za vojenské zásluhy
13. marca 1253

Kráľ Belo IV. dáva magistrovi Ondrejovi, synovi Ivanku, zem Jelenec (Gýmeš), a to 
najmä za zásluhy v bitke pri Slanej (11. apríla 1241) a pri opevňovaní hradu Turiec. 
V listine kráľ oceňuje, že Ondrej mu dal vlastného koňa, čo mu umožnilo utiecť pred 
Tatármi. Ondrej bol zakladateľom významného šľachtického rodu Forgáčovcov, ktorý 
bol vetvou rodu Huntovcov-Poznanovcov. 

Belo, z Božej milosti kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Ramy, Srbska, Haličska, 
Vladimírska a Kumánska všetkým, ku ktorým sa dostane táto listina, spá su v Tom, 
ktorý dáva spásu kráľom. Kráľovská obozretnosť, ukazujúc sa dob rotivou k všetkým, 
rozdeľovala podriadeným dary jej výsosti oddaným tým štedrejšie, čím ich uznávala (na 
to) za vhodnejších preukázanou vernosťou a skutkami statočnosti. Znením tejto (listi-
ny) teda chceme dať na vedomie všetkým, že prišiel k nám náš verný magister1 Ondrej, 
syn Ivanku (a) ponížene prosil, aby sme mu z plnosti našej milosti a zvyčajnej láskavosti 
ráčili dať istú zem zvanú Gýmeš, blízo jeho kúpenej zeme, ktorá sa volá Devín (Dyun), 
kde zariadil vznik jestvujúceho hradu. My teda, čo dôstojné (skutky) ľudí odplácame 
a zásluhy našich verných spravodlivými odmenami vyrovnávame, pripomenuli sme si 
služby magistra Ondreja (a chceme), aby sa stali príkladom pre iných, (naj mä tie), čo 
boli spomedzi jeho služieb najvýznamnejšie a o ktorých prednostne hovoríme. Lebo 
keď pri Slanej, pre nás a našich, z Božieho trestu ako veríme, nastalo ťažké prenasledo-
vanie Tatármi a náš kôň, na ktorom sme sedeli sa ledva vliekol sťaby unavený, Ondrej 
z osobitného zanietenia vernosti, koľko len jej v ňom bolo, dávajúc prednosť našej zá-
chrane pred svojou, dal nám zo (svojej) slo bodnej vôle bystrého a rýchleho koňa, ktoré-
ho mal, čím on aj jeho brat sa mohli spoliehať (len) na svoje nohy; jeho brat bol zabitý 
Tatármi. Okrem toho magister Ondrej nepretržitou vytrvalou prácou a každodennou 
starostlivosťou vybudoval z hradu Turiec, ktorý naďalej zostal v našej moci, veľmi opev-
nený hrad, kde sa veľmi mnohí z našich mohli uchýliť na svoju vlastnú ochranu, čo 
tiež počítame k jeho najväčším činom vernosti. Tieto teda, ale aj iné sú zásluhy jeho 
vernosti, ktorých podrobné rozoberanie, veľmi dobromyseľne uvažujúc, by bolo veľmi 
dlhé. Aby sme podobnosťou jeho príkladu podnietili viacerých pohotovejšie k skutkom 
vernosti, jeho (Ondreja) žiadostiam sme vyšli v ústrety s náležitou priazňou, udeliac mu 
a prostredníctvom jeho aj dedičom a ich nástupcom spomínanú zem Gýmeš, ležiacu 
vedľa jeho zeme Devín, kde ako sme povedali má hrad. – – – 2
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Citované podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov III. V kráľovstve svätého Štefana. Vznik 
uhorského štátu a čas arpádovských kráľov. Výber, preklad a komentáre: Marsina, Richard. Brati-
slava: Literárne informačné centrum, 2003, s. 180-182, č. 83 (preklad v plnom znení).

Edícia: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae II. Ed.: Marsina, Richard. Bratislavae 1987, s. 
294-295, č. 421.

Literatúra: ŠMILAUER, Vladimír: Vodopis starého Slovenska. Praha – Bratislava: Nákladem Uče-
né společnosti Šafaříkovy v Bratislavě, s. 116-117, 347. 

* * *

1 Magister – doslova majster, inak však viacvýznamový titul, ktorým sa označoval buď ten, kto vykonával 
vysoký úrad, alebo ten, kto získal príslušné univerzitné vzdelanie. Od polovice 13. do začiatku 15. 
storočia sa tak označovali (pasovaní) rytieri, ako aj notári, čiže úradníci kráľovskej kancelárie. V prípade 
klerikov tento titul prislúchal kanonikom.

2 V listine nasleduje podrobná metácia darovaného majetku.
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34 Kráľ Belo IV. potvrdzuje odkúpenie časti Smižian
24. marca 1254

Kráľ Belo IV. privilégiom z 24. marca 1254 súhlasí s kúpnopredajnou zmluvou, na 
základe ktorej kráľovskí psiari predávajú časť zeme v Smižanoch spišským Sasom.

Belo IV., z Božej milosti kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Ramy, Srbska, Halič-
ska, Vladimírska a Kumánska všetkým, čo nazrú do tejto listiny spásu v Spasi teľovi 
všetkých. Znením tejto (listiny) chceme dať na vedomie všetkým, tak prí tomným 
ako budúcim, že prišli k nám naši Sasi zo Spiša, bývajúci v dedine Smiža ny spolu 
s našimi psiarmi1 (a) prosiac od nás žiadali, aby sme istú časť zo zeme volanej Smiža-
ny na Spiši, kúpenej od našich psiarov, bývajúcich na zemi Smiža ny, ráčili potvrdiť 
naším privilégiom. My samozrejme pokladáme ich žiadosť za spravodlivú a potvr-
dili sme im naším privilégiom spomínanú kúpenú časť zeme v Smižanoch, s do-
daním len takej podmienky, že tak Sasi, ktorí teraz obývajú túto zem, ako aj tí, čo 
prídu do ich spoločenstva, aby sa zdržovali na tejto zemi, budú povinní vykonávať 
tú istú službu, ako všetci naši psiari, bývajúci na tejto zemi Smižany mali povinnosť 
vykonávať a mimo toho (inými povinnosťami) nesmú byť zaťažovaní ani nami ani 
ich (vždy) na istý čas ustanoveným špánom2. Ak by niekto z nich chcel predať svoj 
diel pôdy na tejže časti zeme Smiža ny, má slobodnú možnosť predaja (ale len) ľu-
ďom s takým istým právnym posta vením alebo hosťom prichádzajúcim v tom slo-
bodnom postavení a nie iným. Okrem toho, aby títo naši Sasi mohli plnšie vykoná-
vať pre nás služby, dali sme im takú milosť, že vo všetkých záležitostiach majú byť 
súdení svojím (spišskosaským) špánom alebo stotníkom, podľa zvyku iných našich 
Sasov, bývajúcich na Spiši, a nie ináč. Aby teda všetko predtým spomenuté získalo 
silu trvalej platnosti, ani nemohlo byť v priebehu čias niekým spochybnené alebo 
odvolané, vydali sme túto listinu, potvrdenú silou našej dvojitej pečate. Dané roku 
Pána tisíceho dvestého päťdesiateho štvrtého, deviaty deň pred kalendami apríla, 
kraľovania nášho (roku) devätnásteho.

Citované podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov III. V kráľovstve svätého Štefana. Vznik 
uhorského štátu a čas arpádovských kráľov. Výber, preklad a komentáre: Marsina, Richard. Brati-
slava: Literárne informačné centrum, 2003, s. 184, č. 85.

Edícia: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae II. Ed.: Marsina, Richard. Bratislavae 1987, s. 
304-305, č. 439.
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1 Psiari (lat. caniferis) – osobitná a  špecializovaná skupina kráľovských služobníkov, ktorí sa starali 
o kráľovských psov. Spomínajú sa aj v Zlatej bule z roku 1222 (pozri dokument č. 13).

2 Termín comes prekladáme ako špán, v preklade R. Marsinu je uvedený župan (gróf ).
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35 Kráľ Belo IV. stanovuje vojenské povinnosti 
turčianskych synov jobagiónov
19. augusta 1255

Listina kráľa Bela IV. je zaujímavým svedectvom o synoch jobagiónov, ktorí 
boli osobitnou vrstvou hradských jobagiónov. Počet synov jobagiónov v Turci 
obmedzuje na štyridsať a ich vojenskú službu stanovuje tak, že vždy šiesti spolu majú 
do kráľovského vojska vystrojiť jedného obrneného bojovníka. Obmedzenie počtu 
jobagiónov zaiste súviselo s donačnými možnosťami kráľa, keďže v Turci žili aj krá-
ľovskí servienti, ktorí taktiež osobne vykonávali vojenskú službu.

Belo, z Božej milosti kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Ramy, Srbska, Ha-
ličska, Vladimírska a Kumánska všetkým, čo nazrú do tejto listiny spásu v Spa-
siteľovi všet kých. Úrad kráľovskej vznešenosti sa má usilovať tak usporiadať po-
stavenie svo jich poddaných, aby každý mohol, podľa istého počtu a stavu svojej 
slobody1 vykonávať svoje povinnosti bez obťažnosti. Preto, keď synovia jobagió-
nov2 v Turci prekročili potrebný a zvyčajný počet, videlo sa nám z hľadiska vlá-
dy (potreb ným) znížiť ich prílišný počet, ponechajúc potrebný stav štyridsať osôb 
z týchto synov jobagiónov pre celý Turiec, a to tak, že vždy šiesti z nich sú povin-
ní dať do nášho vojska jedného obrnenca. Osobitne sa medzi nich počítajú štyria 
synovia Uzdu, a to Mečk, Strmeň, Martin a Drahomil, ktorí príduc k nám poní-
žene od nás žiadali, aby sme im dobrotivo ráčili dať zem, kde oddávna sídlili. My 
teda, naklone ní ich oprávneným prosbám a zohľadňujúc ich služby, ktoré nám 
preukázali a môžu preukázať v budúcnosti, dali sme im a ich potomkom žiada-
nú zem do trvalej držby. A ako nám oznámil náš verný komes Cypov, ktorého 
sme poslali na preskúmanie veľkosti tej zeme, stačí na osem popluží3 a z východ-
nej strany susedí riekou Bystrica až po vtok tejto rieky do rieky Turiec s dedinou 
Vrútky a odtiaľ ide hore po rieke Turiec a tu hraničí s dedinou Modly a tu končia 
hranice a spoluhraničiaci tejto zeme. Aby táto naša donácia nadobudla silu usta-
vičnej stálosti, vydali sme túto dosvedčovaciu listinu, potvrdenú silou našej dvo-
jitej pečate. Dané magistrom Smaragdom, zvoleným (prepoštom) Stoličnobeleh-
radského kostola, naším milovaným a verným podkancelárom nášho dvora, roku 
Pána tisíceho dvestého päťdesiateho piateho, 13. deň pred kalendami septembra, 
kraľovania nášho (roku) dvadsiateho.
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Citované podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov III. V kráľovstve svätého Štefana. 
Vznik uhorského štátu a čas arpádovských kráľov. Výber, preklad a komentáre: Marsina, Ri-
chard. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2003, s. 194, č. 91.

Edícia: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae II. Ed.: Marsina, Richard. Bratislavae 1987, 
s. 331-332, č. 478.

Literatúra: RAPANT, Daniel: Filii jobagionum (Deti bojarské). In: Slovenská archivistika, roč. 
9, 1974, č. 1, s. 61-74.

* * *

1 Pod slovami „stavu svojej slobody“ treba zaiste rozumieť právne postavenie dotyčných.
2 Synovia jobagiónov (lat. fi lii iobagionum) – osobitná sociálna skupina v rámci obidvoch skupín jobagió-

nov, čiže jednak jobagiónov svätého kráľa a jednak vlastných jobagiónov. Synovia jobagiónov spočiatku 
vykonávali len službu v kráľovskom vojsku, a to v čase vojny. Táto povinnosť sa práve v tomto privilégiu 
upresňuje tak, že každých šesť usadlostí bolo povinných vyslať do kráľovského vojska jedného dobre 
vystrojeného bojovníka. 

3 Poplužie (lat. aratrum) – pôda s rozsahom 60 – 70 hektárov vrátane intravilánu.
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36 Privilégium kráľa Bela IV. pre kolonistov Banskej Bystrice
1255 (pred 14. októbrom)

Kráľ Belo IV. roku 1255 vydal privilégium pre hostí, ktorí sa usídlili v Banskej Bystrici.
Ide o najstaršiu listinu, ktorá sa týka mesta Banskej Bystrice. Rovnakú výsadnú listinu 
nemeckým kolonistom Belo IV. vydal aj o rok neskôr. Zatiaľ čo listina z roku 1255 
nie je presne datovaná, druhá listina ako dátum vydania uvádza 3. september 1256. 
Privilégium je vrcholným dokumentom potvrdzujúcim mestský charakter Banskej 
Bystrice, v ktorom sa podrobne vymenúvajú príslušné výsady, práva i povinnosti vráta-
ne vojenských.

Belo, z Božej milosti kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Ramy, Srbska, Haličska, 
Vladimírska a Kumánie, všetkých verných Kristovi ako prítomných, tak aj budú-
cich, hodlajúcich nahliadnuť do tejto listiny, pozdravujeme v mene Spasiteľa.

Rozvážna kráľovská predvídavosť má vo zvyku povzbudzovať čestnými slobo-
dami, aby sa jej právom mohol zväčšiť počet služobníkov, pretože takto sa zachová 
vážnosť kráľovskej vznešenosti. A preto chceme dať obsahom tejto listiny na vedo-
mie, že sme našim hosťom z novej osady Bystrice blízko Ľupče1 udelili na ich pros-
bu tieto výsady.

Aby si spoločne volili farára, ktorého sami predstavia ctihodnému otcovi ostri-
homskému arcibiskupovi, aby ho potvrdil vo funkcii. Okrem toho si spoločne spo-
medzi seba vyvolia za porady a súhlasu všetkých richtára či sudcu na obdobie jed-
ného roka a  tento rozhoduje vo všetkých sporoch a nemôže ich súdiť iný sudca 
krajiny.

Tiež môžu hľadať zlato a striebro a ostatné kovy v hraniciach celého Zvolenské-
ho komitátu v zemi, ako aj v hájoch, lesoch a vodách a majú slobodu v doleuvede-
ných hraniciach vo všetkých úžitkoch okrem poľovačky a rybolovu. Ďalej tiež zo 
zlatých baní platia desatinu, zo striebra a ostatných kovov sú povinní odovzdávať 
ôsmu časť.

Ďalej v každom spore, ktorý sa rozsúdi súbojom, sa bude bojovať okrúhlym ští-
tom a mečom ako je zvykom u Sasov vtedy ak osoba, ktorá ho žiada, je spomedzi 
nich alebo ich slobody a národnosti. Ak by však osoba bola cudzieho pôvodu, vtedy 
spôsob súboja zostane na vôli panovníka.2

Ďalej nie sú povinní prísť na dvor na nijaké vyzvanie, iba ak by boli vyzvaní 
osobitne našou listinou a vtedy sú povinní predstúpiť pred nás alebo pred toho, 
koho sme osobitne poverili.
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Okrem toho našim spomínaným hosťom z Bystrice dovoľujeme, aby okrem na-
šej vznešenosti nemohol u nich nikto užívať pohostenie, ak ho neprijmú sami zo 
svojej vôle.3

Dodávame tiež, že budú úplne oslobodení a vyňatí od všetkej právomoci a súde-
nia zvolenských županov, toho času ustanovených.

Prajeme si, aby neboli nikomu povinní platiť nijaké poplatky alebo pozemkové dane.
Tiež počas výmeny mincí po dobu siedmich dní nebudú mať peňazomenci nad 

hosťami nijakú moc. Keď sa oných sedem dní minie, majú rovnakú právomoc ako 
v Ostrihome a v Budíne.

Ďalej sú povinní ísť pod našou zástavou riadne vyzbrojení do kráľovského vojska 
alebo na vojenskú výpravu v prípade, ak budeme osobne prítomní.4

Okrem toho spomenutým hosťom z Bystrice poskytujeme výsadu, že budú po-
užívať rovnakú výsadu pri platení poplatkov, akú požívajú naši hostia zo Štiavnice 
a tiež aby sa im odteraz v celej krajine nečinili žiadne potiaže.5

Okrem toho, aby sa všetko stručne uzavrelo, našim rečeným hosťom dávame do 
úžitku oráčiny, lesy a lúky, na ktorých nech sa ich nikto neodváži obťažovať. Aby pre 
pochybnosť o medziach a hraniciach nevznikol v budúcnosti spor alebo omyl, dáva-
me ich vyznačiť našim verným magistrom Baasom a v tejto listine sa uvádzajú tak, 
ako nasledujú po poriadku.

Prvá hranica sa začína od rieky Hron na mieste, kde rieka Udurna vteká do Hro-
na a vystupuje po rieke Udurne až k ceste, ktorá smeruje do Turca a na tejto ceste sa 
hranica obracia severným smerom. Odtiaľ prichádza pod úbočím veľkého vrchu až 
k potoku, ktorý sa volá Čelnica a v ňom vystupuje až k horemenovanej rieke Hron 
a prechádza cez tú istú rieku cez nejaký ostrov a vystupuje na vysoký vrch a odtiaľ sa 
vracia na vrcholec vrchu prvej hranice, kde sa vlieva potok Udurna do rieky Hron 
a tu sa hranica končí.

Ďalej sme im do večného práva a slobodného vlastníctva darovali lúku nazývanú 
hradná.6

Dané rukou nášho milého a verného magistra Smaragda, stolnobelehradského pre-
pošta, našeho dvorského vicekancelára, roku Pána 1255, ale nášho panovania dvadsia-
teho.

Preložil Igor Graus.

Proveniencia: Originál listiny je uložený v Štátnom archíve v Banskej Bystrici, pobočka Banská 
Bystrica, archívny fond Mesto Banská Bystrica (1020) 1255 – 1922, sign. Fasc. 1/1-S.

Edícia: Codex diplomaticus et epistolaris slovaciae. Tomus II. Ed.: Marsina, Richard. Bratislava: 
Obzor, 1987, s. 340-341.
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1 Ľupča – dnes Slovenská Ľupča.
2 Právo riešiť spory prostredníctvom súboja so zbraňou je ojedinelé, pretože v Uhorsku privilegiálne listi-

ny súboje zvyčajne výslovne zakazovali.
3 Ide o descendenčnú povinnosť (lat. descensus – voľne preložené ako ubytovávanie, ubytúvanie, navštíve-

nie), keď kráľa alebo členov jeho sprievodu či iných kráľovských hodnostárov museli kdekoľvek ubytovať 
a hostiť. V prípade Banskej Bystrice si kráľ descenzus vyhradil sám pre seba. 

4 Ide o vojenskú povinnosť, ktorá nemala všeobecnú platnosť, ale viazala sa výslovne na osobnú prítom-
nosť panovníka na vojenskej výprave.

5 Myslia sa predovšetkým mýtne poplatky.
6 Nešlo o klasickú lúku niekde v meste, ale o územie pri rieke Hron, ktoré sa tiahlo severovýchodným 

smerom k Slovenskej Ľupči. Po vzniku mestského opevnenia toto územie ležalo mimo hradieb mesta.
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37 Donácia kráľa Bela IV. stotníkovi Budislavovi, 
strážcovi kráľovského lesa
7. septembra 1256

Kráľ Belo IV. odmeňuje strážcu zvolenského lesného panstva, stotníka Budislava, 
donáciou na zem v Pliešovciach so slobodným právom scudzovania.

Belo, z Božej milosti kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Ramy, Srbska, Ha-
ličska, Vladimírska a Kumánska, všetkým verným Kristovi tak prítomným ako 
budúcim spásu v Spasiteľovi všetkých. To, čo je kráľovskou výsosťou udeľova né 
jej poddaným, má byť upevnené trvalou silou, zvykne sa zabezpečiť svedec tvom 
listín, aby sa v priebehu čias nespochybňovalo a neodvolávalo. Preto chce me 
dať znením prítomnej (listiny) všetkým na vedomie, že keď stotník1 Budislav 
z dediny Pliešovce, strážca nášho lesa vo Zvolene, nám v zápale vernosti preuká-
zal veľmi mnohé služby, chcejúc na jeho vernosť a  služby odpovedať vďačne 
(ich) vynahradením, rozhodli sme, že istú zem ležiacu medzi obidvoma po-
tokmi Lampna so všetkými jej úžitkami a  príslušnosťami sme dali, darovali, 
udelili a odovzdali tomuže Budislavovi a prostredníctvom neho jeho dedičom 
a nástup com jeho dedičov večitým právom a neodvolateľne do držby (listina je 
porušená) (a) zohľadňujúc jeho vernosť a  služby udelili sme mu takú výsadu, 
že ak by sa stalo, že by skončil (čiže zomrel) bez potomka, aj za svojho života 
aj po smrti má slo bodnú možnosť spomenutú zem darovať, prideliť, odkázať 
svojim bratom alebo pokrvným alebo aj za (spásu) svojej duše. Na pamäť tejto 
veci a (jej) ustavičnú stálosť vydali sme túto listinu, potvrdenú silou našej dvo-
jitej pečate. Dané naším milovaným a verným magistrom Smaragdom, stolič-
nobelehradským pre poštom, podkancelárom nášho dvora, roku Pána tisíceho 
dvestého päťdesiateho šiesteho, siedmy deň pred idami septembra2, kraľovania 
nášho roku dvadsiateho druhého.

Citované podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov III. V kráľovstve svätého Štefana. Vznik 
uhorského štátu a čas arpádovských kráľov. Výber, preklad a komentáre: Marsina, Richard. Brati-
slava: Literárne informačné centrum, 2003, s. 196, č. 93.

Proveniencia: Originál listiny sa nachádza v Pobočke Štátneho archívu Banská Bystrica, v Ostrej Lúke.
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Edícia: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae II. Ed.: Marsina, Richard. Bratislavae 1987, s. 
373, č. 538.

* * *

1 Stotník (lat. centurio) – bol predstaveným hradčanov alebo obyvateľov dvorníckych osád organizova-
ných v rámci stotín a desatín. 

2 Siedmy deň pred septembrovými idami – 7. september. 
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38 Kráľ Belo IV. povyšuje jobagióna Germana z Chmeľova
18. novembra 1259

Kráľ Belo IV. vyníma Germana z Chmeľova spod právomoci špána Šarišského hradu 
a potvrdzuje držbu jeho dedičnej zeme v Chmeľove. Listina je zaujímavá tým, že je 
svedectvom povýšenia hradského jobagióna do šľachtického stavu s tým, že jeho joba-
giónsky majetok pôvodne prepožičaný za služby sa stal kráľovskou donáciou. 

My Belo, z Božej milosti kráľ Uhorska, odporúčajúc do pamäti a znením tejto (lis-
tiny) oznamujeme (tým), ktorým bude ukázaná prítomná (listina), že keď German 
z dediny Chmeľov, patriacej do Šariša, nám preukázal verné služby donášaním našich 
posolstiev do Ruska, udelili sme mu takú milosť, aby bol vyňatý spod všetkých po-
vinností, ktoré mal voči šarišskému špánovi1; pravda s tým, že pri donášaní posolstiev 
do Ruska, má nám verne slúžiť ako doteraz. Tiež chceme, aby sa Germana nikto ne-
opovážil obťažovať na jeho dedičnej zemi zva nej Chmeľov, ležiacej pri vodách Topľa, 
Kopruča, Čepzeu, Chmeľov, Červiz a Gerendul. Aby sa spomenuté stalo právoplat-
ným a pevným (vy)dali sme túto listinu, potvrdenú silou našej pečate. Dané v Prísta-
ve koní, na oktávu svätého Martina (roku) tisíceho 250. deviateho.

Citované podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov III. V kráľovstve svätého Štefana. Vznik 
uhorského štátu a čas arpádovských kráľov. Výber, preklad a komentáre: Marsina, Richard. Brati-
slava: Literárne informačné centrum, 2003, s. 202, č. 98.

Edícia: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae II. Ed.: Marsina, Richard. Bratislavae 1987, s. 
446, č. 639.

* * *

1 Termín comes de Sarus prekladáme ako šarišský špán, v edícii R. Marsinu sa uvádza župan zo Šariša.
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39 Kráľ Belo IV. udeľuje Šintavský komitát špánovi Leopoldovi
15. augusta (1261)

Kráľ Belo IV. po smrti šintavského hradského špána Truslefa menuje za špána jeho 
brata Leopolda. 

Belo, z Božej milosti uhorský kráľ, odporúčajúc na zapamätanie oznamuje me, že tak 
ako sme udelili Šintavský komitát1 Truslefovi, tak teraz po jeho smr ti zohľadňujúc 
jeho vernosť a verné služby, ktoré nášmu majestátu neúnavne preukazoval jeho brat 
Leopold spolu so svojím bratom Petrom, dali sme z našej láskavosti spomínaný ko-
mitát so všetkými príslušnosťami a úžitkami komesovi Leopoldovi s tým, že spomí-
naný hrad alebo jeho príslušnosti môže zanechať bra tom alebo svojim pokrvným, 
nesmie ho však predať alebo scudziť; on a jeho dedičia aj (ich) nástupcovia majú nám 
a našim dedičom preukazovať povinnú vernosť a (konať) služby tak, ako ostatní šľach-
tici nášho kráľovstva. Dovolili sme aj, aby ľudí pod hradom alebo v iných, k nemu 
patriacich dedinách nesúdil nikto zo sudcov kráľovstva ani za krádež, desiatky, min-
cu, ako aj vo všetkých ostat ných prípadoch; teda ani bratislavský (hradský) špán, ani 
(hradský) nitriansky špán, ale len on (Leopold) osobne. Ak by sa pri vykonávaní spra-
vodlivosti ukázal nedbalým ale bo nerozhodným, nie jeho ľudia, ale on sám alebo 
koho osobitne označíme sa musí k nám dostaviť. Preto prikazujeme všetkým sudcom 
a najmä bratislavské mu a nitrianskemu špánovi, že ho (Leopolda) a k nemu či pod 
neho patriacich ľudí nesmú súdiť. Chceme, aby sa tieto slobody udelené mu z na-
šej milosti zachovávali neporušene tak pri súdení, ako aj vo všetkom ostatnom spo-
mínanom. Dané v Budíne na Nanebovzatie Panny Márie.

Citované (s menšími úpravami) podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov III. V kráľovstve 
svätého Štefana. Vznik uhorského štátu a čas arpádovských kráľov. Výber, preklad a komentáre: 
Marsina, Richard. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2003, s. 206, č. 101.

Edícia: Codex diplomaticus Arpadianus continuatus III. Ed.: Wenzel, Gusztáv. Pest 1862, s. 1, 
č. 1; SZENTPÉTERY, Emericus: Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica I. 1000 – 
1270. Budapestini 1923, s. 385, č. 1264. 

* * *

1 Šintavský komitát (španstvo) – bol vlastne hradským španstvom bez hradského obvodu. 
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40 Donácia kráľa Bela IV. hlavnému stajníkovi 
a trenčianskemu špánovi Herrandovi
4. mája 1266

Kráľ Belo IV. udeľuje za verné vojenské služby pri ochrane pohraničia hlavnému krá-
ľovskému stajníkovi a trenčianskemu špánovi Herrandovi majetok Rusovce s tým, aby 
sa postaral o ďalšie spevnenie tamojšieho hradu. 

Belo, z Božej milosti kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Ramy, Srbska, Haličska, 
Vladimírska a Kumánska všetkým, čo nazrú do tejto listiny spásu v Spasiteľovi všet-
kých. Hoc aj kráľovská vznešenosť má voči všetkým jej slúžiacim vystierať ruky šted-
rosti, no osobitnejšie má venovať dobrovoľné dary tým, ktorých zásluhy sú vynikajú-
cejšie. Preto znením tejto (listiny) chceme dat všetkým na vedomie, že sme Blažejovi 
a Valentínovi, synom Čekena, medzi inými donáciami dali za služby, ktoré nám verne 
preukázali pri ochrane pohraničia nášho kráľovstva majetok Rusovce s mýtom a iný-
mi jeho príslušnosťami. Po uplynutí niekoľkých rokov pokojného vlastnenia zomrel 
Blažej bez zanechania potomka a jeho majetkové časti v spomenutom majetku Ru-
sovce, ako aj v iných, ktoré vlastnil z našej donácie, pripadli podľa zvyku kráľovstva 
späť do našich rúk. Aby po vstupe cudzích do Blažejovej majetkovej časti nevznikli 
rozpory, aj preto, že podobné časti mal aj v iných majetkoch, ktoré sme milosrdne 
ponechali spomenutému Valentínovi, majetok Rusovce s mýtom a všetkými jeho prí-
slušnosťami sme opätovne prevzali do našich rúk. Zohľadňujúc, že pre nášho milova-
ného a verného Herranda, nášho (kráľovského) najvyššieho stajníka1 a trenčianskeho 
špána, ktorý pri ochrane kráľovstva a povinnej vernosti korune nemal strach a často 
sa vystavoval nebezpečenstvám osudu pokiaľ išlo o naše pohraničie, (že) spomína-
ný majetok Rusovce okamžite môže byť bránený, lebo on (Herrand) na tunajšom 
vŕšku vybudoval na ochranu pohraničia zámok ako dodal, sme dali Rusovce s mý-
tom a všetkými jeho príslušnosťami do trvalej držby komesovi (špánovi) Herrandovi 
a  jeho dedičom, bez ohľadu na naše donačné privilégium, dané spomínaným Bla-
žejovi a Valentínovi, ktoré touto (listinou) rušíme a vyhlasujeme za neplatné. – – –2

Z listiny spomenutej Rábskej kapituly sa nám stalo známym, že jobagióni spo-
mínaného Mošonského hradu aj spoluhraničiaci dediny Rusovce boli (pri vytyčovaní 
hraníc) osobne prítomní, a to Pavol, syn Pavla, Čepan brat Vendega, ktorí sú aj mo-
šonskými kuriálnymi komesmi (sudcami)3, ďalej Alexander, syn Andurku, Mikuláš 
syn Velka, Machariáš syn Machariáša, Štefan, Marcel a Michal a ich pokrvní, celkom 
v ničom neprotirečili, ale skôr uisťovali, že spomínaný priebeh hraníc tejže zeme je 
správny. (Preto sme) my tomuže komesovi (špánovi) Herrandovi a jeho dedičom na tr-
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valé upevnenie našej donácie vydali túto listinu, potvrdenú silou našej dvojitej peča-
te. Dané magistrom Farkašom, zvoleným (prepoštom) Stoličnobelehradského kostola, 
naším milovaným a verným podkancelárom nášho dvora, roku Pána 1266. štvrtý deň 
pred nonami mája, kraľovania nášho roku tridsiateho prvého.

Citované podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov III. V kráľovstve svätého Štefana. Vznik 
uhorského štátu a čas arpádovských kráľov. Výber, preklad a komentáre: Marsina, Richard. Brati-
slava: Literárne informačné centrum, 2003, s. 212-214, č. 105 (preklad listiny v plnom znení).

Edícia: SZENTPÉTERY, Emericus: Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica I. 1000 
– 1270. Budapestini 1923, s. 451, č. 1485; Urkundenbuch des Burgenlandes I. 808 – 1270. Ed.: 
Wagner, Hans. Graz – Köln: Herman Böhlaus Nachfolger, 1955. 

 
* * *

1 Kráľovský stajník (lat. magister agazonum) – inak aj povozník, koniarnik či štolba; vysoký dvorský hod-
nostár, ktorý zabezpečoval úlohy súvisiace so starostlivosťou o kráľovské kone a s dopravou vôbec. 

2 V texte listiny nasleduje podrobná metácia majetku Rusovce, ktorú vynechávame.
3 Kuriálny komes – myslí sa dvorský špán (lat. comes curialis), ktorý bol spravidla zástupcom hradského 

špána (komitátneho župana), mal na starosti najmä výkon sudcovských povinností. 
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41 Kráľ Belo IV. a jeho synovia obnovujú výsady 
podľa Zlatej buly Ondreja II.
1267

Kráľ Belo IV. a jeho dvaja synovia, Štefan a Belo, obnovujú a čiastočne upravujú 
výsady, ktoré obsahovala jednak Zlatá bula Ondreja II. z roku 1222 (pozri dokument 
č. 13) a jednak jej renovácia z roku 1231 (pozri dokument č. 17). Podobne ako prvé 
dve buly aj táto tzv. tretia Zlatá bula z roku 1267 odzrkadľuje pretrvávajúce napä-
tie v zápase vnútri jednotlivých výsadných vrstiev a mocenský vzťah medzi kráľom 
a šľachtou. Toto privilégium je v porovnaní s dvoma predchádzajúcimi kratšie, skladá 
sa len z desiatich článkov, ktoré zväčša korešpondujú s ustanoveniami prvej Zlatej buly 
z roku 1222, nie je tu však zahrnuté právo šľachty na ozbrojený odpor voči panovní-
kovi. Tento kráľovský dekrét sa nedostal do zbierky uhorských zákonov Corpus Iuris 
Hungarici, objavil a publikoval ho až v 18. storočí Martin Juraj Kovačič.

My, Belo, z Božej milosti kráľ Uhorska, Štefan, mladší kráľ Uhrov a vojvoda sedmo-
hradský, a Belo mladší, vojvoda celého Slavónska, dávame na vedomie všetkým, čo 
nazrú do tejto listiny, že prišli k nám šľachtici Uhorského kráľovstva, ktorí sa nazýva-
jú kráľovskí servienti1, pokorne a ponížene od nás žiadali, aby sme ich v slobodách, 
ustanovených a daných svätým kráľom Štefanom, ráčili zachovať, aby oni tým ver-
nejšie a zanietenejšie mohli slúžiť nám a Korune, čím milostivejšími slobodami ich 
zabezpečíme. Pokladajúc ich žiadosti a naliehania za spravodlivé a zákonité, po po-
rade s našimi barónmi2 a ich súhlase sme sa rozhodli, že im treba vyhovieť, majúc na 
mysli to, že o to sa musíme v záujme priaznivejšieho stavu kráľovstva postarať. Usta-
novujeme teda: 

(1.) Nech sa od šľachtických poddaných nevyberá (daň) kolekta3 ani komorský 
úžitok4 ani iné dane alebo poplatky, ani dávky v potravinách, ani náhrada za descen-
zus5, nech teda tým nie sú obťažovaní nami (kráľom) ani nikým iným.

(2.) Taktiež chceme, aby všetky majetky hradných služobníkov alebo dvorníkov, 
na ktorých sa usídlili ľudia v našom mene alebo v mene kráľovnej, boli vrátené hra-
dom a dvorníkom, a aby tieto dediny neužívali výsady slobodných hostí.

(3.) Taktiež nariaďujeme, aby žiaden šľachtic kvôli zlomyseľnému obvineniu ne-
mohol byť bez riadneho súdu zajatý, uväznený alebo potrestaný na majetku alebo na 
tele, ale nech je predvolaný pred súd za prítomnosti barónov, a bez hnevu, nenávisti 
či priaz ne, nech je riadne súdený podľa práva.

(4.) Ďalej dovoľujeme, aby šľachtici po požiadaní a obdržaní povolenia mali mož-
nosť slobodne prejsť ku ktorémukoľvek z nás, a za to nech sa ich majetky nenivočia.
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(5.) Okrem toho ustanovujeme, že majetky šľachticov, ktoré boli z akého koľvek 
dôvodu zabrané a sú užívané obyvateľmi našich alebo kráľovniných slobodných de-
dín či už dvorníkmi alebo hradčanmi, nech sa vrátia týmto šľachticom pod dozretím 
a za vedomia dvoch barónov, o ktorých my a sami šľachtici rozhodneme s tým, že 
majú našu dôveru.

(6.) Tiež chceme, že ak nejaký šľachtic zomrie bez dedičov, jeho majet ky nech sa 
nerozdelia, ani nikomu nedarujú ani neudeľujú do večnej držby, kým jeho príbuzní 
či príslušníci rodu nebudú k nám predvolaní a v našej prítomnosti a za účasti baró-
nov nebudú (majetkové záležitosti) vysporiadané tak, ako to určuje právny poriadok. 
Dovtedy nech nad majetkom (zomrelého) dohliadajú príbuzní.

(7.) Ďalej ustanovujeme, že ak budeme tiahnuť s vojskom v záujme obsadenia 
alebo získania (iných) kráľovstiev, nebudeme šľachticov do vojska nasilu nútiť, ale len 
tých, ktorí by sami išli z vlastnej vôle alebo na naše náklady. Ani ich ne budeme nútiť, 
aby proti svojej vôli išli (s vojskom) na pomoc našim synom alebo iným.

(8.) Ďalej nariaďujeme, že každoročne na sviatok svätého kráľa (Štefana)6 jeden 
z nás má povinnosť prísť do Stoličného Belehradu a z každého komitátu nech prídu 
dvaja alebo traja šľachtici, aby sa v ich prítomnosti rozsúdili všetky škody a neprávos-
ti, ktoré zapríčinil či spôsobil ktokoľvek, a aby každý dostal zadosťučinenie.

(9.) Taktiež, ak niekto zo šľachticov zomrie vo vojenskej službe a nebude mať 
dedičov, jeho majetky získané akýmkoľvek spôsobom nemajú  pripadnúť kráľovi, ale 
dedičné nech zostanú jeho príbuzným alebo pokrvenstvu (rodu), ale kúpené alebo 
získané (majetky) nech sú ponechané tomu, komu ich za svojho života chcel dať.

(10.) Taktiež, spory šľachticov nech sa vybavujú (aj) bez (písomného) požiadania.
Vo všetkých týchto, aj v iných slobodách šľachticov, ktoré boli ustanovené svä-

tým kráľom Štefanom, budeme ich neporušene zachovávať a ochraňovať. Tak nech 
nám pomáha Boh, sväté Božie evanjeliá a oživené drevo Pánovho kríža. Ak by však 
niekto z našich nástupcov tieto ustanovenia a slobody dané svätým kráľom Šte fanom 
porušil, čo by sa nemalo stať, nech ho ostrihomský arcibiskup cirkevnými hrozba-
mi donúti ich ne rušene zachovávať, na čo sme sa aj my sľubom podujali. Aby tieto 
naše ustanovenia mali večnú platnosť, prítomnú listinu sme opatrili našimi pečaťami. 
Dané roku Pána 1267.

Preložil Vladimír Segeš. 

Edícia: ENDLICHER, Stephan Ladislaus: Rerum Hungaricarum monumenta Arpadiana. Sangallen 
1849, Tomus II., s. 512-514; Enchiridion fontium historiae Hungarorum. A Magyar történet kútfői-
nek kézikönyve. Ed.: Marczali, Henrik. Budapest 1902, s. 168-169; SZENTPÉTERY, Emericus: 
Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica I. 1000 – 1270. Budapestini 1923 s. 473, č. 
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1547; Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti I. Bratislava: Národné literárne centrum, 
1998, s. 141-142, č. 38 (výťah v slovenčine s prekladovými chybami); Pramene k dejinám Slo-
venska a Slovákov III. V kráľovstve svätého Štefana. Vznik uhorského štátu a čas arpádovských kráľov. 
Výber, preklad a komentáre: Marsina, Richard. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2003, 
s. 218-219, č. 107; LACLAVÍKOVÁ, Miriam – ŠVECOVÁ, Adriana: Pramene práva na území 
Slovenska I. Od najstarších čias do roku 1790. Trnava: Typi universitatis Tyrnaviensis, 2007, s. 
96-98.

* * *

1 Kráľovskí servienti (lat. servientes regis) – doslova kráľovskí služobníci, inak však osobne slobodní prís-
lušníci výsadnej vrstvy, ktorej hlavným povolaním bola vojenská služba, neskôr príslušníci šľachty.

2 Baróni (lat. barones) – veľmoži, čiže najvyššia výsadná vrstva uhorskej spoločnosti, zastávali najvyššie 
krajinské a dvorské hodnosti a úrady.

3 Kolekta mala pôvodne charakter mimoriadnej (nepravidelnej) dane, ktorá sa vyberala najčastejšie v spo-
jitosti s fi nancovaním kráľovského vojska či vojenských výprav. Vyberanie kolekty zaviedol Ondrej II. 

4 Komorský úžitok (lat. lucrum camerae) – pôvodne príjem a zisk kráľovskej komory pochádzajúci s raze-
ním mincí a ich výmenou, ktorý neskôr nadobudol charakter dane.

5 Ide o descendenčnú povinnosť (lat. descensus – voľne preložené ako ubytovávanie, ubytúvanie, navštíve-
nie), keď kráľa alebo členov jeho sprievodu či iných kráľovských hodnostárov museli kdekoľvek ubytovať 
a hostiť, čo predstavovalo nákladné a nemalé bremeno. Išlo teda o osobitnú formu feudálnej, spočiatku 
zväčša naturálnej renty. 

6 Sviatok sv. Štefana, kráľa, pripadá na 20. augusta.
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42 Práva a povinnosti poddaných v Liptove
11. augusta 1270

Nevšedné svedectvo o právach a povinnostiach poddaných v Liptove podáva kon-
fi rmácia kráľa Štefana V. z 11. augusta 1270. Kráľ v nej potvrdil listinu z 11. au-
gusta 1265, vydanú jeho otcom kráľom Belom IV. s tým, že z nej vypustil pôvodné 
ustanovenie o dávkach z obilnín a konope podľa usadlostí a zároveň v tejto pasáži 
potvrdil a znova zopakoval ustanovenia o týchto dávkach z poplužia z listiny z roku 
1266. Listiny z rokov 1265 ani 1266 sa nezachovali. Konfi rmácia má jedinečný 
význam pre poznanie spoločenského a sociálneho postavenia poddanského obyva-
teľstva v 13. storočí nielen v Liptove, ale zaiste aj v jeho širšom okolí. 

Štefan, z Božej milosti kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Ramy, Srbska, Halič-
ska, Vladimírska, Kumánska a Bulharska – – –

Na všeobecnú známosť tak terajším, ako i budúcim chceme dať obsahom tej-
to (listiny), že všetci poddaní ľudia predložili nám privilégium pána kráľa, milej 
spomienky nášho veľmi drahého otca, vyhotovené ohľadne slobody týchto (ľudí), 
vyhlásiac, že totiž akýsi článok v tomže privilégiu je obsiahnutý, totiž taký, že kaž-
doročne jednotlivé usadlosti1 dávajú kráľovskému stolu 2 okovy2 pšenice, 2 okovy 
sladového jačmeňa, jeden okov ovsa a  jedno úžitkové alebo predajné množstvo 
konopí, ktoré sa ľudovo nazýva kyta3, ako desiatky a živnosť patriace kráľovskému 
úžitku. Neskôr týmto (poddaným) ten náš veľmi drahý otec, aby sa zhromažďovali 
a zväčšovali, udelil (stanovil povinnosť) z kráľovskej zbožnosti listinou, spečatenou 
prsteňovou pečaťou, ktorú nám predložili, že spomínaných 5 okovov nie od jed-
notlivých usadlostí, ako sme to videli napísané, ale od každého poplužia majú dá-
vať. Títo nás naliehavo žiadali, aby sme toto privilégium potvrdili, vynechajúc iba 
spomínaný článok; privilégium má nasledujúci text:

Belo, z Božej milosti kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Ramy, Srbska, Ha-
ličska, Vladimírska a Kumánska všetkým tak prítomným, ako aj budúcim, ktorí 
uvidia prítomnú listinu, (posielame) pozdrav k Spasiteľovi. Kráľovskej vznešenosti 
patrí spravovať služby svojich poddaných tak, aby poznaním svojich povinnos-
tí ochotnejšie slúžili. Preto obsahom prítomnej listiny chceme dať na všeobecnú 
známosť, že my, chcejúc na prijatú sťažnosť poddaných ľudí z Liptova uľaviť im 
bremená z kráľovskej zbožnosti, pokladali sme za potrebné zariadiť týmto takúto 
slobodu: a to, ked prídeme do Zvolena každých 30 usadlostí je povinné dať našej 
kuchyni jedného vypaseného vola a trojročného brava a každá usadlosť 2 sliepky 
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a 4 vajcia. Ďalej každá usadlosť ako ročnú daň každoročne do sviatku svätého Ju-
raja zaplatí 12 nových denárov, ak do spomínaného sviatku nezaplatí, vtedy platí 
2 váhy denárov so statérom. Každých 40 usadlostí má dať špánovi každoročne na 
sviatok svätého Martina trojročného brava, nevykŕmeného, ale dobrého, chytené-
ho medzi bravmi a každá usadlosť jeden chlieb a od každého záprahu jeden gbel4 
ovsa, gbelovej miery bežnej v kraji. Ďalej každých 40 usadlostí má držať vojenské-
ho koňa a (vždy) okolo sviatku svätého Martina štvrtého zo všetkých ich vojen-
ských koní, nie vybraného, ale prostredného, majú dať svojmu špánovi. S troma 
(zvyšnými) koňmi, keď prídeme do Zvolena, sú nám povinní slúžiť. Ani ich špán5 
nemôže ich poslať ďalej ako k nám do Zvolena alebo ináč v posolstve a nemôže 
od nich prijať koňa k posolstvu, pretože na to nech sa mu dá štvrtý kôň z vojen-
ských (koní), aby so zreteľom na to vykonávali naše a  jeho záležitosti. Ohľadne 
dávania kuních kožiek a iných divých zvierat nech sa vrátia k výsade poddaných 
ľudí z Turca, ako títo poddaní z Turca kunie kožky alebo z iných divých zvierat 
zvykli dávať, či za ne (dať v peniazoch) daň, alebo ani jedno zo spomínaných, tento 
zvyk sa bude medzi nimi zachovávať. Všetci poddaní i jednotlivci sú povinní pra-
covať pri dome, hrade, záhrade alebo pri kráľovskej práci každoročne jeden deň, 
ktorý nariadi špán6. Ďalej spomínaní naši ľudia sú nám povinní posluhovať vo 
Zvolene, ako sa bude páčiť našej vôli, alebo ako im dáme rozkaz našou listinou. 
Taktiež nemôžu poľovať na jeleňov, diviakov, zubrov a divých oslov, ani v lesoch 
a miestach nami nižšie uvedených, jarabice však nebudú chytať na nijakom mies-
te. Zakazujeme im rybáriť v riekach Váh, Ľupčianka, Revúca, Teplá a Sestrč, kto-
ré nech sú strážené pre nás. V iných vodách im povoľujeme slobodne rybáriť. Na 
Váhu môžu tiež rybáriť takým nástrojom, ktorý sa ľudovo nazýva val, ktorý mož-
no viesť jednou nohou. Kamzíky a zajace môžu slobodne loviť. Ak niekto z nich 
zomrie bez dediča, všetky jeho majetky, ak bude mať brata, nech pripadnú jeho 
bratovi, zachovávajúc toto, že špán prijíma jednu vec z jeho majetku, ktorú chce, 
ak však nebude mať brata a bude mať dcéru, špán prijíma podobne jednu vec, 
ktorú bude pokladať za vhodnú. Iné veci však tohože zostanú dcére a manželke. 
Ak však nebude mať ani dcéru, ani brata, vtedy dve časti jeho vecí pripadnú špá-
novi, tretia časť zostane manželke zosnulého. Špánov úradník bude súdiť medzi 
nimi na trhových miestach a nie v dedine. Desiatkové jahňatá a med, ako aj iné 
desiatkové maličkosti nie sú povinní dávať. Richtári a  žalárnik, ktorý sa nazýva 
berten, alebo iný vojak, ktorý chová rok vojenského koňa, nie sú povinní nijaký-
mi povinnosťami alebo daňami. Pastieri volov alebo iných svojich zvierat, v každej 
dedine nie sú povinní platiť spomínaných 12 denárov, ktoré iní ľudia dávajú ako 
pozemkovú daň. V menších sporoch ako pokutu špán smie prijať dve vážky7 a nie 
viac, žalobca však získava to, čo podľa krajovej zvyklosti bolo doteraz zvykom. Vo 
väčších sporoch ako vraždy, krádeže, zbojstvá, klamstvá, podpaľačstvá, zmrzačenia 
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údov a strieľania koní z kuše podliehajú obyčajovému právu krajiny. Z dedinské-
ho súdu v menších sporoch, za čo sa platilo prv 10 penzí denárov8, urobili sme 
s nimi milosrdenstvo, že z ostatného ako pokutu budú platiť špánovi jedno ferto9. 
Za očistenie v prísahe majú dať 2 denáre kňazovi a 12 denárov v tom čase plat-
ných špánovi alebo jeho úradníkovi spoločne, nech by prisahalo koľkokoľvek ľudí 
v jednom spore. Taktiež špán či jeho úradník, nebude môcť ich pohnať na súboj 
či na jednanie navzájom, ani pre príliš zrejmú krivdu. Dvorský špán nemôže pri 
súdení ustanoviť zástupcu, ani keď pôjde domov, iba keď náhodou príde k nám. 
Keďže (doteraz) boli povinní platiť v Tvrdošíne od celého (kusa) súkna, soli a olova 
a nie od iných tovarov, pokladali sme za potrebné tento poplatok (clo) im uľahčiť 
tak, že od nákladu jedného koňa majú platiť 3 nové denáre alebo 6 starých alebo 
iba od vyššie menovaných tovarov. Dovolili sme im loviť každý druh zveri so všet-
kými slopcami a vlohami v lesoch od Prosieka až k Spišu a podobne od Dunajca 
až k Poľsku vyššie uvedeným spôsobom. Medzi Liptovom a Breznom sú položené 
medze špánom Gregorom a dovoľuje sa im loviť až po ne. Kráľovi ľudia (liptovskí 
poddaní) ustanovia jedného človeka, ktorého chcú a špán druhého, ktorí vyberú 
všetky dávky a predložia ich špánovi v stanovených termínoch. Pretože boli povin-
ní dať každoročne špánovi voz sena od každej usadlosti, týmto (poddaným) sme to 
uľavili, že nie od každej usadlosti, ale od každého záprahu a spolu s vyššie spomí-
naným ovsom majú špánovi odovzdať na jeho dvorec do sviatku svätého Martina. 
Ďalej sme im dali možnosť predávať svoje kone komukoľvek budú chcieť, okrem 
Nemecka a Čiech. Ostatne sme im dovolili, aby ktokoľvek z týchto našich pod-
daných si mohol priviesť sluhu z Poľska alebo z iných krajín a nie sú povinní za 
svojho sluhu, ani sluhu tohože (nášho poddaného) nám alebo svojmu špánovi slúžiť 
alebo dávať dávky. Na večnú istotu tejto veci dali sme túto listinu potvrdiť silou 
našej dvojitej pečate. Dané roku Pána 1265, tretí deň pred augustovými idami, 
nášho panovania však roku dvadsiateho šiesteho.

My10, teda privilégium menovaného nášho veľmi drahého otca schvaľujeme 
okrem spomínaného článku, ktorý vynechávame a do prítomnej listiny zaraďuje-
me nový článok od slova do slova. Vážnosťou prítomných toto privilégium, ako aj 
prv menovanú listinu, overenú prsteňovou pečaťou, potvrdzujeme tak, že uvede-
ných 5 okovov, totiž 2 pšenice, 2 sladového jačmeňa a jeden ovsa a uvedené množ-
stvo konopí nie od jednotlivých usadlostí ale od každého poplužia, sú každoročne 
povinní odovzdávať ako desiatky, ako je to už vyššie uvedené. Na pamäť tejto veci 
a večnú istotu prítomnú listinu sme dali potvrdiť silou našej dvojitej pečate. Dané 
rukami magistra Benedikta, prepošta varadínskeho, nášho dvorského vicekance-
lára, nášho verného a milého, roku Pána 1270, tretí deň pred augustovými idami, 
prvého roku nášho panovania.
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Citované podľa Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti I. Bratislava: Národné lite-
rárne centrum, 1998, s. 138-140, č. 37.

Literatúra: JERŠOVÁ, Mária: Slovenský diplomatár, príloha Sborníka Muzeálnej slovenskej 
spoločnosti 25. Turčiansky Sv. Martin 1931, s. 3-6.

* * *

1 Usadlosť – pôda s výmerou 5,2 – 17,3 ha vrátane intravilánu.
2 Okov – asi 70 litrov.
3 Kyta – 24 hrstí konopného vlákna. 
4 Gbel (liptovský) – objemová jednotka, približne 159 litrov.
5 Špán – v tomto prípade špán hradského dvora, zástupca hradského špána pre isté územie v danom 

komitáte.
6 Hradský špán (župan) – najvyšší hodnostár a správca komitátu.
7 Vážka – hmotnostná jednotka rovnajúca sa asi 5,3 g striebra.
8 Penza denárov – počtová peňažná jednotka v hodnote 40 denárov.
9 Ferto – jednotka hmotnosti v mincovníctve, štvrť hrivny, teda približne 63,63 g.
10 My, čiže Štefan V., ktorý bol uhorským kráľom v rokoch 1270 – 1272. 
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43 Kráľ Štefan V. udeľuje výsady spišským Sasom
25. augusta 1271

Zhruba od polovice 12. storočia sa vo viacerých vlnách sťahovali na Spiš nemeckí 
hostia, ktorí si priniesli a aj si tu uplatňovali osobitné nemecké právo, odlišné od 
tunajšieho starého domáceho zvykového práva. Uhorský kráľ Štefan V. udelil spiš-
ským Sasom osobitné výsady podľa nemeckého práva za ich dovtedajšiu vojenskú 
podporu, ako aj v záujme zvýšenia obranyschopnosti krajiny a pozdvihnutia hos-
podárskej úrovne. Neskôr boli tieto výsady upravované i doplňované a roku 1370 
kodifi kované v zbierke spišského práva Zipser Wilkür (doslova Spišské rozhodnu-
tie vôle). V dôsledku týchto výsad sa na Spiši vytvorila osobitá správna organizá-
cia – Spoločenstvo spišských Sasov a neskôr Provincia spišských miest, ktorá bola 
defi nitívne zrušená až roku 1876, keď bola včlenená do Spišskej stolice (župy). 

Štefan, z Božej milosti kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Ramy, Srbska, Ha-
ličska, Vladimírska, Kumánska a Bulharska. Znením tejto listiny chceme dať na 
všeobecnú známosť, keď zomrel kráľ Belo1, osvietený kráľ uhorský, náš najdrah-
ší otec šťastnej spomienky, pripadla vláda krajiny na nás následníckym právom 
alebo poriadkom postupnosti, zapáčilo sa nám medzi ostatnými slobodu našich 
verných hostí Sasov zo Spiša láskavejšie rozviesť, udeliac týmto tento stav a mi-
losť slobody: že nám ako pozemkovú daň každoročne budú povinní platiť 300 
hrivien jemného striebra budínskej váhy2 na sviatok sv. Martina vyznávača3. Keď 
tieto odovzdajú, nech sú slobodní a vyňatí spod všetkých dávok, daní a mýt, kto-
ré sa zvyknú v našej krajine vyberať. Potom, keď nás v kráľovstve alebo mimo 
kráľovstva prinúti potreba času bojovať alebo tiahnuť (s vojskom), sú povinní prísť 
s 50 (jazdeckými) mužmi vyzbrojenými kopijami, ktorí pod zástavou kráľa budú 
mužne bojovať. Keď sa totiž prihodí, že vstúpime do kraja (na Spiš), koľkokoľ-
vek razy sem prídeme s našimi barónmi4 a s naším vojskom, povinní sú títo naši 
hostia dať nám dôstojné privítanie a podobne pri pochode vyberané pohostenie, 
prislúchajúce našej vznešenosti. A pretože často v našich bojoch prelievali svoju 
krv, hojnejšie (než je) vzhľadom na kráľovskú vznešenosť (zvykom), nariadili sme 
udeliť im túto milosť a slobodu: nech majú slobodnú príležitosť či povolenie vy-
voliť si spomedzi seba za grófa alebo sudcu kohokoľvek chcú, ktorý zároveň so 
špánom (Spišského komitátu), na ten čas ustanoveným, bude súdiť všetky spory, 
medzi nimi sa vyskytujúce, v Levoči, hlavnom meste kraja, podľa práva krajových 
zvykov schválené; z trestov však či pokút pochádzajúcich z väčších sporov dostáva 
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špán dva denáre, pričom tretí zostáva krajovému grófovi. Ďalej ustanovujeme, že 
od obyčajného zranenia, keď nepríde k zmrzačeniu, platí sa pol hrivny, od sečné-
ho zranenia päť hrivien, od porezania podobne päť hrivien, od vraždy však desať 
hrivien; menšie spory ohľadne peňazí a dedičstiev súdi sám krajový gróf. Udeľu-
jeme týmto slobodnú príležitosť povolenia voliť si kňazov k farám, ktorýchkoľvek 
si vyberú, ktorí z plnosti našej milosti vlastnia slobodné desiatky na večné časy, 
na slávu a česť Všemohúceho. Tiež chceme, aby nikto zo špánov, na ten čas usta-
novených, neodvážil sa ich obťažovať. Nadto zo zvláštneho rozhodnutia dali sme 
týmto túto slobodu, že skrz človeka nijakého postavenia nemôžu byť volaní alebo 
citovaní mimo kraja pred našu osobu, obzvlášť preto, že sú to obyčajní ľudia a ne-
vyznajú sa v šľachtickom práve, zamestnaní poľnohospodárskymi prácami, nech 
sa tešia svojmu vlastnému poriadku. Všetky spory však pre majetky a dedičstvá, 
medze a hranice, práva a odúmrte alebo akékoľvek spory skrz špána, na ten čas 
ustanoveného a krajového grófa, za prostredníctva tamojších ľudí, budú sa súdne 
riešiť v menovanom mieste podľa povahy práva. Potom každoročne na Kvetnú 
nedeľu5 budú povinní prijať so všetkou úctou mincu kráľovskej komory a budú 
povinní slávnostne povoliť jej obeh podľa práva i sily a osobu kráľovskej komory 
úplne zameniť, takže komorský špán6 alebo jeho úradníci, ktorých kvôli tomu 
vyšle, za poldruha mesiaca alebo šesť týždňov majú plnú moc vymieňať, právo 
a osoh komory sledovať; z každej hrivny na akomkoľvek trhu alebo pri akejkoľvek 
kúpe prijímajú jednu vážku7. Chceme tiež, aby minca bola piateho pálenia. Keď 
sa však končí vyššie uvedená doba šesť týždňov, komorskí špáni nech ukončia zá-
menu, keď sila týchže prestane, táto minca bude platiť po celý rok až do znovu-
zavedenia novej mince, takže každý má slobodnú vôľu kupovať, predávať s touže 
mincou, zlatom a striebrom alebo peniazmi akejkoľvek podstaty. A nezabudlo sa, 
že našim spomínaným hosťom udelili sme plnú slobodu rybáriť v potokoch, na 
poliach a v lesoch poľovať. Nadto chceme, aby v hraniciach a medziach, lesoch 
a  hájoch nijaký človek im nezabraňoval a  neobťažoval ich. Majú plnú voľnosť 
klčovať lesy a meniť na ornú pôdu a užívať pre seba. Keď však naši vyberači po-
zemkovej dávky v predpísanom čase prídu k týmto, majú ich prijať úctivo a milo, 
v určenom počte štyroch ľudí a päť koní, ktorým sa postarajú o stravu a slušnejšie 
pobavenie, kým sa celkom nezozbiera suma 300 hrivien so spomínanou váhou. 
Nakoniec týmto prosiacim udeľujeme túto milosť nezrušiteľným právom: hľadať 
rudy a kovy vo vrchoch, nájdené vykopávať a obracať na svoj osoh. Dané skrz 
magistra Benedikta, varadínskeho prepošta, vicekancelára nášho dvora, milého 
a verného nášho, roku Pána 1271, ôsmy deň pred kalendami septembra8, indikcie 
štrnástej a nášho panovania druhého (roku). 
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Citované (s úpravami) podľa Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti I. Bratislava: Ná-
rodné literárne centrum, 1998, s. 142-143, č. 39 (preložil Ján Beňko).

Edícia: Výsady miest a mestečiek na Slovensku I. (1238 – 1350). Zost.: Juck, Ľubomír. Bratislava: 
Veda, 1984, s. 55-56.

Literatúra: ŽUDEL, Juraj: Stolice na Slovensku. Bratislava 1984, s. 110-119.

* * *

1 Belo IV. – uhorský kráľ v rokoch 1235 – 1270.
2 Hrivna, resp. marka (z lat. marca) – v 12. a 13. storočí mala hmotnosť 233,35 g, v 14. storočí mala 

budínska hrivna ako celokrajinská miera hmotnosť 245,5377 g. 
3 Sviatok sv. Martina pripadá na 11. novembra.
4 Baróni (lat. barones) – veľmoži, čiže najvyššia výsadná vrstva uhorskej stredovekej spoločnosti, zastávali 

najvyššie krajinské a dvorské hodnosti a úrady.
5 Kvetná nedeľa, pohyblivý sviatok, ide o šiestu pôstnu nedeľu a zároveň prvú pred Veľkou nocou. 
6 Komorský špán (neskôr gróf ) – správca kráľovskej komory, čiže najvyššieho fi nančného a hospodárske-

ho úradu. 
7 Vážka – hmotnostná jednotka zodpovedajúca približne 5,3 g striebra.
8 Oktáva pred kalendami septembra pripadá na 25. augusta. 
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44 Kráľ Ladislav IV. odmeňuje magistra Juraja za bojové zásluhy
pred 3. septembrom 1288

Kráľ Ladislav IV. obdarúva Juraja, syna Šimona, za verné služby v bojoch proti čes-
kému kráľovi Přemyslovi Otakarovi II. a proti Tatárom, a to udelením majetkov Soľ 
(Soľný potok) a Solivar v Šariši. Listina je zaujímavá tým, že podrobne opisuje chrabré 
správanie sa menovaného v boji. 

Ladislav, z Božej milosti kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Ramy, Srbska, Ha-
ličska, Vladimírska, Kumánska a Bulharska, všetkým, čo nazrú do tejto listiny, spá-
su v Spasiteľovi všetkých. Patrí sa osobnosti povyšovať a majestátu vladára prislúcha 
postarať sa o odmeny poddaných, podať im ruku štedrosti, aby sa (im) zadosť uči-
nilo, a milosti, keď sa preukazuje za zásluhy a dôstojne sa odpovedá prijímajúcim, 
keď im milosť nie je odopieraná. Preto znením tejto (listiny) chce me dať na vedomie 
všetkým, že keď náš verný Juraj, syn Šimona, nám od začiat ku našich chlapčenských 
rokov nepretržite verne slúžil, vždy vďačný, a nášmu kráľovstvu na rozličných (vo-
jenských) výpravách preukazoval službu aj preliatím svojej krvi, o čom by bolo veľmi 
dlhé podrobnejšie hovoriť, niektoré však z jeho činov a služieb tu uvádzame na po-
učenie ostatných a na pamäť budúcich. Lebo keď za slávnej pamäti nášho najdrah-
šieho otca, pána kráľa Štefana1, Božím riade ním odňatého svetu, Otakar, osvietený 
kráľ Čiech2, príbuzný a pokrvný náš, kto rý pre (svoje) príbuzenstvo mal naše kráľov-
stvo skôr ochraňovať ako znepokojo vať, napadol nepriateľsky naše kráľovstvo, obsadil 
naše pohraničné hrady a my spolu s barónmi a šľachticmi nášho kráľovstva postupu-
júc proti tomuže kráľovi, vyslali sme pri rieke Morava spomínaného magistra Juraja 
s  inými osobami pozo rovať vojsko českého kráľa; magister Juraj pred hradom Laa 
udatne bojoval s ľuď mi spomenutého kráľa a priviedol nám troch zajatých vojakov. 
Napokon, keď vierolomný a nespočítateľný národ Tatárov vtrhol do nášho kráľov-
stva, magister Juraj po pospájaní svojich pokrvných, druhov a priateľov bojoval chvá-
litebne, opa kovane a udatne s Tatármi na obranu vlasti a z vernosti, ktorú nám bol 
povinný preukazovať, nie bez ťažkých a mnohých zranení aj smrti svojich pokrvných; 
mnohých zajatých z občanov nášho kráľovstva svojím úsilím oslobodil z tatár skeho 
zajatia (a) posielal nám mnoho hláv (zabitých) Tatárov, zväčša ako zna menie (symbol) 
víťazstva. Okrem toho, keď vojvoda Konrád3 s  trúfalou odvahou a  rozohnený pý-
chou násilne vyhnal vznešeného muža pána Leška, krakovského a sandomierskeho 
vojvodu, nášho najdrahšieho pokrvného, z jeho kráľovstva a my sme na žiadosť tohto 
vojvodu poslali mu na pomoc s dvorskými a mladými vojakmi magistra Juraja, ten-
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to magister Juraj bojujúc tam v prvom šíku, keď ostat né boli ešte od neho vzdialené, 
sám len so svojimi podriadenými silno a udatne porazil vojvodu Konráda, mnoho 
protivníkov ostalo na bojovom poli zabitých a mnoho bolo zajatých; len máloktorí 
z nich, ako sme sa s určitosťou dozvedeli sa zachránili (vyviazli) útekom. V tomto boji 
utrpel magister Juraj päť vážnych zra není, jeden jeho pokrvný bol zabitý a jedenásť 
jeho sluhov bolo smrteľne zrane ných. A tak magister Juraj Poľské kráľovstvo, ktoré 
pokladáme akoby za svoje vlastné kráľovstvo, vytrhol z nepriateľských rúk s preliatím 
krvi svojej a svojich a vrátil ho do moci a vlády spomínaného vojvodu Leška. Ďalej, 
keď nedávno spo menutý národ Tatárov (opäť) pustošivo napadol Poľské kráľovstvo 
a vojvoda Leško neveriac, že bude môcť vzdorovať ich sile, obrátil sa im chrbtom, (a) 
prijal našu krajinu ako svoju ochranu, spomínaný magister4 Juraj, keď my sme boli 
vzdialení (ďaleko), z  vlastného popudu a  z povinne preukazovanej vernosti k nám 
a kráľovstvu, idúc v hlbokej tichej noci ako odhodlaný muž, neobávajúc sa pre našu 
česť vystavovať sa do nebezpečných situácií, napadol vyše tisíc Tatárov oko lo hradu 
Sącz, bojoval s nimi, zabil ich vojvodu a veliteľa, aj z nich zabil veľmi mnohých a tak 
so svojím vojskom oslobodil zo zajatia Tatárov akoby nespočetné množstvo osôb oby-
vateľov tej krajiny. Napokon, keď Tatári chceli rozšíriť svoju moc až k pohraničným 
častiam nášho kráľovstva k  Spišu, magister Juraj, čo správ ne urobil (začal), zostal 
trápiac sa na obranu nášho kráľovstva v tomže pohraničí a pri obranných zásekoch 
Spišskej zeme, aby dosiahol želaný výsledok, a tam vo dne v noci bojujúc s Tatármi 
sčasti mnohých z nich zabil aj s preliatím krvi svojej a svojich a tak Tatári pre sta-
točnosť a úsilie magistra Juraja silne im odolávajúce ho sa z Božej milosti vzdali od 
vstupu a napadnutia našej krajiny, ale rozptýlení a zmätení odišli z tohto pohraničia. 
My teda, ktorým z prijatého úradu nášho vlád nutia prislúcha hodnotiť a odmeňovať 
zásluhy jedincov a každému vymerať zod povedne podľa jeho zásluh, zvažujúc vernosť 
a vďačné služby magistra Juraja, ktoré nám a nášmu kráľovstvu tak aj vo veľkých, ako 
aj v malých (vojenských) výpravách, ako sme predtým uviedli, verne a oddane vyko-
nával, chcejúc a upí najúc myseľ na toľko a takých chvályhodných a záslužných preja-
vov poslušnos ti, tomuže magistrovi Jurajovi ako dobre zaslúžilému, vychádzajúc mu 
v ústrety s kráľovskou priazňou a  (chcejúc) jeho vojenské námahy obalom uzna nia 
poutierať, na istú náhradu jeho pospomínaných (skutkov), hoc aj by si zaslúžil väčšie 
a závažnejšie (odmeny), z plnosti našej milosti, z istých vedomostí a z ozaj stnej dob-
rotivosti (ako aj) na radu našich prelátov a barónov, magistrovi Jurajo vi, synovi Ši-
mona a prostredníctvom neho jeho dedičom a v budúcnosti nástup com jeho dedičov 
sme dali, darovali, odovzdali a udelili trvalým právom do pokojnej a neodvolateľnej 
držby naše kráľovské dediny nazývané Solivar (Sovar) a Soľ (Sopotok), ležiace v Šariš-
skej župe, spolu s priekopou či studňou soli tam jestvujúcou, všetko s ich všetkými 
úžitkami, patričnosťami a príslušnosťami, ako aj les rozprestierajúci sa až po Topľu 
v starých hraniciach, a v skorších vytýče ných medzníkoch, aké mali tieto zeme v ča-
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soch nášho najdrahšieho deda pána kráľa Bela5. Vydaním prítomnej (listiny) rušíme 
a odvolávame všetky naše privi légiá a listiny komukoľvek dané či udelené o týchto 
zemiach tak, že kdekoľvek by boli predložené nech neplatia a nemajú celkom nijakú 
silu. Udelili sme ešte magistrovi Jurajovi (právo) postaviť na spomenutej zemi Solivar 
hrad na ochra nu svoju a svojich. Aby teda táto naša donácia nadobudla silu ustavič-
nej stálos ti, vydali sme prítomnú listinu potvrdenú silou našej novej dvojitej pečate, 
kto rú sme pre dobro a dobrý stav nášho kráľovstva, na radu našich barónov dali ob-
noviť, prvšie a autentické naše pečate, pre nebezpečenstvá, roztržky a zmät ky v krá-
ľovstve, ktorými sme tak my, ako aj naše kráľovstvo doteraz trpeli, sme osobne zni-
čili. Dané dôstojným otcom Tomášom, z Božej milosti vacovským biskupom, naším 
milovaným a verným kancelárom nášho dvora, roku Pána 1280. ôsmeho, kraľovania 
nášho roku šiesteho.

Citované podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov III. V kráľovstve svätého Štefana. Vznik 
uhorského štátu a čas arpádovských kráľov. Výber, preklad a komentáre: Marsina, Richard. Brati-
slava: Literárne informačné centrum, 2003, s. 262-264, č. 134.

Edícia: Diplomatarium comitatus Sarosiensis, Ed.: Wagner, Carolus. Posonii et Cassoviae, 1780, 
s. 48-52; BORSA, Iván: Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica II/2-3, 1272 – 1290. 
Budapest: Akadémiai kiadó, 1961, s. 398, č. 3502. 

Literatúra: ULIČNÝ, Ferdinand: Dejiny osídlenia Šariša. Košice: Východoslovenské vyd., 1990, 
s. 289-293.

* * *

1 Uhorský kráľ Štefan V. panoval v rokoch 1270 – 1272, mladším kráľom bol už od roku 1262.
2 Český kráľ Přemysl II. Otakar panoval v rokoch 1253 – 1278.
3 Poľský vojvoda Konrád I. Mazovský panoval v rokoch 1229 – 1232 a potom opäť v rokoch 1241 – 

1243. 
4 Magister – doslova majster, inak však titul, ktorým sa označoval buď ten, kto vykonával vysoký úrad, 

alebo ten, kto získal príslušné univerzitné vzdelanie. Od polovice 13. do začiatku 15. storočia sa ním 
označovali (pasovaní) rytieri, ako aj notári, čiže úradníci kráľovskej kancelárie. V prípade klerikov tento 
titul prislúchal kanonikom.

5 Uhorský kráľ Belo IV. panoval v rokoch 1235 – 1270. 
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45 Kráľ Ondrej III. povyšuje Abraháma za šľachtica
18. januára 1294

Uhorský kráľ Ondrej III. vyníma Abraháma a jeho príbuzného Šimona z právneho po-
stavenia hradských jobagiónov (s príslušnosťou k Hlohoveckému hradu) a zaraďuje ich 
medzi šľachticov. Uvedený Abrahám, neskôr prezývaný Červený (Rufus) je príkladom 
rýchlo postupujúceho jobagióna do vyššieho postavenia. Ako uvádza Richard Marsi-
na, ešte v ten istý deň mu kráľ udelil aj Hlohovec s tam vyberaným mýtom, roku 1296 
celý Holíčsky okres a roku 1297 majetky v okolí Galanty. Po vymretí Arpádovcov 
Abrahám zohral významnú úlohu v bojoch o uhorský trón, keď v prvých rokoch patril 
medzi prívržencov Matúša Čáka Trenčianskeho. Táto listina je konkrétnym dokladom 
skutočnosti, že od prelomu 13. a 14. storočia sa viacerí hradskí jobagióni stali prísluš-
níkmi šľachty.

Ondrej III., kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Ramy, Srbska, Haličska, Vladimír-
ska, Kumánska a Bulharska, všetkým verným Kristovi, čo nazrú do tejto listi ny spásu 
v Uštedrovateľovi spásy. Keď rozkazuje a kvitne neprávosť, cnosti nechýbajú len od-
meny, ale je aj ponížená a pošliapaná nohami zločinom poškvr nených; no láskavosť 
kráľovskej vznešenosti, ktorá ujavšia sa vládnutia prijala na prospech dobrých a zlých 
moc trestania mečom (a) je zaviazaná podnetne sa sta rať o činy a zásluhy poddaných, 
aby sa tí zmáhali povýšeniami, ktorí cenou sku točnej vernosti si zaslúžili kráľovskú 
štedrosť. Preto znením tejto (listiny) chceme dať na vedomie všetkým, že hoc (aj) ver-
nosť a činy udatného komesa1 Abraháma, syna Menolda sú všeobecne známe a ne-
môžu byť zatajované prekrucovaním, (ale) predsa aby ohlasovanie jeho povesti bolo 
slávnym u nasledujúcich a potom kovia pridŕžajúc sa jeho stôp boli povzbudení k po-
dobným (činom), chceme tu niektoré z jeho činov predstaviť. Komes Abrahám, aby 
sme odtiaľto začínali, v čase nášho vojvodstva nám preukázal verné a horlivé služby. 
Napokon aj keď pohraničie nášho kráľovstva bolo obsadené Nemcami, zo všetkých 
šľachticov tejže časti kráľovstva podrobenej Nemcami, komes Abrahám, zotrvajúc 
v povin nej vernosti ku korune vzbúril sa proti rečeným Nemcom. Keď po smrti náš-
ho bratanca pána Ladislava2, nebohého slávneho kráľa Uhorska, sme po ňom nastú-
pili a získali trón a korunu, komes Abrahám udatne bojoval proti vojsku Albrechta3, 
vojvodu Rakúska a Štajerska, vtedy naším hlavným nepriateľom, neďaleko mes ta Tr-
navy, kde po zničení nepriateľa mnohých z týchto Nemcov zajal a na znak víťazstva 
nám poslal zástavy nepriateľov. Aj hrad zvaný Šaštín, ktorý napriek (úsiliu) nášho ma-
jestátu bol obsadený Nemcami, komes Abrahám vydobyl a vydo bytý nám vrátil. Keď 
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sme na vydobytie Bratislavského hradu poslali Matúša4, magistra našich stajníkov5, 
komes Abrahám pri vydobýjaní hradu, nestrachujúc sa o ohrozenie (svojho) života, 
udatne bojoval, pričom bol smrteľne zranený, istý jeho služobník uzavrel (ukončil) 
svoj posledný deň, iných päťdesiat jeho služob níkov bolo ukrutne poranených, ako 
sme sa toto všetko dozvedeli od rečeného magistra Matúša a iných šľachticov z tej 
strany. A hoci tento komes Abrahám za svoje verné služby a udatné činy (a) pre prí-
kladnosť svojej statočnosti by si zaslúžil strhnúť (na seba) väčšiu kráľovskú štedrosť, 
predsa aby sme aspoň neja ko súhlasili s jeho prianím, jeho komesa Abraháma a jeho 
pokrvného Šimona, syna Vida, vynímame zo stavu jobagionátu6 nášho hradu Hloho-
vec, preraďujúc ich do počtu a spoločenstva skutočných šľachticov nášho kráľovstva, 
chcejúc, aby tak rečení komes Abrahám a Šimon, ako aj ich dedičia a nástupcovia ich 
dedičov sa tešili tým istým výhodám šľachtictva ako majú to šťastie ostatní šľach tici 
nášho kráľovstva bojujúci pod kráľovskou zástavou. Na pamäť tejto veci a (jej) trvalú 
stálosť, vydali sme prítomnú listinu, potvrdenú silou našej dvojitej pečate. Dané uro-
dzeným mužom magistrom Teodorom, prepoštom Stolično-belehradského kostola, 
milovaným a verným podkancelárom nášho dvora, roku Pána 1200. deväťdesiateho 
štvrtého, pätnásty deň pred kalendami februára, roku nášho kraľovania štvrtého.

Citované (s menšími úpravami) podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov III. V kráľovstve 
svätého Štefana. Vznik uhorského štátu a čas arpádovských kráľov. Výber, preklad a komentáre: 
Marsina, Richard. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2003, s. 273-274, č. 141.

Edícia: BORSA, Iván: Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica II/4, 1290 – 1301. 
Budapest: Akadémiai kiadó, 1987, s. 128, č. 3960. 

* * *

1 Komes – slovakizovaná podoba latinského výrazu comes. Išlo o viacvýznamový termín označujúci vo 
všeobecnosti kráľom menovaného špána, župana či grófa. 

2 Uhorský kráľ Ladislav IV., zvaný Kumánsky panoval v rokoch 1272 – 1290, v skutočnosti bol synov-
com z druhého kolena Ondreja III. a nie bratrancom, ako sa uvádza v texte listiny. 

3 Rakúsky vojvoda Albrecht I. panoval v rokoch 1282 – 1298, od roku bol 1298 rímsko-nemecký kráľ.
4 Matúš Čák Trenčiansky (po 1260 – 1321) – veľmož a oligarcha, zastával viacero najvyšších krajinských 

i dvorských funkcií. Za Ondreja III. bol okrem iného i palatínom. Po vymretí Arpádovcov bol jedným 
z hlavných aktérov v boji pretendentov o uhorský trón. 

5 Magister stajníkov (lat. magister agazonum) – hlavný kráľovský stajník, povozník, koniarnik či štolba.
6 Pod zvratom jabagionát sa myslia hradskí jobagióni (lat. iobagiones castri), čiže nižšia vrstva príslušníkov 

vojenského stavu. Za prepožičané alebo udelené majetky vykonávali vojenskú a strážnu službu a občas 
zastávali aj nižšie správne funkcie v hradskom komitáte či španstve. Od prelomu 13. a 14. storočia sa 
viacerí hradskí jobagióni stali šľachticmi, iní zasa upadli medzi poddaných. 
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46 Donácia kráľa Ondreja III. Tomášovi, 
synovi Ratolda za vojenské zásluhy
po 23. júli 1298

Uhorský kráľ Ondrej III. obdarúva Tomáša, syna Ratolda za zásluhy v bojoch vo voj-
sku Albrechta Habsburského proti kráľovi Adolfovi Nasavskému. Listina je zaujímavá 
jednak tým, že hovorí o bojovom nasadení vojakov z Uhorska v Nemecku v mocen-
skom zápase spomínaných panovníkov, a jednak tým, že sa v nej spomína osada Štitáre 
(v dnešnom chotári Kozároviec), ktorá síce zanikla, no predtým bola sídliskovou 
jednotkou, kde žili výrobcovia štítov – štitári. 

Ondrej, z Božej milosti kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Ramy, Srbska, Halič-
ska, Vladimírska, Kumánska a Bulharska, všetkým verným Kristovi, tak prí tomným 
ako budúcim, čo nazrú do prítomného písma, spásu v Tom, ktorý je Spá sou všet-
kých. Vysoké postavenie kráľovskej výsosti má geometrickým okom pozorovať mi-
lostivo zásluhy všetkých verných a sebe slúžiacich, lebo ak sa kráľovská dobrotivosť 
postará o jedného na odplatu jeho zásluh, viacerí a veľmi mnohí sa zapália živým prí-
kladom (na vykonanie) žiarivých skutkov vernosti. Preto znením tejto (listiny) chceme 
dať všetkým na vedomie, že zvážiac najver nejšie služby nášho milovaného a verného 
Tomáša, syna Ratolda, ktoré nám v roz ličných (vojenských) výpravách nášho kráľov-
stva verným úsilím preukázal a neprestajne opakovane sa nestrachoval vystaviť pre 
nás svoju osobu osudu, o viacerých jeho službách tu niečo nadhodíme. Keď sme my 
totiž udatného a nášho familiára magistra Demetera, bratislavského a zvolenského 
špána, poslali na pomoc vznešeného kniežaťa, teraz kráľa Rimanov, vtedy vojvodu 
Rakúska, zvoleného na cisárstvo1, nášho najdrahšieho otca, k cudzím a vzdiale ným 
kmeňom Alamanov, onoho Tomáša sme požiadali, aby (išiel) so svojím pánom ma-
gistrom Demeterom, ku ktorého družine patril a prijímal od neho plat a odmeny, aby 
ho neopúšťal, ale tak kvôli nám, ako aj kvôli ochrane magistra Demetera sa k nemu 
pridružil. Milo, radostne a s veselým duchom súhlasil, hoc aj po prísľuboch našich 
a magistra Demetera, prešiel veľké a dlhé priestory krajín vzdialených tisíce (míľ) od 
Uhorského kráľovstva. (Bol) pravda popri Rýne pri meste Strassburgu a odtiaľ po-
stupujúc (na pomoc) spomínanému pánovi Albrechtovi, kráľovi Rimanov, nášmu naj-
drahšiemu otcovi, spolu s inými vernými a naši mi familiármi, ktorí patrili magistrovi 
Demeterovi, a po nastražení úkladov nepria teľom, a to Adolfovi, kedysi kráľovi Ri-
manov2 a jeho kmeňu, bojoval obdivuhodne a chválitebne; a potom na druhý deň 
za trblietavého žiarivého svetla sa obidve strany stretli v boji; a v tomto zápase na 
našu chválu a slávu a celého uhorského národa magister3 Demeter a iní nami poslaní 
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zjednotiac sa vykonali služby a rečenému nášmu otcovi pánovi Albrechtovi poskytli 
pomoc, na ktorú nemožno zabudnúť, ba na všetky strany sveta zaznela hlásateľská 
trúba uhorských vojakov. Tam tento Tomáš bojujúc znamenite, ako udatný druh, na 
veľkom priestore pre lieval svoju krv, zúčastňujúc sa bojového diania, vykonávajúc 
horlivo zazname nania hodné (skutky), ako nám to veľmi pravdivo a živo oznámil 
a povedal magis ter Demeter. My teda, pre toľké zásluhy a služby rečeného Tomáša, 
hoc aj by vhodnejšie mal byť odmenený zjaviac sa pred naším majestátom, predsa na 
odpla tu jeho služieb sme často spomínanému Tomášovi a jeho dedičom a dedičom 
jeho nástupcov dali, darovali a udelili trvalým právom do pokojnej a neodvolateľnej 
držby rovnako aj imania istý majetok Konráda, syna Konráda v Tekovskom komitá-
te, odumretého bez potomstva, podľa zvyklostí kráľovstva pripadnuvší nám, zvaný 
Štitáre (Chatar) v Tekovskom komitáte a ďalej zem nášho Nitrianskeho hradu nazý-
vanú Krnča, so všetkými ich úžitkami v tých istých hraniciach a medzníkoch, v kto-
rých rečené zeme mali ohraničené a boli držané prvšími vlastníkmi. Na pamäť a tr-
valú stálosť tejto veci, vydali sme túto (listinu), potvrdenú silou našej dvojitej pečate. 
Dané dôstojným otcom bratom Antonom, z Božej milosti čanádskym biskupom, 
z rehole Menších bratov, milovaným a verným podkancelárom nášho dvora, roku 
Pána 1200. deväťdesiateho ôsmeho, kraľovania nášho roku 9.

Citované podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov III. V kráľovstve svätého Štefana. Vznik 
uhorského štátu a čas arpádovských kráľov. Výber, preklad a komentáre: Marsina, Richard. Brati-
slava: Literárne informačné centrum, 2003, s. 280-281, č. 146.

Edícia: BORSA, Iván: Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica II/4, 1290 – 1301. 
Budapest: Akadémiai kiadó, 1987, s. 204-205, č. 4187. 

Literatúra: Az Árpádkori Magyarország történeti földrajza I, IV. Ed.: Györff y, György-Georgius. 
Budapest: Akadémiai kiadó, 1963, 1998, I. 438, IV. 405-406.

 
* * *

1 Myslí sa rakúsky vojvoda Albrecht I. Habsburský, ktorý panoval v rokoch 1282 – 1298, v rokoch 1298 
– 1308 bol rímsko-nemeckým kráľom, nie však cisárom.

2 Rímsko-nemecký kráľ Adolf Nasavský panoval v rokoch 1297 – 1298.
3 Magister – doslova majster, inak však titul, ktorým sa označoval buď ten, kto vykonával vysoký úrad, 

alebo ten, kto získal príslušné univerzitné vzdelanie. Od polovice 13. do začiatku 15. storočia sa ním 
označovali (pasovaní) rytieri, ako aj notári, čiže úradníci kráľovskej kancelárie. V prípade klerikov tento 
titul prislúchal kanonikom. 
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47 Kráľ Ondrej III. navracia synom Kazimíra majetky, 
ktoré im odňal Matúš Čák
29. októbra 1299

Uhorský kráľ Ondrej III. listinou z 29. októbra 1299 navracia Ugrinovi, Petrovi 
a Lampertovi, synom Kazimíra z rodu Hunt-Poznanovcov hrady Čachtice, Piešťa-
ny, Rajec, Bojnice a (dnes neidentifi kovateľný) Nohovan so všetkými príslušnosťa-
mi, ktoré im odňal Matúš Čák Trenčiansky. Listina je svedectvom toho, že Matúš 
Čák získaval protiprávne a násilím mnoho majetkov v snahe rozšíriť svoju moc. 
Za Ondreja III. bol okrem iného aj palatínom, roku 1297 sa postavil proti kráľovi, 
ktorý ho zbavil všetkých hodností, vrátil mu ich však roku 1300, keď sa pomerili. 
Po vymretí Arpádovcov bol Matúš Čák jedným z hlavných aktérov v boji preten-
dentov o uhorský trón. 

Ondrej, z Božej milosti kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Ramy, Srbska, Ha-
ličska, Vladimírska, Kumánska a Bulharska, všetkým verným Kristovi, tak prí-
tomným ako budúcim, čo nazrú do tohto písma, večnú spásu v Pánovi. Kvôli krá-
ľovskému majestátu, ktorý by mal byť štedrý k zásluhám, za najmenšiu záslu hu by 
sa mala pokladať vernosť; ak nevera zostane nepotrestaná, vtedy totiž ako by jasne 
zažiaria cnosti, keď sú postavené proti závisti a (keď) sú uprednostňo vané cnosti 
pred zlými vlastnosťami. Preto chceme touto (listinou) dať na vedomie všetkým, 
že keď Matúš, predtým palatín, syn Petra palatína z rodu Čák1, vtedy keď zastával 
úrad palatína nášho kráľovstva, obsadil majetky, majere, hra dy, mestá, opevnenia 
a dediny, patriace pod nižšie spomínané hrady, šľachetných mužov, a to Ugrina, 
Petra, Lamperta a Ladislava, synov komesa2 Kazimíra z rodu Hunt-Poznan, a hoc 
aj tieže majetky a hrady násilne, dlho proti Bohu a spravod livosti držal obsade-
né, napokon predsa, nevážiac si tak ako bolo treba náš majes tát upadol do ne-
vernosti, (lebo) zanedbavší bázeň Božiu (spôsobil) mnoho škôd, nespravodlivostí, 
pustošení, požiarov (a) zadržaní (zajatí) šľachticov. My chcejúc predchádzať jeho 
zločinom a nechcejúc strpieť naďalej jeho zrejmé a verejne zná me previnenia, po-
slali sme proti nemu vojsko. Zohľadňujúc – – – (listina je porušená) verné služby 
spomínaného Lamperta, ktoré nám chválitebne (preukázal) nie bez preliatia krvi 
vo vojsku pána Albrechta, vojvodu Rakúska a Štajerska, nášho naj drahšieho otca, 
teraz kráľa Rimanov3, spolu s naším verným magistrom4 Demete rom, špánom5 
bratislavským a zo Zvolena, v bojoch tohože pána Albrechta s Adolfom (Nassav-
ským), kráľom Rimanov6, v ktorej Adolf, kráľ Rimanov, zomrel, a zohľadňujúc aj 
(zásluhy) spomenutého Ladislava, ktorý v nám preukázanej službe pod hradom 

PKVDS_I-2_BOOK.indb   151PKVDS_I-2_BOOK.indb   151 8. 3. 2012   14:34:268. 3. 2012   14:34:26



152

Gregora, syna Pavla, zvaným Monoszló bol zabitý, (všetky) majetky a hrady synov 
komesa Kazimíra, ktorí vždy ustavične stáli verne po našom boku a kráľovstvu 
poslušne a ochotne slúžili, sme vrátili a prinavrátili trva lým právom do pokojnej 
držby, týmže komesovi Ugrinovi, Petrovi a Lampertovi, synom komesa Kazimíra, 
dedičné, kúpené a získané, ako im patrili oddávna, odnímuc ich Matúšovi pala-
tínovi; sú to hrad Čachtice, hrad Piešťany, hrad Rajec, hrad Bojnice a hrad No-
hovan (?Rohovan) so všetkými dedinami patriacimi k tým to hradom, a úžitkami, 
náležitosťami a príslušnosťami. (Urobili sme to) po doro zumení a jednomyseľnom 
súhlase všetkých prelátov, barónov a šľachticov nášho kráľovstva, a to dôstojných 
otcov Jána, z Božej milosti kaločského arcibiskupa, kancelára nášho dvora, bisku-
pov kostolov Teodora rábskeho, Haba vacovského, Michala záhrebského, Imricha 
varadínskeho, a Tomáša bosnianskeho, (ako aj) Omodeja, palatína a sudcu Ku-
mánov, zalanského a (abovsko)novohradského špána, Dominika, magistra našich 
taverníkov, špána šomoďského a  novo hradského, Roranda, vojvodu a  magistra 
taverníkov pani kráľovnej, Ladislava, sedmohradského vojvodu, špána solnocké-
ho, magistra Štefana, sudcu našej kúrie, magistra Demetera, špána bratislavského 
a zo Zvolena, Tomáša, špána nit rianskeho a tekovského, a magistra Pavla, špána 
spišského, mošonského a ráb skeho; (súčasne) sa za neplatné vyhlasujú všetky do-
klady, listiny, privilégiá, ochranné (listy) udelené Matúšovi palatínovi alebo ko-
mukoľvek inému o (spo mínaných) hradoch a majetkoch a iných akýchkoľvek ma-
jetkoch, kdekoľvek by boli predložené; všetky nech nemajú dôkazovú silu, nech sú 
neplatné bez akej koľvek právnej sily. Na pamäť a trvalú stálosť tejto veci, sme vy-
dali túto listinu, potvrdenú silou našej dvojitej pečate. Dané urodzeným mužom 
magistrom Ladislavom, prepoštom titelského kostola, naším milovaným a verným 
podkancelárom nášho dvora, roku Pána tisíceho dvestého deväťdesiateho deviate-
ho, štvr tý deň pred kalendami novembra, kraľovania nášho roku desiateho.

Citované podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov III. V kráľovstve svätého Štefana. 
Vznik uhorského štátu a čas arpádovských kráľov. Výber, preklad a komentáre: Marsina, Ri-
chard. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2003, s. 283-284, č. 148.

Edícia: Csáky család oklevéltára. Oklevéltár a gróf Csáky család történetéhez I/1. Budapest 
1919, s. 29-31; BORSA, Iván: Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica II/4, 
1290 – 1301. Budapest: Akadémiai kiadó, 1987, s. 232, č. 4275. 

* * *

1 Matúš Čák Trenčiansky (po 1260 – 1321) – veľmož a oligarcha, zastával viacero najvyšších krajin-
ských i dvorských funkcií. 
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2 Komes – slovakizovaná podoba latinského výrazu comes. Išlo o viacvýznamový termín označujúci 
vo všeobecnosti kráľom menovaného špána, župana či grófa. 

3 Rakúsky vojvoda Albrecht I. Habsburský panoval v rokoch 1282 – 1298, v rokoch 1298 – 1308 
bol rímsko-nemeckým kráľom. 

4 Magister – doslova majster, inak však titul, ktorým sa označoval buď ten, kto vykonával vysoký 
úrad, alebo ten, kto získal príslušné univerzitné vzdelanie. Od polovice 13. do začiatku 15. storočia 
sa ním označovali (pasovaní) rytieri, ako aj notári, čiže úradníci kráľovskej kancelárie. V prípade 
klerikov tento titul prislúchal kanonikom. 

5 Špán bratislavský (lat. comes Posoniensis), v  preklade Richarda Marsinu sa používa výraz župan 
bratislavský.

6 Rímsko-nemecký kráľ Adolf Nasavský panoval v rokoch 1297 – 1298.
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II . 
SLOVENSKO 

V ANJOUOVSKOM UHORSKU 

(1301 – 1387)
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Začiatok 14. storočia bol v Uhorsku pohnutým a dynamickým obdobím, ktoré sprevádza-
li závažné vojensko-politické udalosti a spoločenské štrukturálne zmeny. Z tých najdôleži-
tejších je potrebné uviesť aspoň pretvorenie hradských komitátov či španstiev na šľachtické 
stolice, rozvoj privilegovaných miest a mestečiek, vytvorenie právne jednotného (vnútorne 
však hospodársky i hierarchicky diferencovaného) šľachtického stavu na čele s nepočetnou 
vrstvou veľmožov na jednej strane a triedy poddaných na strane druhej

Po vymretí Arpádovcov roku 1301 súperili o uhorský trón príslušníci anjouovskej, 
přemyslovskej a wittelsbachovskej dynastie. Karol Róbert z Anjou musel v rokoch 1301 
– 1305 o kráľovskú korunu tvrdo bojovať najprv proti Václavovi (Ladislavovi) Přemyslov-
skému a vzápätí potom až do roku 1308 proti Otovi Wittelsbachovi. Ani jednému z troch 
kráľov sa v prvom desaťročí 14. storočia nepodarilo získať náležitú autoritu suveréna ani 
skutočnú moc v krajine. Z týchto rozbrojov ťažili predovšetkým uhorskí veľmoži. Sledujúc 
vlastné záujmy podporovali v boji raz toho či onoho kráľovského pretendenta.

Dŕžavy oligarchov a kráľov boj o moc
Krajina bola vlastne rozdelená na viacero dŕžav, v ktorých takmer neobmedzene vládli 
oligarchovia. Boli to predovšetkým páni z Kyseku (Kőszegu) s majetkami v Zadunajsku 
a Slavónsku, Borša Lysý v Zátisí, Matúš Čák Trenčiansky na severozápade krajiny (čiže 
predovšetkým na Slovensku), Abovci na severovýchode krajiny (čiže taktiež najmä na Slo-
vensku), Štefan Ákoš s majetkami medzi Čákovcami a Abovcami, sedmohradský vojvoda 
Ladislav Kán, Juraj Šubič v Chorvátsku, Dalmácii a Bosne, Baboničovci na juh od Sávy 
a Frangepanovci pri Adriatiku.

Rozsah moci v rukách oligarchov najvýstižnejšie dokumentuje príklad Matúša Čáka, 
ktorému v  poslednom štvrťstoročí života dovedna patrilo postupne okolo 55 hradov. 
A hoci časom sa ich počet menil, lebo niektoré stratil, iné zasa získal či postavil, nikdy 
neklesol pod 40 hradov. V čase najväčšej slávy sa Matúšova dŕžava rozprestierala na území 
14 stolíc, patrilo do nej okolo 500 dedín. 

Karol Róbert z  Anjou, ktorý bol za uhorského kráľa korunovaný dokonca trikrát 
(1301, 1309, 1310) sa rozhodol vykoreniť moc veľmožov. Nie však naraz a ani nie v otvo-
renom boji so všetkými, na to bol stále vojensky prislabý. Nahrávala mu pritom skutoč-
nosť, že oligarchovia nepostupovali jednotne a ich vzájomné vzťahy sa trvale vyznačovali 
otvoreným nepriateľstvom či aspoň skrytou nevraživosťou a zášťou. Analýza Karolovho 
postupu ukazuje, že sa rozhodol pre stratégiu obmedzených a čiastkových cieľov a postup-
ných, vzájomne kombinovaných politických a vojenských zákrokov v dlhodobejšej časo-
vej perspektíve. Ako sa neskôr potvrdilo, bolo to účinné i optimálne riešenie pri elimino-
vaní moci opozičných, no aj spojeneckých oligarchov. Roku 1310 kráľ zbavil palatínskej 
hodnosti Matúša Čáka a Omodeja Abu. Odpoveď Matúša Čáka, ktorý zatiaľ zostal vo 
funkcii kráľovského taverníka a titul palatína naďalej používal, nedala na seba dlho čakať. 
Koncom júna 1311 zaútočil priamo na Budín, v ktorom sídlil kráľ, zaiste preto, aby ho 
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zajal alebo aspoň prinútil na útek. Matúšov útok spojený s plienením kráľovských i arci-
biskupských majetkov sa neskončil plným úspechom, no odštartoval desaťročie naplnené 
rinčaním zbraní.

Už na jeseň 1311 kráľ Karol I. Róbert podnikol protiútok na Matúšovu dŕžavu. V tej-
to súvislosti si osobitnú pozornosť zasluhuje zmienka o nevšednom a ojedinelom spôso-
be dobytia hradu v Tekovskej Breznici vojskom Matúša Čáka na prelome rokov 1311 – 
1312. Hrad postavený na úbočí ľavého brehu Hrona patril k majetkom ostrihomského 
arcibiskupa. Ako sa možno dočítať v listine vydanej 8. marca 1312 Kapitulou v Stoličnom 
Belehrade, hradu sa predčasom násilím zmocnil Matúš Čák, a to jeho podkopaním, keďže 
posádka priamemu útoku Matúšovho vojska odolala. Pozoruhodné je najmä to, že v na-
šom prípade ide o vôbec prvú a nadlho i ojedinelú doloženú zmienku o uplatnení míner-
skej bojovej činnosti v Uhorsku, ktorá inak patrila už do repertoára antického vojenského 
umenia.

V zápase o nastoľovanie vlastnej moci a v boji proti veľmožom sa kráľovi Karolovi I. 
vzápätí ponúkla ďalšia možnosť. Tentoraz išlo o ľahšieho súpera – Omodeja Abu. Jeho 
spor s mestom Košicami, ktoré podporovalo kráľa, sa dramaticky rozvinul najmä po tom, 
keď košickí mešťania v  septembri 1311 Omodeja a niekoľkých členov jeho sprievodu 
v potýčke zabili. Omodejovi synovia – Ján, Mikuláš, Dávid, Ladislav, Omodej, Domi-
nik – Košičanov zažalovali a očakávali, že kráľ rozhodne v ich prospech. Veď zavraždený 
Omodej Aba sa ako jeden z prvých oligarchov pridal už roku 1304 do tábora prívržencov 
kráľa Karola I. Panovník sledujúc vlastné ciele sa postavil na stranu mesta. Podľa písomné-
ho záväzku (reverzu) z 3. októbra 1311 sa Abovci zriekli akýchkoľvek nárokov voči Koši-
čanom, kráľovi mali vrátiť Abovskú a Zemplínsku stolicu, banské mesto Gelnicu, Spišský 
hrad, ako i ďalšie, pôvodne kráľovské hrady. Rozhodnutie ich zaväzovalo zachovávať trvalú 
vernosť kráľovi, bez ktorého súhlasu si nesmeli postaviť ani získavať ďalšie hrady. Takmer 
ponižujúce bolo najmä ustanovenie o dodaní 46 rukojemníkov z tábora Omodejovcov do 
Košíc. Toto prísažné vyhlásenie znamenalo vlastne kapituláciu omodejovských Abovcov 

Synovia Omodeja Abu síce navonok prijali toto tvrdé rozhodnutie, veď dvaja z nich 
sa stále nachádzali v zajatí Košičanov. V skutočnosti však potrebovali získať čas. Spojili sa 
s Matúšom Čákom a chystali odplatu. V marci 1312 Omodejovci so svojimi familiármi 
vyplienili okolie kráľovského mestečka Blatný Potok, ako aj majetky šľachticov verných 
kráľovi. Vlastné mestečko kráľovských hostí však nezískali a pod tlakom prichádzajúceho 
vojska miestnej šľachty sa utiahli na Šarišský hrad. Kráľ Karol I. sa s vojskom vydal proti 
Omodejovcom. Postupoval od východu. Abovcom patriaci Mukačevský hrad obsadil bez 
boja a 10. apríla 1312 obľahol Šarišský hrad, ktorého časť posádky sa po niekoľkých týž-
dňoch vzdala a prešla na kráľovu stranu. Kráľ s vojskom sa koncom mája stiahol z Veľkého 
Šariša na Spiš do Levoče, keďže sa dozvedel o postupe vojska vyslaného Matúšom Čákom. 
Podľa Obrázkovej kroniky išlo o 1700 obrnených žoldnierov kopijníkov a údajne všetky 
vojenské sily Matúša Čáka, ktorý ich „poslal na pomoc Demeterovi proti kráľovi, aby presilou 
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vypudili kráľa spod (Šarišského) hradu. Za veliteľov vojska ustanovil spomínaného Demetera 
a Abu, zvaného Pekný či Veľký“, pochádzajúceho z hlohoveckej vetvy Abovcov.

Kontingent Matúša Čáka a omodejovských oddielov predstavoval vážnu vojenskú silu 
i hrozbu. A to aj napriek tomu, že aj kráľovské vojsko sa na Spiši významne posilnilo o od-
diely jazdcov a pešiakov z radov tzv. spišských kopijníkov, Provincie spišských miest, čiže 
spišských Sasov, ako aj miestnej stoličnej šľachty.

Bitka pri Rozhanovciach
Spojené vojsko vedené Demeterom Balašom a Abom Pekným sa začiatkom júna 1313 
pohlo nie proti kráľovi na Spiš, lež smerom na Košice. Motívom tohto, inak správneho 
taktického rozhodnutia bola nielen túžba Omodejovcov pomstiť sa Košičanom za otco-
vu smrť, ale najmä skutočnosť, že mesto predstavovalo omnoho slabšieho protivníka ako 
kráľ. Keďže pádom Košíc by aj Karol I. stratil strategicky významného spojenca, urýchle-
ne sa s vojskom pohol pozdĺž horného toku Hornádu smerom na Košice. Keď sa Demeter 
a Aba dozvedeli o pohybe kráľovského vojska, prerušili obliehanie Košíc a vyšli mu v ústre-
ty. Lesy na západ od Košíc neboli vhodným terénom na boj. Kráľ preto obišiel protivníka 
z juhu a pohol sa k Rozhanovciam, dedinke ležiacej približne 10 km severovýchodne od 
Košíc. V piatok, 15. júna 1312 sa v údolí rieky Torysy, ktorá tu tečie v mierne sa zvažujú-
com údolí, zjavilo kráľovské vojsko. Spočiatku sa zdalo, že Karol I. bude pokračovať v tak-
tizovaní a neodhodlá sa začať boj v nevýhodnom postavení. Kráľovi protivníci sa totiž roz-
vinuli na úpätí kopca pri Toryse, takže Karol I. musel zaujať postavenie dolu v údolí. Aba 
a Demeter dúfali, že prvým úderom, presne v duchu zásad vtedajšej rytierskej taktiky roz-
hodnú osud bitky vo svoj prospech. Demeter, ktorý zrejme velil čelnému šíku spojenec-
kých vojsk, zaútočil na stred kráľovej zostavy. 

Prvá fáza bitky nasvedčovala, že kráľ utrpí porážku a sám sa dostane do zajatia, alebo 
padne v boji, tak ako mnohí z jeho najbližšej družiny, medzi nimi aj kráľovský zástavník 
(koruhevník) Gurke. Stred kráľovskej zostavy po strate zástavy začal kolísať a Karol I. po-
kladal bitku takmer za stratenú. Keďže Aba i Demeter sústredili pozornosť na posilnenie 
strednej časti bojovej zostavy, oslabili si krídla, ktoré neboli schopné vyvinúť účinnejší tlak. 
Ich ľavé krídlo stálo proti rytierom rádu johanitov, ktorí prudko zaútočili. Zmietli ľavé 
krídlo abovského vojska a v poslednej chvíli posilnili oslabený stred kráľovho vojska. Ich 
manéver bol rozhodujúcim momentom i obratom v bitke. Krátko po sebe padli Demeter 
i Aba Pekný (Veľký), ktorý viedol do útoku čákovských kopijníkov. Zahynuli aj Omode-
jovi synovia Mikuláš a Dávid. Protiútok, ktorý Karol I. viedol už pod koruhvou johanitov, 
defi nitívne rozhodol o výsledku bitky. Navyše, aj vojsko spišských Sasov a košických meš-
ťanov od juhu vtrhlo do radov kráľových protivníkov, kde zavládol zmätok. Ten vzápätí 
prerástol do všeobecného ústupu zbytku abovských i čákovských oddielov.

Vyčerpané kráľovské vojsko však nemalo sily na prenasledovanie porazeného protiv-
níka, preto sa časti Matúšových kopijníkov podarilo odpútať od nepriateľa a zachrániť sa. 
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Podľa odhadu sa na bitke zúčastnilo okolo 10-tisíc bojovníkov, prevažne jazdcov. Presný 
počet padlých nie je známy. Všeobecne sa predpokladá, že straty kráľovského vojska boli 
síce početnejšie, straty jeho protivníkov však citeľnejšie, lebo v boji padli nielen obaja hlav-
ní velitelia, ale aj takmer všetci význačnejší predstavitelia a familiári omodejovského tábora. 

Bitka pri Rozhanovciach znamenala prelom vo vývoji ďalších udalostí v Uhorsku. 
Mnohí, najmä strední šľachtici sa pridali do tábora prívržencov kráľa, za čo ich odmenil 
majetkami porazených nepriateľov. Bol to inak obvyklý a účinný postup kráľa Karola I. 
aj v neskoršom období jeho panovania. Aj vďaka tomu sa mu postupne podarilo získať si 
väčšinu uhorskej šľachty, a tým aj upevniť svoju moc v krajine, ktorá sa postupne konso-
lidovala.

Kráľ Karol I. v 20. rokoch 14. storočia postupne porazil v boji či inak eliminoval všet-
kých oligarchov. Svojho najväčšieho a úhlavného protivníka Matúša Čáka však vojensky 
neporazil. Toho pokorila iba smrť, a to 18. marca 1321. Matúš zomrel bez priamych po-
tomkov a kráľ Karol I. sa zakrátko zmocnil jeho rozsiahleho panstva. Začiatkom augus-
ta 1321, po krátkom obliehaní a boji, aj Trenčiansky hrad obsadila anjouovská posádka. 

Po upevnení moci kráľ Karol I. sústredil pozornosť na obnovu vojnou zničenej krajiny 
a stabilizovanie zahraničnopolitického postavenia Uhorského kráľovstva. V priebehu 20. 
a 30. rokov 14. storočia uskutočnil viacero reforiem. Vo vojenskej oblasti sa ich výrazom 
stalo upevnenie banderiálneho systému a prehlbovanie rytierskych ideí a tradícií. Na krá-
ľovskom dvore Karola I. Róberta v období rokov 1325 – 1326 vznikol rád alebo bratská 
milícia rytierov svätého Juraja, ktorý je zatiaľ najstarším doloženým laickým rytierskym rá-
dom v Európe. Kráľ ho založil so zámerom upevniť spojenectvo najvernejších príslušníkov 
uhorskej šľachty. Rád mal teda aj zásadný politický význam. 

Dôležitou udalosťou celoeurópskeho významu bolo stretnutie troch kráľov – uhor-
ského, českého a poľského – vo Vyšehrade nad Dunajom na jeseň 1335, čo refl ektovalo 
aj viacero súvekých dokumentov a kronikárskych záznamov. Vďaka dohode sa prehĺbila 
spolupráca i spojenectvo Uhorska, Čiech a Poľska a zároveň sa posilnilo medzinárodné po-
stavenie Uhorska. 

Počas ďalšej vlády kráľa Karola I. i jeho syna Ľudovíta I., ba vlastne až do konca 14. 
storočia územie Slovenska nebolo dejiskom žiadnych väčších vojenských udalostí. Uhor-
sko sa vtedy stalo jednou z najvýznamnejších európskych veľmocí. Prispela k tomu aj sku-
točnosť, že Ľudovít I. sa roku 1370 sa stal aj poľským kráľom a viedol predovšetkým do-
byvačné alebo spojenecké vojny prevažne za hranicami svojej ríše. 

Vláda posledných dvoch predstaviteľov anjouovskej dynastie – Márie a Karola II. – sa 
niesla v znamení vnútorných rozbrojov a tým aj úpadku centrálnej panovníckej moci. Po 
zavraždení Karola II., ktorý bol na tróne necelé dva mesiace, sa koncom februára 1386 
vlády opäť ujala Mária. Formálne panovala až do svojej smrti roku 1390, no moc hneď 
po korunovácii za uhorského kráľa roku 1387 uchopil a pevne držal jej manžel Žigmund 
Luxemburský. 
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Vojenský a branný systém
Slabý zákonodarný prínos anjouovských panovníkov sa odzrkadlil aj vo vojensko-právnej 
legislatíve. Jediným významnejším normatívom bol dekrét Ľudovíta I. z roku 1351, v kto-
rom sa jednak potvrdzovala Zlatá bula z roku 1222 – s výnimkou ustanovenia (zák. čl. 
4/1222) o dedičskom konaní – a súčasne sa proklamovali ďalšie slobody a výsady. Z nich 
najdôležitejšie bolo ustanovenie (zák. čl. 11/1351) zakotvujúce zásadu rovnosti všetkých 
šľachticov: „... všetci praví šľachtici žijúci medzi hranicami našej krajiny... nech užívajú jednu 
a tú istú slobodu.” Na samotné uhorské vojenstvo však táto okolnosť nemala vážnejší vplyv. 
Politické a osobitne vojenské úspechy Karola I. Róberta v boji proti pretendentom na uhor-
ský trón (Václavovi Přemyslovskému a Otovi Wittelsbachovi) i proti skupine oligarchov na 
domácej scéne, ako aj vojenské víťazstvá Ľudovíta I. na zahraničných bojiskách sú dostatoč-
ným svedectvom efektivity ich vojenskej sily a branného systému.

Branná povinnosť sa v období Anjouovcov vzťahovala vlastne len na výsadné vrstvy 
spoločnosti. V prípade vyhlásenia insurekcie, čiže zvolania generálnej pohotovosti (genera-
lis exercitus), bol však celkový počet vojska vyšší než počet všetkých bojaschopných šľach-
ticov a ostatných vojenčením povinných v krajine. Pre nedostatok písomných prameňov 
nevieme presne, čo v 14. storočí a predtým slúžilo podľa obyčajového práva za základ pre 
stanovenie počtu ďalších vystrojovaných jazdcov či iných ozbrojencov v rámci jednotli-
vých stolíc, no napokon aj zo strany príslušných zemepánov. Podľa neskoršej praxe sa však 
možno domnievať, že to azda bol rozsah majetkového vlastníctva či počet (poddaných) 
obyvateľov žijúcich na zemepanských majetkoch, z ktorých sa podľa určitého kľúča staval 
príslušný počet vojenčiacich.

Pri sumarizácii legislatívno-právnych normatívov obsiahnutých v  dekrétoch z  13. 
a 14. storočia je potrebné poukázať na paradoxnú skutočnosť, že sa totiž nedá priamo le-
gislatívne doložiť ani pojem bandérium, ani pojem insurekcia, ktoré – ako sa oddávna 
oprávnene traduje – tvorili podstatu uhorského stredovekého vojenstva. Neznamená to 
však, žeby tieto ustanovizne v danom období nejestvovali. Ide tu o lapidárne svedectvo 
oneskorovania sa právnej terminológie za reálnou skutočnosťou. Vytvorenie banderiálne-
ho vojenského zriadenia sa až donedávna nesprávne zväčša prisudzovalo Karolovi I., no 
oddiely bojujúce pod samostatnou zástavou – koruhvou (lat. vexillum a od 14. storočia sy-
nonymicky banderium) kráľa či veľmožov jestvovali už za vlády Arpádovcov. Východisko 
banderiálneho systému zaiste možno vidieť v ustanovení Kolomanovho prvého zákonníka 
(40. kapitola), kde sa jasne nariaďovalo: „Špáni, ak majú vo svojich dedinách takých slobod-
ných, od ktorých môžu dostať kone a (na dani) dokážu vybrať sto penzí, nech z tohto prímu 
vystroja pre kráľa jedného (jazdeckého) obrnenca. Ak však majú (príjem) 40 penzí, nech posta-
via vojaka bez brnenia...“. 

Za vlády Ajouovcov čo do druhu vojska naprostú väčšinu uhorských branných síl tvo-
rilo jazdectvo. Ťažkoodená jazda rytierskeho typu mala maximálnu silu 2 000 až 3 000 
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mužov, pričom na ktorejkoľvek vojenskej výprave sa spravidla zúčastňovalo 1 500 – 2 000 
ťažkých jazdcov. Prechodný typ jazdectva bol taktiež pomerne početný, no vzhľadom na 
nedostatok relevantných údajov nemožno ho presnejšie vyčísliť. Je však isté, že aj v období 
dominancie ťažkej jazdy v Európe, najpočetnejšou zložkou uhorského jazdectva zostáva-
la ľahká jazda, ktorú predstavovali hlavne príslušníci výsadných etník – Kumáni, Jásovia, 
Sikulovia a azda aj Pečenehovia. Najmä Kumáni sa vyznačovali nezvyčajnou krutosťou 
a násilnosťami nielen voči protivníkom v bojových akciách, ale aj voči civilnému obyvateľ-
stvu na cudzom území či na zahraničných vojenských výpravách. Pešiaci mali v uhorskom 
vojsku za Anjouovcov iba pomocnú, ba až podradnú úlohu. Išlo o nepočetné kontingen-
ty vystrojené mestami, respektíve o žoldnierov najatých na výpravách v cudzine. Koncom 
14. storočia sa palné zbrane rozšírili takmer po celej Európe a aj v Uhorsku začal vzrastať 
význam delostrelectva. Prvými delostrelcami boli vlastne mestskí remeselníci – delolejárski 
a puškárski majstri, ktorí palné zbrane sami aj vyrábali.

Takmer zanedbateľnú a z globálneho vojenského hľadiska neveľmi významnú úlohu 
malo uhorské námorné loďstvo, preto sa naňho pri výpočte branných síl neraz zabúda. 
Jeho počiatky sa síce občas spájajú už s menom kráľa Bela IV., išlo však skôr o pokus, kto-
rý mal iba krátke trvanie. Skutočný vznik uhorskej fl otily možno datovať rokom 1358, 
keď Ľudovít I. znovu získal Dalmáciu. Vtedy sa medzi uhorskými vojenskými hodnostár-
mi spomína aj kráľovský námorný admirál (amiratus maritimus regis), tento titul sa po-
tom v prameňoch priebežne uvádza až do roku 1420, keď Uhorsko opäť stratilo Dalmá-
ciu. Vlastnú fl otilu tvorilo okolo 15 galér a 10 – 20 menších lodí (bárok), ktoré vrátane 
námorníkov vystrojovali dalmátske mestá a ostrovy, spolovice však samotný Dubrovník.

Súčasti výzbroje a vojenského výstroja zo stredoveku sa podnes zachovali len ojedine-
lo a torzovito. Napriek tomu si o nich možno utvoriť pomerne dobrý obraz, a to aj vďaka 
nemnohým dobovým zobrazeniam. Uhorské, a teda aj slovenské pomery pomerne hod-
noverne približuje najmä bohato iluminovaná Obrázková kronika z druhej polovice 14. 
storočia. Dobové vojenské výjavy sú stvárnené aj na mimoriadne vzácnych freskách v nie-
koľkých slovenských kostoloch, napríklad vo Veľkej Lomnici, v Ochtinej, Spišskej Kapi-
tule, Kraskove, Bijacovciach a vo Švábovciach.
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48 Donácia palatínovi Matúšovi Čákovi na Nitriansku stolicu
28. februára 1302

V boji pretendentov o uhorský trón po vymretí Arpádovcov veľmož Matúš Čák Tren-
čiansky podporil Václava Přemyslovského, ktorý bol 27. augusta 1301 korunovaný za 
uhorského kráľa. Václav prijal meno Ladislav V., na korunovácii sa zúčastnili viacerí 
veľmoži, okrem iných aj palatín Matúš Čák. Najmä jemu vďačil Václav-Ladislav za 
kráľovskú korunu. Odvďačil sa mu tým, že mu udelil celú Nitriansku stolicu vrátane 
hradov s panstvami, mestečiek, dedín, ciel, mýt a ostatných úžitkov.

Ladislav1, z Božej milosti kráľ Uhorska, Dalmátska, Chorvátska, Ramy2, Srb ska, Halič-
ska, Vladimírska, Kumánska3 a Bulharska, všetkým v Krista veriacim, tak prítomným, 
ako aj budúcim, ktorí nahliadnu do tejto listiny, spásu v Pánovi več nú. Je v záujme vla-
dárov sveta ukázať všetkým svojim verným láskavosť, ale pre dovšetkým vystrieť k nim 
štedré ruky, za ktoré sa vyslovujú pravá viera a vďačné služby, tak totiž zadosťučinia zá-
väzku rozumu, posilnia a utvrdia svojich verných vo viere, vyvolajú v iných oddanosť 
a získajú ich príkladom.

Z toho vyplýva, že keď šľachetný muž, náš milý a verný palatín Matúš, syn nebo-
hého Petra, palatína z rodu Čákovcov, preukazoval nášmu otcovi pánovi Vác lavovi, krá-
ľovi Čiech a Poľska, vďačné, milé a užitočné úslužnosti, aké v prítom nosti preukazuje 
nám a bude nám ich verne preukazovať aj v budúcnosti, my na vyváženie tejto ver-
nosti a úslužnosti a osobitne preto, že palatín Matúš, kým sme boli v Čechách, prvý 
a znamenitý medzi všetkými šľachticmi Uhorského kráľov stva, svojou radou a po-
mocou nás pobádal a s úzkostlivou starostlivosťou sa postaral, aby sme boli zvolení 
za uhorského kráľa, a ako prvý nás vyzval svojím predvídavým a verným presvied-
čaním ujať sa vrcholnej kráľovskej hodnosti a uviedol nás do Uhorského kráľovstva 
rukou svojej moci a svojich priateľov, kde potom sme prijali svätosvätý a preslávený 
diadém v Stoličnom Belehrade4 s naj väčšou osobnou starostlivosťou palatína Matúša 
a počas tejto našej korunovácie nám preukázal a demonštroval svoje služby pred všet-
kými a pre všetkých, vysta viac sa mnohým výdavkom svojich vecí a nákladom.

Po prijatí týchto prejavov priazne a zásluh, aby sa mu dostalo zaslúžené a náležité 
zadosťučinenie, dávame, odovzdávame a darujeme tomu istému Matúšovi a jeho dedi-
čom a dedičom dedičov všetky a jednotlivé hrady, mestečká a majetky, kráľovské alebo 
kráľovnine, akýmkoľvek spôsobom nadobudnuté samým palatínom Matúšom a akým-
koľvek spôsobom majú byť odhadované, ktoré dosiaľ držal a vlastnil a ktoré drží a vlast-
ní z našej pravej a slobodnej vôle, s prá vom dedičným do trvalej držby.
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Osobitne sme práve menovanému Matúšovi odovzdali, dali a  darovali Nit-
riansku stolicu so všetkými dedinami, s mestečkami, dedičstvami, clami a so všet kými 
úžitkami, lesmi, lúkami, roľami, obrobenými i neobrobenými, vodami a vodnými 
tokmi, rybolovmi v nich a akýmikoľvek náležitosťami, patriacimi k tej to stolici, z našej 
slobodnej vôle do trvalého vlastníctva s právom dedičným.

Na dôkaz tohto a sily trvalej pevnosti dali sme prítomnú listinu posilniť ochra-
nou našej dvojitej pečate. Dané rukami urodzeného muža magistra Štefana, učiteľa 
cirkevného práva, vicekancelára nášho dvora, nášho milého a verného, roku Pána 
1302, deň pred marcovými kalendami5, v druhom roku nášho pano vania.

Citované podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov IV. Pod vládou anjouovských kráľov. 
Slovensko po vymretí Arpádovcov a nástupe Anjouovcov na uhorský trón, Karola Róberta, Ľu-
dovíta Veľkého a jeho dcéry Márie. Ved. red. a preklad: Sedlák, Vincent. Bratislava: Literárne 
informačné centrum, 2002, s. 44-45, č. 5.

Edícia: Codex diplomaticus Hungariae Andegavensis I. Ed.: Nagy, Imre. Budapest 1878, s. 26, 
č. 22; SEDLÁK, Vincent: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae I. Bratislava: Veda, 
1980, č. 93.

* * *

1 Ladislav V. – syn českého kráľa Václava II., uhorský kráľ v rokoch 1301 – 1305. 
2 Rama – oblasť v Bosne. 
3 Kumánsko – územie nachádzajúce sa na obidvoch stranách rieky Tisy, na pravej strane od 16. storočia 

Malé Kumánsko, na ľavej strane Veľké Kumánsko. 
4 Stoličný Belehrad – dnes Székesfehérvár v Maďarsku. 
5 Kalendy – podľa rímskeho kalendára prvý deň v mesiaci, deň pred marcovými kalendami pripadá na 28. 

februára. 
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49 Zbraslavská kronika
1305 – 1339

Latinsky písaná Zbraslavská kronika (Chronicon aulae Regiae) vznikala v rozmedzí rokov 
1305 – 1339 v zbraslavskom cisterciánskom kláštore. Začal ju písať opát Oto, po ktorého 
smrti roku 1314 v písaní pokračoval jeho nástupca Peter Žitavský. Táto kronika patrí medzi 
najdôležitejšie naračné pramene českých dejín v prvej polovici 14. storočia. Z českého pohľadu 
opisuje aj udalosti viažuce sa na vojnový konfl ikt medzi českým kráľom Jánom Luxemburským 
a uhorským veľmožom Matúšom Čákom Trenčianskym. Cenný je najmä opis Matúšovho 
bandéria, výzbroje a výstroja jeho bojovníkov, ako aj samotný spôsob boja (124. kapitola prvej 
knihy). Kronikár zaznamenal aj stretnutie troch kráľov vo Vyšehrade nad Dunajom v roku 
1335 (11. kapitola tretej knihy).

I, 124. Pán Ján, kráľ český, gróf luxemburský1, vybral sa s vojskom proti Matúšovi2, 
županovi z Tren čína, v mesiaci júni roku Pána 1315

Aby potlačil opovážlivé a kruté násilnosti, ktoré opakovane a mnohorako spô-
sobil morav skej zemi plienením a požiarmi, ako aj odvláčaním ľudí župan Matúš 
z Trenčína, nádoba všetkej ničomnosti, zvolal pán Ján, český kráľ, značné množstvo 
bojovníkov tak domácich, ako aj cudzincov a vyrazil 21. mája roku Pána 1315 z Prahy 
a postupoval do Uhorska. Hneď ako spomínaný kráľ dorazil na Moravu, niektorí Uhri, 
dopočujúc sa zvesť o tom, založili oheň a sami dobrovoľne spálili opevnenia, ktoré ná-
silne obsadili v pohraničí a v moravskej zemi, pretože neverili, že by sa v nich ubráni-
li pred kráľovou tvárou, a utiekli k svojmu pánovi, županovi z Trenčína.

Nato kráľovské vojsko pritiahlo k hradu zvanému Veselí a už počas prvého útoku, 
pristaviac vojenským spôsobom rebríky k hradbám, mužne ho dobylo. Potom české 
vojsko prekročilo rieku Moravu a rozložilo sa pred hradom, ktorý sa volá Biely Kostol3. 
Aj napriek tomu, že tento hrad leží na uhorských hraniciach, patril predtým českým 
kráľom, ale župan Matúš z Trenčína, keď sa mu nikto nestaval na odpor, ho zaujal 
a pripojil k svojmu panstvu.4

Keď bolo kráľovské vojsko, rozložené okolo hradu, zaujaté jeho obliehaním, vyššie 
zmie nený župan Matúš zošikoval všetkých svojich ľudí pripravených na boj, a chcejúc 
vyslobodiť obliehaných na hrade, pritiahol spočiatku dosť zmužilo a nepriateľsky ku 
kráľovskému vojsku so šípmi a kušami, mečmi, kopijami a štítmi a so silným pokri-
kom v uhorskej reči. Keď teda títo Uhri urobili poplach a hlasno kričali a zo všetkých 
strán strieľali šípy a strely, ktorých bolo ako snehu alebo prachu, v tejto prvej zrážke sa 
kráľovského vojska zmocnil taký veľký strach, že sa jeho značná časť, ako sa zdalo, ob-
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racala na útek pred nepriateľmi a takto útekom hľadala záchranu. Českého vojska sa 
totiž zmocnila obava a podozrenie, že sa proti nemu tajne stro ja ešte krutejšie úklady.

Lež vtedy vzal na seba ducha udatnosti Jindřich z Lipé5, muž veľmi odvážny, ktorý 
ako dru hý Júda Makabejský dodal svojim spolubojovníkom bojovného ducha a slova-
mi i údermi muž ne prinútil bojovať tých, ktorí boli na úteku. A tak sa české a nemecké 
vojsko znovu zhromaž dilo pod kráľovskou koruhvou, ktorá spolu s hŕstkou Nemcov 
neochvejne vytrvala na bojisku, a rozrážajúc nepriateľské šíky ako pavučinu, preniklo 
cez ne,

niektorých zrazilo k zemi a mnohých pobilo mečom,
niektorých zajalo tiež a povrazom spútalo potom.
V ten deň, ako sa rozlične vykladalo, padlo v boji na miestach lesnatých i otvo-

rených 150 Uhrov, z Čechov však iba jeden. Keď naostatok Uhri utiekli, zmocnilo 
sa české vojsko vavrínu víťazstva a koristi. No keďže kráľovo vojsko nemohlo, a ani sa 
neopovážilo preniknúť hlbo ko do Uhorska a privážať si odtiaľ potrebné potraviny 
vzhľadom na skrýše v hustých lesoch a nebezpečenstvo na cestách, museli sa zásoby 
potrebné pre vojsko nie bez značnej námahy privážať až z Brna. Keďže českému krá-
ľovi z druhej strany neprišiel na pomoc Karol Uhor ský tak, ako to prisľúbil, rozho-
dol sa český kráľ a jeho velitelia uzavrieť priateľskú dohodu a pokonať sa so županom 
z Trenčína, o ktoré on sám žiadal, a potom sa vrátili domov.

A tak sa aj stalo, keď zvolili z jednej i druhej strany, totiž z kráľovej a zo strany 
župana, osem arbitrov, aby prerokovali príčinu vzájomnej roztržky, že kráľ zanechal so 
svojím vojskom obliehanie Bieleho Kostola a prišiel do Brna v deň svätého Jakuba apoš-
tola6. Kráľ mal na spomínanej výprave 1 500 mužov veľmi vhodne vyzbrojených na 
švábsky spôsob a tých, ktorí mali na sebe brnenie a panciere a na hlavách železné 
helmy a prilbice a bojovali kopijami, oštepmi, šípmi, kušami a strelami, bolo v bitke 
niekoľko tisíc a skoro nespočítateľné množstvo. Koľko však bolo spomínaných uhor-
ských protivníkov, o tom som sa nedozvedel zo žiadnej spoľahlivej správy.

Toto pre mňa isté je a mnohí prišli k záveru častému:
uhorský ľud nemá dosť cviku, jak použiť zbrane.
Ale keď vedie vojnu alebo keď sa ocitne v boji,
nosieva tesný kožuch alebo suknica je odevom jeho, ktorý
však príliš je úzky a mocne sťahuje údy.
Takto sa do vojny chystá a potom sa stará o to,
aby mal čulého koňa vhodného na rýchly cval.
Mnohých zasiahne lukom, ktorý dokáže napínať rýchlo,
spôsobí nemalé rany, jak tu i tam po nivách lieta.
Nechce bojovať ticho a na mieste stojac: buď uniká
alebo niekoho naháňa a takto sa vyhýba stretu,
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ktorý sa stáva krutým, keď na spôsob švábsky sa vedie.
Ak to však vedieť chceš, on strelami spôsobuje veľké
nebezpečenstvo, lebo luk napína rýchlo a strieľa,
kryje sa zo všetkých strán tým umením, pretože vrhá
strely svoje dopredu i dozadu, čo môžeš Petrovi veriť -
takto potom letom striel, ach, nikoho nešetria Uhri.
Aby si sa mŕtvolou nestal, tvojím odporcom nech nie je Uhor!
Tiež si svoje vlasy natiera buď sádlem nebo tukem
všetok uhorský ľud a je nevzdelanej mysle.
Je tiež ľahkomyseľný a krutými strelami hrozivý.
Ako ťa preveľmi tiesnil, ó, Morava, koľko ti zlého
spôsobil uhorský ľud, to sa vysloviť ani opísať nedá.
V susedstve pri tvojej bráne máš tohto odporcu zlého – 
Kristus nech jeho ťa zbaví a to nech skoro sa stane!

III, 11. Český kráľ Ján predal Poľské kráľovstvo
V tom istom roku (1335) v novembri prišiel český kráľ (Ján) spolu so svojím sy-
nom Karolom7 a početnými vazalmi pokojne do Uhorska a navštívil uhorského kráľa 
Karola na jeho hrade, kto rý sa nazýva Vyšehrad8. A tam počas troch týždňov uzavreli 
medzi sebou prísahy a zmluvy o vzájomnom zachovávaní vernosti a zmierení.9 Český 
kráľ Ján priviedol so sebou krakovského kráľa Kazimíra10, Lokietkovho syna, a tomu 
z vlastnej vôle predal pred uhorským kráľom svoj nárok na Poľské kráľovstvo za 20-ti-
síc hrivien11. Potom spolu s ním (Kazimírom) prišiel do Prahy na deň svätého Mikulá-
ša. Kráľ Kazimír, prijmúc početné pocty, zostal v Prahe deväť dní. Vra cajúc sa domov, 
naradovaný si odnášal, so súhlasom českého kráľa Jána, právo a titul poľského kráľa. 
Od toho dňa teda prestal český kráľ Ján používať na pečatiach, ako aj v listinách spo-
mínaný titul.

A tak spomínaní traja králi spojení v jedno sú teraz pripravení vzájomne sa pod-
porovať pro ti všetkým ostatným kniežatám. Medzi ďalšími priateľskými zmluvami 
prijali aj záväzok, že päťročný chlapec Ján, syn bavorského vojvodu Henricha, si má 
v budúcnosti vziať za manželku dcéru poľského kráľa Kazimíra. A tak sa spomínané 
Poľské kráľovstvo, ktoré bolo 37 rokov v osobe najzbožnejšieho kráľa Václava zjedno-
tené s Českým kráľovstvom, teraz od neho, s pripojením istých podmienok, celkom 
oddelilo. – – – 

Citované podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov IV. Pod vládou anjouovských kráľov. 
Slovensko po vymretí Arpádovcov a nástupe Anjouovcov na uhorský trón, Karola Róberta, Ľu-
dovíta Veľkého a jeho dcéry Márie. Ved. red.: Sedlák, Vincent. Bratislava: Literárne informačné 
centrum, 2002, s. 277-279 (preklad Ján Lukačka). 
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Edícia: Prameny českých dějin. Fontes rerum Bohemicarum. Díl IV. Kronika zbraslavská. Ed.: 
Emler, Josef. Praha 1884; český preklad Kronika zbraslavská. Chronicon aulae regiae. Ed.: Heř-
manský, František. Praha: Melantrich, 1952.

* * *

1 Český kráľ Ján Luxemburský panoval v rokoch 1310 – 1346.
2 Matúš Čák Trenčiansky (po 1260 – 1321) – veľmož a oligarcha, zastával viacero najvyšších krajinských 

i dvorských funkcií. Za Ondreja III. bol okrem iného i palatínom; tohto titulu bol viackrát zbavený, no 
používal ho až do svojej smrti. Po vymretí Arpádovcov bol jedným z hlavných aktérov v boji pretenden-
tov o uhorský trón. 

3 Biely Kostol, lat. Alba Ecclesia – dnes Holíč. 
4 Hrad napriek tvrdeniu kronikára vždy patril k Uhorsku.
5 Jindřich z Lipé – jeden z najvýznamnejších českých veľmožov nielen za vlády posledných Přemyslovcov, 

ale aj za vlády Jána Luxemburského. 
6 Deň sv. Jakuba apoštola pripadá na 25. júla. 
7 Karol Luxemburský, vtedy moravský markgróf, neskôr pod menom Karol IV. bol v rokoch 1346 – 1378 

českým i rímsko-nemeckým kráľom, od roku 1355 cisárom.
8 Vyšehrad (nad Dunajom) – dnes Visegrád v Maďarsku, vtedy sídlo uhorského kráľa. 
9 Podmienky vzájomných dohôd boli už predtým prerokované splnomocnencami kráľov na stretnutí 

v Trenčíne v polovici augusta 1335. 
10 Poľský kráľ Kazimír III. Veľký panoval v rokoch 1333 – 1370.
11 Hrivna, resp. marka (z lat. marca) – v 14. storočí mala budínska hrivna ako celokrajinská miera hmot-

nosť 245,5377 g. 
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50 Generálny snem potvrdzuje Karola z Anjou 
za uhorského kráľa
27. novembra 1308

Legát apoštolskej stolice v Uhorsku kardinál Gentilis zvolal generálny snem prelátov, 
barónov a šľachticov, ktorý sa konal v novembri 1308 najprv v Budíne a potom 
v Pešti. Snem potvrdil Karola Róberta z Anjou za zákonného následníka na uhorskom 
tróne. Na sneme sa zúčastnila aj väčšina uhorských veľmožov vrátane Matúša Čáka 
a Omodeja Abu.

V mene Pána amen. Roku Pána 1308, v šiestej indikcii, 27. dňa mesiaca novem-
bra, v štvrtom roku pontifi kátu pápeža Klementa V. kardinál Gentilis, legát apoš-
tolskej stolice v Uhorsku a priľahlých krajinách, na generálnom sneme prelátov 
a  barónov a  šľachticov a  iných významných osôb, tak cirkevných, ako aj svet-
ských, slávnostne zvolanom na oktávu sviatku svätého Martina vyznávača k hor-
nému Budínskemu hradu, napokon slávenom pre množstvo účastníkov v pries-
tore bratov kazateľov vedľa rieky Dunaj – za prítomnosti uhorského kráľa Karola, 
ostrihomského arcibiskupa T(omáša), kaločského arcibiskupa Vincenta, bisku pov 
Haba vacovského, Benedikta vesprímskeho, Petra päťkostolského, Marti na jáger-
ského a Jána nitrianskeho, Augustína záhrebského a Mikuláša Postulata, zvolené-
ho (biskupa) rábskeho, sediacich po pravej strane, a veľkomožných mužov, pánov 
magistra Henricha, bána Slavónie, magistra Mikuláša, syna Gre gora, jeho vnuka 
palatína Omodeja z rodu Habovcov (Abovcov), magistra Domi nika, magistra Ko-
koša, Ladislava, bána z Ratoldu, palatína Kopasa za seba a za Bekeho, magistra 
taverníkov kráľovnej, svojho brata, synov Tomáša z  rodu Boršovcov, Petra, syna 
Kampolda z rodu Abovcov, sediacich po ľavej strane pána legáta, a legátov alebo 
vyslancov a zástupcov veľkomožných mužov Ugrína, hlav ného kráľovského taver-
níka, a Ladislava, sedmohradského vojvodu a solnockého župana, palatína Matúša 
Trenčianskeho – potvrdil spomínaného Karola splodeného z pravého rodu spomí-
naných uhorských kráľov Máriou, kráľovnou Sicílie a Uhorska, dcérou Štefana V., 
kráľa Uhorska, ktorého zákonné následníctvo v tom istom kráľovstve bolo cirkvou 
deklarované a prináležitosť tohto kráľovstva mu bola z právnej stránky presne ur-
čená, za pravého kráľa tohto kráľovstva v mene rímskej cirkvi s náležitou posvät-
nosťou a následne všetci jednomyseľne a svorne po tejto konfi rmácii, tak prívržen-
ci, ako aj protivníci kráľa Karola, prijali a uzna li jednotlivo i oddelene pána Karola 
za pravého kráľa a následníka Uhorského kráľovstva a zaviazali sa mu slúžiť a po-
slúchať ho ako zákonití a verní vazali.
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Dohodnuté, ako sa vyššie uvádza, v  spomenutom prostredí kazateľov pri mes-
te Pešť za Dunajom oproti spomínanému hradu v prítomnosti ctihodného otca 
v Kristovi pána Tomáša, biskupa z Vegly1, a velebných a rehoľných mužov – bra tov 
Pavla, priora kazateľov, a Haymona, provinciála rádu minoritov, provinciálov rádových 
bratov, ako aj Šalamúna, vikára priorov, provinciála bratov pustovníkov v Uhorskej 
provincii, s množstvom bratov týchto rádov a velebných a zdvorilých mužov magistra 
Filipa zo Sardínie, kanonika arborenského2, a Jána z Aretie3, kanonika auximanského4, 
sudcov, ako aj magistra Gustáva zo Sanguineta5, Jána Anglica a Albertina z Parmy, kap-
lánov spomínaného pána legáta a verejných notá rov a dolupodpísaných, na to špeci-
álne povolaných a vyžiadaných, ako aj iného početného množstva osôb rozličných 
národov.

Citované podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov IV. Pod vládou anjouovských kráľov. 
Slovensko po vymretí Arpádovcov a nástupe Anjouovcov na uhorský trón, Karola Róberta, Ľu-
dovíta Veľkého a jeho dcéry Márie. Ved. red.: Sedlák, Vincent. Bratislava: Literárne informačné 
centrum, 2002, s. 62-63, č. 14.

Edícia: THEINER, Augustin: Vetera monumenta slavorum meridionalium historiam illustrantia 
I. Romae: Typis Vaticanis, 1863, s. 423, č. 669; SEDLÁK, Vincent: Regesta diplomatica nec non 
epistolaria Slovaciae I. Bratislava: Veda, 1980, č. 595. 

* * *

1 Vegla – dnešný chorvátsky ostrov Krk.
2 Arborea – nachádza sa na ostrove Sardínia. 
3 Aretia – dnes Arezzo, provincia a jej hlavné mesto v centrálnom Taliansku. 
4 Osimo – mesto v Taliansku. 
5 Sanguinet – francúzske mesto nachádzajúce sa juhozápadne od Bordeaux. 
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51 Korunovácia Karola I. Anjouovského za uhorského kráľa
15. júna 1309

Verejný notár Gustáv zo Sanguineta spísal a v listinnej forme vyhotovil záznam o koru-
novácii Karola I. Anjouovského za kráľa. Korunovácia sa konala v kostole Blahoslavenej 
Panny Márie na Budínskom hrade. Listina je zaujímavá tým, že opisuje korunovačný 
ceremoniál, v rámci ktorého kráľ Karol I. zložil prísahu do rúk ostrihomského biskupa 
Tomáša. Prísahu vernosti kráľovi zložili aj všetci prítomní veľmoži. 

V mene Pána amen. Roku Pána od jeho narodenia 1309, pätnásteho dňa mesia ca júna, 
v štvrtom roku pontifi kátu pápeža Klementa V. vo väčšom Kostole Pan ny Márie na 
Budínskom hrade vo Vesprímskej diecéze za prítomnosti kardinála Gentilisa, legáta 
apoštolskej stolice, sediaceho vedľa väčšieho oltára Kostola Pan ny Márie, a ostrihom-
ského arcibiskupa Tomáša, stojaceho pred týmto oltárom, pripraveného na slúženie 
slávnostných svätých omší pri príležitosti korunovania Karola za uhorského kráľa, ďalej 
kaločského arcibiskupa Vincenta, varadínskeho1 biskupa Imricha a nitrianskeho bisku-
pa Jána, asistujúcich ostrihomskému arcibiskupovi, ďalej za prítomnosti bratislavského 
prepošta Serafína, prisluhujú ceho za duchovný stav, ostrihomského kanonika Michala, 
prisluhujúceho za nižšie pomocné duchovenstvo spomínanému ostrihomskému arci-
biskupovi, ďalej stoličnobelehradského2 prepošta Jána, kanonika kantora Jána, správcu 
chrámo vého pokladu Kolína, stoličnobelehradských kanonikov Petra, Štefana, Pavla, 
Jakuba, Jána a Mikuláša zo spomínanej Vesprímskej diecézy, pripravujúcich kráľovské 
rekvizity nad oltárom, ďalej vznešených a urodzených mužov, barónov Uhorského krá-
ľovstva, rozumie sa palatína Omodeja za seba a za svojich synov, magistra Dominika za 
seba a za svojich bratov Kokoša a Lozchoa, magistra Deme tera, syna Mikuláša, a Fili-
pa zo Szentgrótu za seba a za palatína Matúša z rodu Čákovcov, Štefana, syna Baguna 
z Požegy3, Aladára z Forróa4, Petra a Marka, synov Štefana z rodu Čákovcov, magistra 
Beka za seba a za svojich bratov, magis tra Dionýza, (syna) Ajnardovho a magistra Bene-
dikta za seba a za magistra Ugrína, hlavného kráľovského taverníka Uhorska, Ladislava, 
(syna) Wernerovho, budínskeho župana, splitského arcibiskupa Petra za Pavla chorvát-
skeho, bána a pána Bosny, Mikuláša Postulata, zvoleného (biskupa) Rábskej diecézy za 
magis tra Henricha, bána Slavónie, a za magistra Mikuláša, vnuka toho istého magistra 
Henricha, a Petra archidiakona z Čazmy v Záhrebskej diecéze za Štefana, Ivana a Ra-
dislava, synov Boboniča, veľžupanov Slavónie, stojacich pred spomínaným oltárom, 
v  spomínanom Kostole Panny Márie za prítomnosti biskupov, Martina jágerského, 
Abbu vacovského, Petra päťkostolského5, Benedikta vesprímskeho, Augustína záhreb-
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ského, Benedikta z Cenadu6, Ladislava sriemskeho a Gregora bosnianskeho a Pavla, 
spišského prepošta, a iných prelátov a klerikov, rádových a svetských, prefekta minori-
tov a priorov provincie kazateľov a pustovníkov svä tého Augustína a ich bratov a bra-
tov rádu svätého Benedikta a iných rádov, navy še šľachticov, mešťanov a bežných ľudí 
z miest, hradov a dedín, ako aj v nemalom množstve lokalít Uhorského kráľovstva pán 
Karol, kráľ Uhorska, do rúk ostri homského arcibiskupa a mňa dolupísaného notára, 
držiacich knihu, v pokľaku pred spomínaným oltárom a pred tým istým ostrihomským 
arcibiskupom po dotknutí sa a pobozkaní svätosvätého evanjelia prisahal neporušiteľ-
ne zachová vať dolunapísané, najprv literárne prečítané, potom vysvetlené v maďarčine 
spo mínaným ostrihomským arcibiskupom.

Spomínaní prítomní baróni, ako aj iní, menovaní v mene svojom i za spomí naných 
neprítomných, uznajúc pána Karola za pravého a zákonitého kráľa Uhor ska a zákoni-
tého pána svojho i kráľovstva, zložili samému kráľovi prísahu povin nej vernosti a zvy-
čajnú prísahu zo strany barónov tohto kráľovstva do rúk spomínaného ostrihomského 
arcibiskupa a mňa spomínaného notára, ako sa vyššie uvádza, držiacich knihu.

Aj ja Gustáv zo Sanguineta7, z apoštolského a cisárskeho splnomocnenia verejný 
notár, som sa zúčastnil na všetkom povedanom a povedané som spísal podľa nariade-
nia a splnomocnenia spomínaného pána legáta a zverejnil a signoval svojím zvyčajným 
znakom aj to, čo je hore v tridsiatom riadku, kde sa uvádza: odporúčané, je zoškrabané 
a opravené, som urobil vlastnou rukou. Na väčšiu stálosť platnosti povedaného a pamäť 
budúcich horemenovaný pán legát prítom ný verejnonotársky dokument dal potvrdiť 
vlastnou pečaťou.

Citované podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov IV. Pod vládou anjouovských kráľov. Slo-
vensko po vymretí Arpádovcov a nástupe Anjouovcov na uhorský trón, Karola Róberta, Ľudovíta 
Veľkého a jeho dcéry Márie. Ved. red.: Sedlák, Vincent. Bratislava: Literárne informačné centrum, 
2002, s. 64-65, č. 15. 

Edícia: Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae illustrantia. Vatikáni magyar okirattár. Ser. 
I., tomus II. Budapestini 1886, s. 304, č. 65; SEDLÁK, Vincent: Regesta diplomatica nec non epis-
tolaria Slovaciae I. Bratislava: Veda, 1980, č. 659. 

* * *

1 Veľký Varadín – dnes Oradea v Rumunsku. 
2 Stoličný Belehrad – dnes Székesfehérvár v Maďarsku. 
3 Ide o slavónsku Požegu, dnes v Chorvátsku. 
4 Forró – obec v niekdajšej Abovskej stolici, dnes v Maďarsku. 
5 Päťkostolie – dnes Pécs v Maďarsku. 
6 Cenad (slov. Čanád, maď. Csanád) – sídlo biskupstva v niekdajšom Sedmohradsku, dnes v Rumunsku. 
7 Sanguinet – francúzske mesto nachádzajúce sa juhozápadne od Bordeaux. 
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52 Donácia kráľa Karola I. pre magistra Alexandra Abu
4. septembra 1310

Kráľ Karol I. udeľuje donáciu na majetky na juhu kráľovstva pre magistra Alexandra, 
syna Alexandra z rodu Abovcov, ktorý ho podporoval a poskytol mu pomoc hneď od 
vstupu do Uhorského kráľovstva. V listine sa spomínajú zásluhy menovaného v boji 
proti Karolovým protikráľom – Václavovi Přemyslovskému i Otovi Bavorskému. Zau-
jímavosťou je, že jedným z darovaných majetkov sú chorvátske Našice, ktoré predtým 
vlastnil rytiersky rád templárov. Kráľ tento templársky majetok daroval Alexandrovi 
ešte pred ofi ciálnym zrušením rádu pápežom Klementom V. roku 1312. 

Karol, z Božej milosti kráľ Uhorska, Dalmátska, Chorvátska, Bosny, Srbska, Halič-
ska, Vladimírska, Kumánska1 a Bulharska, všetkým v Krista veriacim, ktorí nahliad-
nu do tejto listiny, spásu v Spasiteľovi všetkých. Kráľovský zákon pochá dzajúci od pri-
rodzeného práva sa má rovnakou odmenou odplácať dobre zaslúži lým. Preto chceme 
touto listinou dať na vedomie všetkým, tak prítomným, ako aj budúcim, že my zaslú-
žilé prejavy priazne a priaznivé zásluhy magistra2 Alexan dra, syna Alexandra z rodu 
Abovcov, nášho milého a verného, ktoré nám vždy preukazoval – od nášho prvého 
vstupu do Uhorského kráľovstva –, s túžbou uká zať najvyššiu vernosť až do našej koru-
novácie – a podporoval nás bez váhania pro ti všetkým a špeciálne proti synovi české-
ho kráľa3, ktorý pomocou niektorých sokov alebo barónov kráľovstva vzpierajúcich 
sa nášmu Majestátu bol vyzname naný kráľovským diadémom, ktorý český kráľ, jeho 
otec (Václav II.), odniesol do svojej vlas ti, príduc s veľmi veľkým množstvom ozbro-
jencov osobne až po Pešť, ako je to všeobecne známe, ktorého sme my potom ne-
priateľsky prenasledovali spolu s barónmi a šľachtou nášho kráľovstva, nám vernou, 
do Čiech, pustošiac, drancujúc a spôsobiac tam požiare obsadením a vypálením veľ-
mi mnohých pevností a hradov, kde magister Alexander preukázal pred očami nášho 
Majestátu chvályhodné a záslužné služby. My pozorne sledujúc a pamätajúc na jeho 
služby, kto ré nám preukázal proti vojvodovi Otovi4, keď stál stále na našej strane a ne-
váhal vystaviť svoju osobu a všetky svoje dŕžavy a majetky nepriazni osudu pre nás, 
chceme mu preto vyjsť priaznivo v ústrety za toľké a také veľké služobné záslu hy ne-
jakým kráľovským dobrodením odplaty, hoci sa to zdá nepatrné a minimál ne, pred-
bežne robíme tieto, s ohľadom na tie, ktoré mu zamýšľame urobiť v budúcnosti, 
nejakú zem alebo majetok templárov nazývanú Našice5, vykrojenú kedysi predchod-
com magistra Alexandra bánom6 Julom z ich dedičného majetku, nazývanú rovnako 
Našice a danú týmto križiakom, odoberúc ju od týchto križia kov pre nejakú škvrnu 
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zneuctenia, pre ktorú ich účinkovanie pri Svätej stolici malo zavrhnutiahodný vý-
sledok a bolo ukončené a aj u našej Excelencie bolo nešťastné, daroval tomu istému 
magistrovi Alexandrovi a po ňom jeho dedičom a potomkom dedičov so všetkými 
úžitkami a príslušenstvami, v rámci prvších hra níc, tak pre jeho uvedené služby, ako aj 
výmenou za nejaký majetok Mikuláša, syna Ivana, ležiaci v stolici Požega7 a nazývaný 
Stará Lipa, pre zjavné previnenia tohto Mikuláša a škvrnu nevery, do ktorej upadol, 
prevedený do našich kráľov ských rúk na základe zvyku kráľovstva a daný tomu is-
tému magistrovi Alexan drovi takým spôsobom, že nemôžeme odňať tento majetok 
Stará Lipa magistrovi Alexandrovi, ak mu nebude zaň daný na výmenu iný podobný 
majetok, ak by sme potom predsa rozhodli, že má byť vrátený Mikulášovi, synovi 
Ivana, po milosti vom odpustení jeho previnení a škvrny nevery, do ktorej upadol, na 
žiadosť cti hodného otca pána Vincenta, z Božej milosti kaločského arcibiskupa, kan-
celára nášho dvora, a magistra Ugrína, našich verných a iných z kráľovského súci-
tu, z opravdivej štedrosti a z čistého svedomia sme dali, darovali a odovzdali do več nej 
a neodvolateľnej držby a vlastníctva takým spôsobom, že ak by kedykoľvek v prie-
behu času spomínaní križiaci po získaní milosti rímskej kurie mohli svoju nepriazeň 
napraviť alebo zlepšiť svoje postavenie alebo apoštolský predstavený by rozhodol vy-
staviť či dotovať z majetkov a dŕžav samých križiakov iný kostol a prišlo by k rokova-
niam týkajúcim sa spomenutej našej donácie tomu istému magistrovi Alexandrovi 
a jeho nasledovníkom, alebo by boli napadnutí ktoroukoľvek stranou v záležitosti 
tejto našej donácie, sľubujeme napádajúcim tohto druhu, že sa o nich postaráme 
podobným a rovnocenným spôsobom. Ak však spomínaní križiaci alebo tí, ktorým 
by boli majetky križiakov podľa rozhodnutia pána pápeža odvedené, by nechceli prijať 
inú výmenu za majetok Našice, po vrá tení im tohto majetku nejakým spôsobom na 
základe plného práva, spomínané mu magistrovi Alexandrovi a jeho nasledovníkom sa 
postaráme o náhradu z iného majetku rovnocennou výmenou s takým vysvetlením, 
že v záležitosti spomenu tého nášho odovzdania majetku samému magistrovi Alexan-
drovi a jeho nástup com sme mali uznesenie našich prelátov a barónov a ich súhlas.

Aby znenie tejto našej donácie nadobudlo silu večnej platnosti a aby nemoh lo byť 
nikým odvolané, odovzdali sme mu prítomnú listinu potvrdenú váhou našej dvojstran-
nej pečate. Dané v Budíne rukami urodzeného muža magistra Jána, stoličnobeleh-
radského8 prepošta, vicekancelára nášho dvora, nášho milého a ver ného, 4. septembra 
roku Pána 1310, nášho kraľovania desiateho roku.

Citované (s drobnými úpravami) podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov IV. Pod vládou 
anjouovských kráľov. Slovensko po vymretí Arpádovcov a nástupe Anjouovcov na uhorský trón, 
Karola Róberta, Ľudovíta Veľkého a jeho dcéry Márie. Ved. red.: Sedlák, Vincent. Bratislava: 
Literárne informačné centrum, 2002, s. 70-71, č. 18.
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Edícia: Codex diplomaticus Hungariae Andegavensis I. Ed.: Nagy, Imre. Budapest 1878, s. 210-
212; SEDLÁK, Vincent: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae I. Bratislava: Veda, 
1980, č. 806. 

* * *

1 Kumánsko – územie nachádzajúce sa na obidvoch stranách rieky Tisy, na pravej strane od 16. storočia 
Malé Kumánsko, na ľavej strane Veľké Kumánsko. Do titulatúry uhorských kráľov sa Kumánsko dostalo 
roku 1233. 

2 Magister – doslova majster, inak však titul, ktorým sa označoval buď ten, kto vykonával vysoký úrad, 
alebo ten, kto získal príslušné univerzitné vzdelanie. Od polovice 13. do začiatku 15. storočia sa ním 
označovali (pasovaní) rytieri, ako aj notári, čiže úradníci kráľovskej kancelárie. 

3 Myslí sa Václav Přemyslovský, ktorý bol v rokoch 1301 – 1305 uhorským kráľom (pod menom La-
dislav), čiže vlastne protikráľom Karola I., a v rokoch 1305 – 1306 ako Václav III. českým kráľom. 

4 Dolnobavorský vojvoda Oto vládol v Bavorsku v rokoch 1290 – 1312, v rokoch 1305 – 1307 bol uhor-
ským kráľom, čiže protikráľom Karola I. 

5 Našice – obec v stolici Virovitica, dnes v Chorvátsku.
6 Bán – vysoký krajinský hodnostár, spravidla kráľovský miestodržiteľ v  južných častiach historického 

Uhorského kráľovstva, čiže v Chorvátsku, Slavónsku, Dalmátsku. 
7 Ide o slavónsku Požegu, dnes v Chorvátsku.
8 Stoličný Belehrad – korunovačné mesto uhorských kráľov v stredoveku, dnes Székesfehérvár v Maďar-

sku. 
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53 Vyratúvanie škôd spôsobených Matúšom Čákom
8. marca 1312

V spísomnení Kapituly v Stoličnom Belehrade z 8. marca 1312 sa na základe oznáme-
nia ostrihomského arcibiskupa Tomáša vyratúvajú škody spôsobené Matúšom Čákom 
Trenčianskym. V listine je zaujímavá zmienka o nevšednom a ojedinelom spôsobe 
dobytia hradu v Tekovskej Breznici na prelome rokov 1311 – 1312. Hradu sa zmocnil 
Matúš Čák, a to jeho podkopaním, keďže posádka priamemu útoku jeho vojska odo-
lala. Ide o prvú známu a nadlho i ojedinelú doloženú zmienku o uplatnení mínerskej 
bojovej činnosti v Uhorsku, ktorá inak patrila už do repertoára antického vojenského 
umenia. Odkiaľ sa znalosť tejto obliehacej metódy a techniky dostala do vojska Matúša 
Čáka je do istej miery záhadou. 

My Stoličnobelehradská kapitula znením tejto listiny oznamujeme všetkým, ku kto-
rým sa dostane, že roku Pána 1312, štvrtý deň po nedeli Laetare1 ctihodný otec v Kris-
tovi pán Tomáš, z Božej milosti ostrihomský arcibiskup a večný župan Ostrihomskej 
stolice, dal nám s protestom oznámiť prostredníctvom svojho oso bitného kaplána, 
urodzeného muža magistra Tomáša, splnomocneného jeho zastupiteľskou listinou, 
ktorý sa osobne objavil pred nami v jeho mene, jeho kos tola a celej Ostrihomskej ka-
pituly, že pred časom Matúš z Trenčína, medzi inými na základe vyneseného trestu 
exkomunikovaný ctihodným otcom pánom Gentilisom, z Božej milosti kardinálom, 
legátom apoštolskej stolice, vylejúc si ihneď jed svojej zúrivosti vzniknutý po vyhláse-
ní exkomunikácie na ctihodnom otcovi pánovi arcibiskupovi, vykonávajúcom po-
stupné kroky spomínaného trestu na rozkaz a podľa nariadenia spomínaného pána 
legáta, a na kostole a kapitule, nepriateľsky napadol všetku zem tohto kostola su-
sediacu s ním, obsadil ju a až natoľko spustošil, že z obyvateľov niektorých tunajších 
dedín zostali len niekoľ kí, vo väčšine žiadni, keď jedni utiekli z tváre miesta prenasle-
dovateľa, druhí boli odovzdaní do väzenia a na mučenie mučidlami, ďalší na smrť me-
čom; ba priepasť takého násilia nešetrila vo väčšine týchto dedín ani budovy domov, 
z ktorých mnohé dal zbúrať.

Pod touto tyraniou po vyvrátení hradu tohto kostola zvaného (Tekovská) Brez nica, 
ktorý nemohli ináč vydobyť, iba podkopaním popod zem, keďže mu nebo la poskyt-
nutá žiadna taká sila, ktorou by mohol odvrátiť toto násilie, ako o tom hovoria, a tie-
to veci sú všeobecne známe a celé kráľovstvo jasnejšie vidí do neba volajúcu priepasť 
jeho nespravodlivostí; teraz sa vyzbrojený chystá do hradu cti hodného ostrihomského 
otca a na jeho osobu, aby ju zahubil – – – 
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Citované podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov IV. Pod vládou anjouovských kráľov. 
Slovensko po vymretí Arpádovcov a nástupe Anjouovcov na uhorský trón, Karola Róberta, Ľu-
dovíta Veľkého a jeho dcéry Márie. Ved. red.: Sedlák, Vincent. Bratislava: Literárne informačné 
centrum, 2002, s. 83-84, č. 21 (úplný preklad V. Sedláka).

Edícia: Monumenta ecclesiae Strigoniensis II. Ed.: Knauz, Ferdinandus. Strigonii 1882, s. 657, 
č. 738; SEDLÁK, Vincent: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae I. Bratislava: Veda, 
1980, č. 914. 

* * *

1 Nedeľa Laetare – tretia nedeľa pred Veľkou nocou. 
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54 Stanovy uhorského laického rytierskeho rádu 
svätého Juraja
1325 – 1326

Na dvore uhorského kráľa Karola I. Róberta v období rokov 1325 – 1326 vznikol 
rád alebo bratská milícia rytierov svätého Juraja, ktorý je zatiaľ najstarším doloženým 
laickým rytierskym rádom v Európe. Pergamenová listina spečatená osobitnou troju-
holníkovou rádovou pečaťou neobsahuje typickú datovaciu formulku umiestnenú 
na záver textovej časti. Dátum (deň svätého Juraja roku 1326) je uvedený až v druhej 
časti listiny, ktorá obsahuje doplnky ku stanovám. Podľa stanov mali rytieri prijať 
každoročne jeden nový článok stanov a v takom prípade by listina z roku 1326 so 
siedmimi doplnkami posúvala založenie rádu do roku 1319, ale s ohľadom na spôsob 
vyhotovenia dodatočných článkov ako aj na analýzu politicko-spoločenských pomerov 
v Uhorsku, ktorá konsolidáciu panovníckej moci kladie až na začiatok dvadsiatych 
rokov 14. storočia, za rok vzniku rádu považujeme rok 1325. Panovník založil rád 
so zámerom o upevnenie spojenectva najvýznamnejších, jemu verných príslušníkov 
uhorskej šľachty v počte 50 členov. Členstvo v ráde znamenalo nielen veľké výhody, 
ale aj spoločenskú prestíž. Dôležitou súčasťou života rádových rytierov bolo dodržia-
vanie predpísaných rádových ceremoniálov, ako aj plnenie liturgických a sociálnych 
záväzkov. Údaje o činnosti a aktivitách rádu sa nezachovali, no je pravdepodobné, že 
jestvoval prinajmenej do smrti Karola I. Róberta roku 1342 a azda pôsobil aj za vlády 
Ľudovíta I. Veľkého, ktorý bol, rovnako ako jeho otec, veľkým podporovateľom rytier-
skych tradícií. 

My, príslušníci bratskej rytierskej spoločnosti nesúcej meno svätého Juraja1, touto lis-
tinou oznamujeme všetkým prítomným, ktorých sa to týka. Nech ľudia robia čokoľ-
vek, vždy je potrebné preskúmať nielen samotný skutok, ale treba vyniesť súd aj nad 
úmyslom a preto v súlade so zámerom Božím, od ktorého pochádza všetko dobro, 
z čistých pohnútok a pravej viery, s myšlienkami z druhej eklogy evanjelia a taktiež 
aby sme sa zapáčili naším blížnym a nášmu Božiemu stvoriteľovi, zakladáme brat-
skú spoločnosť, ktorá bude s láskou v Krista spájať tých, ktorým bude uľahčovať ich 
jarmo a bremeno a bude chrániť naše telesné schránky, sužované rozličnými nebez-
pečenstvami, pretože ak sa ľudská slabosť okamžite nelieči, v krátkom čase škaredo 
spustoší ľudské telo. Pretože sa nepriatelia chystajú získať nadvládu nad veriacimi 
obyvateľmi (Uhorského) kráľovstva všade až kam siahajú hranice tohto kráľovstva, 
musia byť pripravení na útok nespočetných húfov neveriacich, prenasledujúcich prá-
vo na území krajiny, ktorá sa všade dotýka hraníc s neveriacimi pohanmi, odmietajú-
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cimi všetku kráľovskú vládu, poškodzujúcimi ju a naťahujúcimi po nej ruky, a preto 
milovaniahodná spoločnosť bude chrániť a brániť telo, život a vládu pána kráľa pred 
neveriacimi a takýmto spôsobom podobne ako iné kresťanské kráľovstvá, aj Uhorské 
kráľovstvo zväčší počet verných svätej korune a pánovi kráľovi. 

A preto so súhlasom, potvrdením a schválením ctihodných otcov, pánov Bolesla-
va, z Božej milosti ostrihomského arcibiskupa a večného župana tejže Ostrihomskej 
stolice, Mikuláša z Rábu, Ladislava z Päťkostolia, Petra z Bosny, Vavrinca z Vacova, 
Chanadina z  Jágru a Henrika z Vesprímu, cirkevných biskupov a  ctených mužov, 
prepoštov ako aj opáta od svätého Martina2 a iných opátov a bratov kňazov, menších 
bratov (minoritov), pustovníkov a iných mnohých klerikov prítomných v ostrihom-
skej kapitule, zriaďujeme stanovy horeuvedenej bratskej spoločnosti. 

V prípade, ak ktokoľvek bude chcieť vstúpiť do tejto bratskej spoločnosti, bude 
sa musieť vzdať všetkej zášte a nesvornosti, bude sa musieť oddať vzájomnej láske 
a s pokorou srdca sa brániť pochybným podnetom, aby teraz aj v budúcnosti mohol 
nadobudnúť večnú spásu. 

Ten, kto chce vstúpiť do bratskej spoločnosti, bude nosiť plášť z čierneho súkna 
dlhý až po kolená s prišitou kapucňou a na hrudi tohto plášťa budú napísané tieto 
písmená: In veritate iustus sum huic fraternali Societati.3

A ak by bol niektorý z rytierov tejto bratskej spoločnosti povolaný prostredníc-
tvom Božieho vyzvania, ostatní pozostalí sú pre spásu jeho duše povinní dať celebro-
vať desať omší a v deň pohrebu vykonať obetu pri oltári. 

Ďalej, v samotný deň sviatku svätého Juraja4 sú povinní držať pôst a v ten istý 
sviatočný deň sú povinní zúčastniť sa osobne na omši, a všetci nech sa zhromaždia 
spolu k sláve a poteche tohože blahoslaveného Juraja. A tí, ktorí nebudú môcť prísť 
pre zaneprázdnenie vážnymi záležitosťami, sú povinní poslať za seba zástupcov.

Ďalej, ak sa niekto z nich dostane do zajatia, každý jeden rytier sa musí podľa svo-
jich možností usilovať, aby bol oslobodení a na vykúpenie tohto zajatca musí zaplatiť 
sumu presahujúcu jednu hrivnu5.

Ďalej, sú povinní byť na omši každý piatok až do hodiny raňajok, v uvedený deň 
majú mať smutný výraz v  tvári, nehovoriť jeden druhému žiadne hanlivé slová či 
urážky a všetci sa musia na prospech rečenej spoločnosti pomodliť desaťkrát otčenáš 
a desaťkrát Zdravas Mária a kostolu obetovať denár. 

Ďalej, musia mať každú nedeľu veselý výraz v tvári a dobrú náladu, a ak ktoré-
koľvek z nich postihne akékoľvek nešťastie alebo smrť rodičov alebo sa mu prihodí 
nejaká iná nehoda, ostatní ho majú utešovať náležitým spôsobom.

Ďalej, sú povinní vynikajúcim spôsobom nasledovať kráľa pri každej poteche 
a predovšetkým pri rytierskych kratochvíľach.6

Ďalej, sú povinní každoročne zveľaďovať bratskú spoločnosť pridaním jedného 
nového článku stanov.
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Ďalej, ak niekto spadne pri dobíjaní hradu alebo do priekopy či z koňa, každý 
jeden z ostatných ho tam nesmie zanechať, pokiaľ môže preukázať ľudskú udatnosť 
v poskytovaní pomoci. 

Ďalej, ak to bude potrebné, jeden brat je povinný druhému poskytnúť ak už nie 
pomoc, tak aspoň radu, aby sa utíšilo a uspalo nepriateľstvo, aby nielen voči svojmu 
pánovi, ale aj voči sebe navzájom si preukazovali úctu a aby sa neopovážili pred kým-
koľvek iným hovoriť zlé slová alebo strojiť zlé skutky.

Ďalej, ak by sa ktorýkoľvek rytier dozvedel o akejkoľvek zlobe alebo zášti voči 
kráľovskému majestátu a voči kráľovstvu, je povinný oznámiť to buď verejne alebo 
utajene a všetko horeuvedené je povinný odprisahať pri dreve oživeného kríža a os-
tatných svätých relikviách, pretože ktokoľvek bude chcieť vstúpiť do tejto bratskej 
spoločnosti, musí jej bezvýhradne slúžiť.

Ďalej, ktorýkoľvek rytier môže zostať a zotrvať v bratskej spoločnosti po dobu 
jedného roka odo dňa svojho vstupu, môže však z nej vo výročný deň aj vystúpiť, 
podľa toho čo uzná za vhodné. Ak sa však rozhodne zotrvať v rečenom bratstve, je 
povinný až do konca svojho života neporušiteľne dodržiavať všetky horeuvedené po-
vinnosti s výnimkou toho prípadu, ak bude kvôli svojej zlobe z bratskej spoločnosti 
vylúčený.7 

Ďalej, ak niekto z rečených rytierov bude niekoho zo svojich alebo iných rytierov 
v piatok znevažovať až do raňajok, v pondelok musí zjesť v spoločnej jedálni na lač-
ný žalúdok peceň chleba zmiešaný s popolom, a to toľko kusov, koľko spoločníkov 
alebo iných hanobil.

Okrem toho sa nariaďuje, že každý z bratskej spoločnosti musí nosiť uvedené 
zvyčajné písmená8 a ten, kto ich nebude nosiť, zaplatí toľko, koľko môžu vážiť tieto 
slová, ktoré môže nájsť u kohokoľvek z bratstva a ak sa nepostará o ich vyhotovenie 
do mesiaca, to isté bude musieť urobiť v druhom mesiaci, a to osobitne.9

Ďalej, budú dvaja sudcovia, jeden laický a druhý duchovný. Ak by sa obidvaja 
sudcovia naraz nemohli dostaviť, druhý bude súdiť so zástupcom alebo so sudcovým 
vyslancom. Nikto iný nemôže nikoho zo spoločnosti súdiť bez vyslancov sudcov, ani 
kráľ, ani nikto iný.10

Ďalej, sú povinní jedávať spolu každý pondelok v prípade, ak sú prítomní na pa-
novníckom dvore a tí z nich, ktorí sú prítomní, sú povinní obsluhovať v spoločnej 
jedálni. A ak majú dôvod nestravovať sa v spoločnej jedálni, môžu sa s povolením 
bratskej spoločnosti vzdialiť, ale inak nie. Kto však nepríde, je povinný zaplatiť jeden 
denár pre chudobných.

Ďalej, sú povinní rozdeliť chudobným omrvinky zo stola spolu s jedným dená-
rom a pred jedlom sa musia pomodliť ku pocte slávnej Panny hocikoľkokrát, a po 
jedle jeden otčenáš a jeden zdravas Mária, ako aj druhý otčenáš k pocte blahoslave-
ného martýra Juraja. 
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Ak niekto bude mať proti druhému výhrady, ostatní sú povinní ich pomeriť a tí, 
ktorí sa nebudú chcieť pomeriť, budú z bratskej spoločnosti vylúčení.

Ďalej, ak niekto nebude mať v piatok až do hodiny omše oblečený plášť, bude 
povinný sa v ten deň postiť o chlebe a vode.

Ďalej, medzi bratmi vídame častú nesvornosť a to, že jeden druhým opovrhuje, 
preto nariaďujeme a žiadame dodržiavať bez porušenia, aby každý člen spoločnosti 
poradil ktorémukoľvek svojmu druhovi proti komukoľvek, poskytol mu radu a kaž-
dého svojho druha ochraňoval proti komukoľvek. Tiež si prajeme, aby v prípade, ak 
niektorý člen našej spoločnosti bude olúpený alebo sa mu stane neprávosť, ako sa-
tisfakciu vykonal rovnakú neprávosť, aby nikto nikomu z nich nespôsoboval žiadne 
príkoria.11

Ďalej, je každý člen bratskej spoločnosti povinný chrániť a brániť ako len môže 
svätú matku cirkev Božiu, táto spoločnosť musí z dôvodu náboženskej viery, ako aj 
prostredníctvom neustálych modlitieb duchovne prispievať k rozvoju tejže cirkvi.

Ďalej, nikto nebude môcť vstúpiť do tejto bratskej spoločnosti, ak sa nepreuká-
že súhlasom všetkých členov spoločnosti a bude sa môcť prijať iba takým spôsobom, 
že každý jeden brat príde za sudcom a kráľom a kancelárom spoločnosti a prijme od 
nich súhlas alebo nesúhlas a ak sa objaví akékoľvek protirečenie, takého nech neprij-
mú. 

Ďalej, každý, kto chce vstúpiť do spoločnosti, nech to oznámi pánu kráľovi a sud-
covi prostredníctvom kancelára, ktorý bude v  tom čase zastávať tento úrad. Ak to 
kráľ alebo sudca uzná za vhodné, kancelár zaznamená jeho meno, a ak sa bude zdať 
že bude verný a dobrý, možno ho prijať do spoločnosti horeuvedeným spôsobom za 
súhlasu všetkých.12

Ďalej, sudcovia medzi sebou bez meškania učinia spravodlivosti zadosť bez zve-
rejnenia osoby a kto nebude chcieť rešpektovať uložený rozsudok a ani nebude chcieť 
byť spravodlivý, ako krivoprísažníkovi sa mu odoberie plášť, nech je vylúčený zo spo-
ločnosti a všetci nech sa obrátia proti nemu, aby uplatnili právo nad neprávosťou.13 

Ďalej, pre to, aby medzi bratmi nenastala zjavná nesvornosť a pohŕdanie jedného 
druhým, ustanovujeme a bezvýhradne žiadame dodržiavať, aby každý jeden člen spo-
ločnosti voči druhému bol povinný poslúžiť mu radou, zachoval mu priazeň a vše-
stranne pomáhal svojmu druhovi.

Chceme tiež, aby v prípade, že niekoho z našej spoločnosti olúpili, alebo ak by 
utrpel inú neprávosť, ostatní členovia našej spoločnosti budú povinní za neho vyko-
nať odplatu a navyše budú musieť vykonať zadosťučinenie svetskou silou a silnou ru-
kou, až kým tejto neprávosti nebude učinené zadosťučinenie, aby sa nikto nepokúšal 
o neprávosti.

Tieto stanovy a ustanovenia spoločnosti svätého Juraja sú predložené roku pána 1326 
v deň sviatku svätého martýra Juraja a sú schválené naším pánom kráľom Karolom.
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Po prvé, počet našich bratov v spoločnosti svätého martýra Juraja nesmie prevýšiť 
alebo prekročiť päťdesiat.

Ďalej, po druhé sú povinní samostatne alebo spoločne sa dohodnúť na vylepšení 
svojho postavenia, pánu kráľovi musia sľúbiť vernosť a spravodlivosť, a to aj navzájom 
medzi sebou.

Bezodkladne v troch termínoch, čiže vo sviatok martýra svätého Juraja, po druhý 
raz vo sviatok narodenia Panny Márie14 a po tretí raz v novoročnej oktáve15 sa musia 
osobne stretnúť bez výhovoriek a ospravedlnení s výnimkou tých, ktorí by boli ťažko 
chorí alebo tých, ktorí by boli zjavne zamestnaní vybavovaním záležitostí pre kráľa 
a kráľovstvo.

Ďalej, jedenkrát v ktoromkoľvek mesiaci, a to v pondelok alebo v utorok sa pod-
ľa príkazu sudcu tejže spoločnosti stretnú tí, ktorí budú prítomní na panovníckom 
dvore, a budú spolu rokovať o dobrom stave nášho kráľa a kráľovstva, ako aj o svojich 
úžitkoch.

Ďalej, na základe právomoci od metropolitu16 môže dať zvolený duchovný sudca 
rozhrešenie od hriechu porušenia prísahy, ak by niekto z nevedomosti alebo nešťast-
nou náhodou niekomu krivo prisahal, s výnimkou ťažkých sporov, pri ktorých sudca 
rozhodnutie zverí bratom.

Ďalej, určujeme, že ak ktokoľvek cudzí spácha neprávosť na ktoromkoľvek čle-
novi našej spoločnosti, ten sudca, ktorý tam bude v tom čase prítomný, môže dať 
kráľovskou listinou príkaz krajinskému sudcovi, aby z moci kráľovskej autority bez 
meškania poskytol zadosťučinenie neprávosti tomu nášmu prísažnému bratovi, ktorý 
sa sťažoval.

Ďalej, určujeme, že nikto nesmie viesť priateľské rozhovory s nepriateľmi našich 
bratov v  spoločnosti, a  rozbroje medzi nimi budeme trestať ako krivoprísažníctvo 
a takého brata vylúčime zo spoločnosti.

Preložil Igor Graus.

Proveniencia: Listina je uložená v Maďarskom krajinskom archíve v Budapešti pod signatúrou 
DL 40 483.

Edícia: MILLER, Ferdinand (ed.): Acta litteraria Musei Nationalis Hungarici. Tomus I. Budae: 
Typis Regiae Universitatis Hungaricae, 1818, s. 153-162; FEJÉR, Georgius (ed.): Codex dip-
lomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis VIII/3. Budae: Typis Regiae Universitatis Ungaricae, 
1832, Nr. 50, s. 163-170. 

Literatúra: FÜGEDI, Erik: Rittertum im mittelalterlichen Ungarn. In: Die Ritter. Burgenlän-
dische Landesaustellung 1990, Burg Güssing 4. Mai – 28. Oktober 1990. Burgenländische For-
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schungen Sonderband VIII. Eisenstadt 1990, s. 32-38; VESZPRÉMY, László: Az Anjou-kori 
lovagság egyes kérdései. A Szent György – lovagrend alapítása. In: Hadtörténelmi Közlemények, 
roč. 107, 1994, č. 1, s. 3-18; GRAUS, Igor: Laické rytierske rády v Uhorsku 14. – 20. storočia. 
(Stav a perspektívy výskumu.) In: Vojenská história, roč. 3, 1999, č. 2, s. 3-27; SEGEŠ, Vladi-
mír: Od rytierstva po žoldnierstvo. Stredoveké vojenstvo v Uhorsku so zreteľom na Slovensko. Brati-
slava: MO SR, 2004, s. 166-167.

* * *

1 Príslušníci laických rytierskych rádov sa vo svojom ofi ciálnom pomenovaní zvyčajne vyhýbali slovu rád 
(lat. ordo) a zvyčajne ich označovali ako rytierske spoločnosti, bratstvá alebo združenia. Zrejme tak robili 
v snahe odlíšiť sa od duchovných rytierskych rádov. Uhorský rád svätého Juraja preferoval označenie 
bratská rytierska spoločnosť, hoci v  skutočnosti bol typickým laickým rytierskym rádom z najvyššej 
kategórie panovníckych radov. Práve tento rád je zatiaľ najstarším historicky doloženým laickým rytier-
skym rádom v stredovekej Európe.

2 Ide o opáta benediktínskeho kláštora na Panónskej hore (Pannonhalma v Maďarsku).
3 Devíza, čiže heslo v preklade do slovenčiny znie: V pravde som verný tejto bratskej spoločnosti, res-

pektíve voľne: Som naskrze spravodlivým členom tohto bratského spoločenstva. Ide o  tzv. verbálnu 
insígniu.

4 Sviatok svätého Juraja pripadá na 23. apríla.
5 Hrivna, resp. marka (z lat. marca) – v 14. storočí mala budínska hrivna ako celokrajinská miera hmot-

nosť 245,5377 g. 
6 Povinnosť zúčastňovať sa na rytierskych turnajoch bola v súlade s panovníkovým zámerom posilňovať 

postavenie rytierstva ako osobitného stavu v uhorskej spoločnosti, ale aj zvyšovať rytierske kvality jed-
notlivcov. Vizuálne najatraktívnejším prejavom bolo udeľovanie šľachtických erbov a časté poriadanie 
honosných rytierskych turnajov.

7 Išlo o akési skúšobné obdobie v trvaní jedného roka, dokedy sa mal nominant defi nitívne rozhodnúť, či 
zostane v ráde. Samotný rád mal právo zo svojho stredu vylúčiť nominanta na členstvo, ktorý po dobu 
jedného roka nepreukázal požadované kvality a prínos.

8 Pod písmenami sa myslia slová verbálnej insígnie. 
9 V prípade verbálnej insígnie zrejme išlo o jej morálnu a nie reálnu hodnotu. Pokuta sa platila za každý 

mesiac osobitne.
10 Príslušníci rádu boli vyňatí spod štandardnej jurisdikcie kráľovstva a podliehali iba rozhodnutiam rádo-

vého súdu.
11 Išlo o uplatnenie zásady oko za oko, zub za zub, ktorá mala navyše preventívny charakter. Rovnaký 

obsah vyjadrený inými slovami obsahuje aj jeden z ďalších článkov stanov.
12 Záujemca o vstup do rádu musel svoju žiadosť predostrieť kancelárovi, ktorý ju tlmočil panovníkovi 

a jednému zo sudcov. Po predbežnom posúdení vhodnosti uchádzača a vyjadrení formálneho súhlasu 
oboch nasledovalo spoločné hlasovanie všetkých členov rádu, ktoré bolo rozhodujúce. 

13 Rozhodnutia rádového súdu boli pre členov rádu záväzné a ak sa im ktorýkoľvek rytier nepodrobil, bol 
vylúčený a rozhodnutie súdu sa v prípade potreby vykonalo aj násilím za aktívnej účasti členov rádu.

14 Sviatok narodenia Panny Márie sa slávi 8. septembra.
15 Novoročná oktáva pripadá na ôsmy deň po Novom roku, čiže na 8. január.
16 Metropolita – ostrihomský arcibiskup. 
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55 Dohoda o spojenectve uhorského kráľa Karola s českým 
kráľom Jánom
3. septembra 1335

Vyvrcholením diplomatických aktivít kráľa Karola I. a dôležitou udalosťou celoeu-
rópskeho významu bolo stretnutie troch kráľov – uhorského Karola I. Anjouovského, 
českého Jána Luxemburského a poľského Kazimíra III. Piastovského – vo Vyšehrade 
nad Dunajom na jeseň 1335. Okrem nich sa na stretnutí vo Vyšehrade zúčastnili via-
cerí vojvodcovia či kniežatá, moravský markgróf Karol Luxemburský (neskorší český 
kráľ a rímsko-nemecký cisár), ba aj predstavitelia Rádu nemeckých rytierov. Vyšehrad-
skému stretnutiu predchádzalo rokovanie zástupcov v Trenčíne v auguste 1335, kde sa 
pripravila pôda na urovnanie sporu medzi Českých kráľovstvom a Poľskom o Sliezsko. 
Vďaka dohode sa prehĺbila spolupráca i spojenectvo Uhorska, Čiech a Poľska a záro-
veň sa posilnilo medzinárodné postavenie Uhorska.

My Karol1, z Božej milosti kráľ Uhorska, obsahom prítomnej listiny dávame na ve-
domie všetkým, ktorých sa to týka, že želajúc, aby my, naši synovia, dedi čia ako aj 
potomkovia našich dedičov a naše krajiny so slávnym panovníkom pánom Jánom2, 
z  tej istej Božej milosti vznešeným a  osvieteným českým kráľom, grófom luxem-
burským, naším premilým bratom a jeho osvietenými synmi, pánom prvoro deným 
Karolom3, moravským markgrófom a pánom Jánom, kniežaťom Korutánska a  ich 
dedičmi sa spojili väzbou bratskej lásky a vytrvale, naveky a neporušene, bez akého-
koľvek podvodu, čisto a pokorne zostali spolu v cite lásky a v silnom zväze nerozluč-
ného priateľstva, v prítomnej listine spolu s naším prvorodeným synom Ľudovítom, 
našou prísahou nad svätým evanjeliom Božím sľubujeme a  zaväzujeme sa, že my, 
naši synovia a  ich dedičia chceme a musíme naveky vypomôcť spomí nanému pá-
novi Jánovi, českému kráľovi, nášmu bratovi, hore uvedeným ich synom, ich dedi-
čom a hore uvedenému ich Českému kráľovstvu, spolu s jeho pripojenými územiami 
proti všetkým, nech sú ľudia hociktorého stavu, postavenia a pozície – s výnimkou 
vznešených panovníkov, pána Róberta, kráľa Jeruzalema a Sicílie, a Kazimíra4, kráľa 
Poľska, tak ako ich synov a dedičov, našich súrodencov a všeobecne všetkých príbuz-
ných našich, s ktorými sme rodinnou väzbou spojení v Itálii alebo hocikde, chceme 
i sme povinní naveky vypomôcť. A to takým spôsobom, že ak sám kráľ a jeho dedičia 
by mimo hraníc svojho Českého kráľovstva proti svojim susedom, to jest susedným 
nepriateľom alebo niektorému z nich začali výpravu, vtedy na ich prosbu sľubujeme 
a sme povinní jemu alebo jeho synom alebo ich dedičom naši mi obrnencami a naši-
mi lukostrelcami – ako sa nám dá urobiť – bez klamstiev a úkladov vypomôcť. A keď 
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by niekto hranice hore uvedeného ich Českého kráľovstva s nepriateľským úmyslom 
prekročil, útočiac násilne na neho (kráľa), jeho synov, ich dedičov a kráľovstvo a prí-
slušenstvá tohto kráľovstva, vtedy my a naši synovia alebo dedičia našich synov sľu-
bujeme a sme povinní na základe ich žiadosti všetký mi silami nášho kráľovstva, totiž 
Uhorska, osobne vypomôcť českému kráľovi, jeho synom a ich dedičom. Podobne 
ten istý náš brat, český kráľ, buď v tej istej pozícii, totiž v kráľovskej hodnosti, ktorú 
zastáva teraz, buď v inej, vyššej hodnosti, ktorú by šťastne dosiahol alebo by sa tam 
zdvíhal, tak ako i jeho hore uvedený syn a ich dedičia sú povinní nám, našim synom, 
dedičom našich synov a našim krajinám bez výnimky proti všetkým, ľuďom hocikto-
rej pozície alebo hociktorej hodnosti naveky vypomôcť – ako sa im dá urobiť – podľa 
hore uvedených, teda ak my, naši synovia alebo ich dedičia by začali výpravu mimo 
hraníc našich krajín proti svojim susedom, to jest susedným nepriateľom, vtedy na 
našu žiadosť český kráľ, jeho synovia a dedičia jeho synov s ich obrnencami a luko-
strelcami – ako sa im dá urobiť – bez klamstiev a úkladov nám vypomôžu. A keď by 
niekto hranice našich kráľovstiev s nepriateľským úmyslom prekročil, útočiac na nás, 
našich synov, ich dedičov a naše kráľovstvá, vtedy náš brat, český kráľ, jeho synovia 
a ich dedičia majú a sú povinní na základe našej žiadosti všetkými silami ich kráľov-
stva, totiž Čiech osobne bez klamstiev a úkladov vypomôcť nám, našim synom a ich 
dedičom. Sľubujeme okrem toho, že žiadnych utečencov, zbehov, žiadne odsúde-
né osoby, ktoré prišli z Čiech do nášho kráľovstva, nenaverbujeme a nikomu z na-
šich ľudí alebo tým, ktorí pod nás pripadajú nedovolíme ich naverbovať alebo prijať 
k sebe alebo hocijakým spôsobom im pomôcť. Spomenutý náš brat, český kráľ, jeho 
synovia a dedičia ich synov podobne nijako nedovolia, aby odsúdencov, utečencov 
a zbehov, ktorí z našich krajín prešli do Čiech, buď oni, buď hocikto z  ich ľudí 
naverboval v Čechách alebo v krajinách k nim pripojených, ba po vyhlásení cez nás, 
kráľov, našich dedičov alebo hodnostárov našich krajín budú tí odsúdenci vzájomne 
a bezpodmienečne vyhnaní. Okrem toho ak hocikedy by nejaký rozpor alebo vojna vy-
pukla medzi nami, našimi synmi alebo ich dedičmi na jednej strane a medzi pánom 
Albertom5 a Otom6, kniežatami (vojvodami) Rakúska a Štajerska alebo ich dedičmi 
na strane druhej, vtedy v zmysle hore uvedenej prísahy nebudeme chcieť dosiahnuť 
s nimi mier a dohodu bez súhlasu a vôle českého kráľa a jeho synov alebo dedičov, 
okrem prípadu, že by spomenutý náš brat, kráľ Čiech, jeho synovia a ich dedičia dali 
k tomu svoj vopred vyjadrený súhlas a vôľu. Podobne ak by spomenutý náš brat, český 
kráľ, jeho synovia a ich dedičia počas terajšej alebo budúcej vojny chceli s hore uvede-
nými kniežatami Rakúska a Štajerska alebo ich dedičmi dosiahnuť dohodu, náš brat 
v zmysle hore uvedenej prísahy to nesmie urobiť bez nás a našich synov, okrem prí-
padu, že by na to súhlas a vôľa naša a našich synov a dedičov vopred pristúpila. Me-
dzitým ak by hocikedy my, naši synovia a dedičia alebo náš ľud poskytnutím pomoci 
alebo na iný spôsob hocikde sa dostali do vzťahu, nech sme vzájomne a úplne bezpeční 
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a nedotknuteľní. V zmysle hore uvedenej prísahy pod trestom pápežskej exkomuniká-
cie teda navždy sľubujeme aj v mene našich synov a dedičov, že v tejto listine zachytené 
v úplnosti i v jednotlivostiach dodržíme. Náš brat, pán český kráľ je tiež povinný a na 
základe vzájomnosti má to všetko v mene jeho samého, jeho synov a ich dedičov dodr-
žať tak, ako to vo vyššie uvedených bodoch podľa prísahy a pod trestom stojí pre nás, 
našich synov a dedičov. Na svedectvo a na večné potvrdenie toho všetkého vyššie uve-
deného, tak ako aj všetkých jednotlivých nariadení, sme my, spomenutý kráľ Uhorska, 
spolu s naším synom, spomenutým Ľudovítom, nechali urobiť prítomnú, zavesením 
našich visiacich pečatí potvrdenú listinu. Dané vo Vyšehrade, v nedeľu bezprostredne 
pred sviatkom narodenia Panny Márie v roku Pána tisíctristotridsaťpäť. – Na plike: Do 
registračnej knihy uvedené Jánom z Glacza. 

Citované podľa RÁCZ, György, (ed.): Visegrád 1335. [Budapest]: International Visegrad Fund 
– State Archives of Hungary – Pázmány Péter Catholic University, 2009, s. 98-100 (slovenský 
preklad Ábrahám Barna), tamže aj faksimile a latinsky text, s. 82-85.

Literatúra: Dejiny Slovenska I. (do roku 1526). Bratislava: Veda, 1986, s. 316-321; Károly Róbert 
emlékezete. Ed.: Kristó, Gyula – Makk, Ferenc. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1988; SEGEŠ, 
Vladimír a kol.: Kniha kráľov. Panovníci v dejinách Slovenska a Slovákov. 4. vyd. Bratislava: SPN 
– Mladé letá, 2010, s. 133-140. 

* * *

1 Karol I. Anjouovský – uhorský kráľ v rokoch 1301 – 1342.
2 Ján Luxemburský – český kráľ v rokoch 1310 – 1346. 
3 Karol Luxemburský – moravský markgróf, neskôr pod menom Karol IV. bol v rokoch 1346 – 1378 

českým i rímsko-nemeckým kráľom, od roku 1355 cisárom.
4 Kazimír III. Veľký – poľský kráľ v rokoch 1333 – 1370. 
5 Albert (Albrecht) II. – rakúsky a štajerský vojvoda v rokoch 1330 – 1358. 
6 Oto – rakúsky a štajerský vojvoda v rokoch 1330 – 1339.
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56 Dohoda o obchodnej ceste medzi Uhorskom a Čechami
6. januára 1336

Spojenecká dohoda uzavretá medzi uhorským kráľom Karolom I. a českým kráľom 
Jánom vo Vyšehrade roku 1335 (pozri dokument č. 55) sa stala základom na roz-
víjanie spojenectva aj v ekonomickej oblasti. Výrazom toho je aj dekrét uhorského 
kráľa Karola I., v ktorom sa stanovujú obchodné cesty vedúce z Uhorska do Čiech, 
colné a mýtne miesta vrátane výšky colných poplatkov. Zmyslom dohody bola aj 
snaha obísť právo skladu Viedne a obchod medzi nemeckými krajinami a Uhor-
skom presmerovať cez moravské Brno. Za vznikom obchodnej dohody možno vytu-
šiť aj iniciatívu miest na území dnešného Slovenska, cez ktoré mala viesť obchodná 
cesta spomínaná v listine. 

My Karol, z Božej milosti kráľ Uhorska, znením tejto listiny dávame na vedomie 
všetkým, ku ktorým sa dostane, že ak verejná cesta obchodníkov prechádzajúcich 
z nášho kráľovstva do Čiech a do iných susedných kráľovstiev a naopak, prichá-
dzajúcich z Čiech a z iných susedných kráľovstiev do nášho kráľovstva so svojimi 
vecami a obchodnými tovarmi, od vojnových a nepokojných čias pre úklady zlo-
činných ľudí a neprístojné vyberanie mýt takmer doteraz a neprestajne bola mimo 
používania, my, ako na nás dolieha Božským riadením zverená úloha, pre pohodl-
nejší a pokojnejší prechod týchto (obchodníkov) medziiným sme intenzívnejšie ob-
rátili smer nášho rozmýšľania na opravu a obnovenie pôvodného stavu, v záujme 
toho sme pred časom mali rozhovor so vznešeným a slávnym panovníkom pánom 
Jánom, z Božej milosti osvieteným kráľom Čiech, naším najdrahším bratom, s oso-
bitným zameraním na hore uvedené problémy. Konečne po zvážení užitočnosti 
pre obidve krajiny, po zrelej úvahe s prelátmi1 a barónmi nášho kráľovstva a na ich 
radu sme pre obchodníkov tak našich, ako aj českých a z iných susedných krajín 
zariadili, že tieto cesty a hradské budú schodné a priechodné a že mýta sa budú vy-
berať a určovať na miestach a spôsobmi dolu vyznačenými, rozumie sa: na prvom 
vstupe na hranice Uhorského kráľovstva v Holíči, ľudovo zvanom aj Nový hrad, má 
sa platiť osemdesiatina z obchodných tovarov. Odtiaľ potom alebo v Šaštíne, alebo 
v Senici sa má platiť od každého obchodného voza, ktorý sa ľudovo nazýva rudas2, 
jeden lót3 alebo tri vážky4. Od každého voza, zvaného aynczas5, polovičné mýto ale-
bo polovičný lót. Odtiaľto v Jablonici v okolí hradu Korlátov Kameň má sa platiť 
len mostné mýto tak, že od každého koňa alebo vola ťahajúceho voz sa platí jeden 
viedenský denár6. Od dobytka, ktorý má byť vystavený na predaj, rozumie sa od 
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dvoch väčších, sa platí rovnako jeden viedenský denár. Od štyroch malých zvierat – 
oviec, kôz a bravov rovnako jeden viedenský denár a nie viac. Odtiaľ ďalej v Buko-
vej alebo v Bíňovciach sa má platiť mýto ako v Šaštíne a Senici len od obchodných 
vozov. Okrem toho od mesta Trnavy až po Budín na nižšie uvedených miestach sa 
má vyberať mýto hore uvedeným spôsobom od obchodných vozov. Po prvé vo Vlč-
kovciach, potom v Šintave, ďalej v dedinách ostrihomského arcibiskupa Nyárhíd 
a Dvory7; tiež za Dunajom z tejto strany v Ostrihome, potom v dedine Čaba8, po-
tom v dedine Svätý Jakub pre starobudínsky hrad a v budínskej bráne majú vyberať 
mýto rovnako od vozov, ako bolo vyjadrené hore, s objasnením toho, že v hore uve-
dených mýtnych staniciach nesmie dôjsť k zdržiavaniu sa okrem miest, v ktorých 
sme zriadili vyberanie tridsiatkov9. Všetky tieto mýtne miesta, ako vieme podľa vy-
jadrenia brnianskych mešťanov z Českého kráľovstva a našich trnavských mešťanov, 
boli zriadené od čias kráľa Bela10 a budú zákonné a právoplatné.

Z toho dôvodu zvolávame všetkých obchodníkov, tak našich a českých, ako aj 
z iných krajín, prechádzajúcich so svojimi tovarmi, a oznamujeme im touto listi-
nou, že so svojimi vecami, tovarmi a majetkami budú mať odteraz aj naďalej slo-
bodnú možnosť pokojne, bezpečne a bez akejkoľvek prekážky zdravo a bezpečne 
prechádzať cez spomenuté mýtne stanice.

Toto dávame Vám magistrom, Štefanovi, synovi Lacka, kastelánovi z Holíča, 
Branča a Beckova, rovnako bratislavskému županovi Mikulášovi, zvanému Treu-
tul, kastelánovi z Korlátovho Kameňa a z Héderváru, ale i Vavrincovi Slovákovi11, 
kastelánovi zo Šintavy, držiacim v prítomnosti spomínané naše pocty, ako aj v bu-
dúcnosti ustanoveným úradníkom a našim kastelánom v podobe kráľovského edik-
tu s najprísnejšími rozkazmi. Vás zase, pána ostrihomského arcibiskupa, žiadame, 
Vám a spolu s Vami aj iným prelátom kostolov, šľachticom a ostatným ľuďom akej-
koľvek hodnosti a postavenia strážiacim a držiacim niektorú z menovaných mýt-
nych staníc podobne pevne nariaďujeme touto listinou, že ste povinní s ohľadom 
na našu hojnejšiu priazeň a starostlivosť spomínané slobodné a bezpečné cesty bez 
akejkoľvek prekážky a pokojné pre spomínaných obchodníkov udržiavať, nedovo-
liť ani nijakým spôsobom obchodníkov obťažovať a znepokojovať, ani na meno-
vaných mýtnych staniciach nad spomínaný spôsob vyberania mýta zaťažovať, ináč 
ťažko urazíte náš Majestát. Toto všetko i spomínané jednotlivosti chceme, aby ste 
Vy, spomínaní naši verní a milí, postupne zverejnili a vyhlásili na trhoch a verej-
ných miestach a v provinciách. Dané na Vyšehrade12 na sviatok Troch kráľov roku 
Pána 1336. 

Citované podľa Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti I. Bratislava: Národné literárne 
centrum, 1998, s. 150-151, č. 42. 
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Edícia: ČELAKOVSKÝ, Jaromír: Codex iuris municipalis regni Bohemiae I. Praha 1886, s. 44-47; 
Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov IV. Pod vládou anjouovských kráľov. Slovensko po vymretí 
Arpádovcov a nástupe Anjouovcov na uhorský trón, Karola Róberta, Ľudovíta Veľkého a jeho dcéry 
Márie. Ved. red.: Sedlák, Vincent. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2002, s. 108-109.

Literatúra: RÁCZ, György, (ed.): Visegrád 1335. [Budapest]: International Visegrad Fund – State 
Archives of Hungary – Pázmány Péter Catholic University, 2009 (faksimile listiny a latinský text, 
s. 164-166, slovenský preklad tamže, s. 177-178). 

* * *

1 Prelát – vysoký cirkevný hodnostár. 
2 Rudas – voz ťahaný viaczáprahom. 
3 Lót – jednotka hmotnosti (asi 15,3 – 17,5 g). 
4 Vážka – jednotka hmotnosti (asi 5,3 g striebra). 
5 Aynczas – voz ťahaný jednozáprahom. 
6 Viedenský denár – strieborná minca. 
7 Nyárhíd a Dvory – dnes Nové Zámky a Dvory nad Žitavou. 
8 Čaba – dnes Piliscsaba v Maďarsku.
9 Tridsiatok – pohraničné clo, do prvej tretiny 14. storočia osemdesiatina, potom 1 %, neskôr 3,33 % 

z hodnoty tovaru. 
10 Belo IV. – uhorský kráľ v rokoch 1235 – 1270. 
11 V latinskej pôvodine Laurencio Sclawo, čiže v nom. sg. Laurencius Sclawus.
12 Vyšehrad – sídelný hrad uhorských kráľov pri Ostrihome. 
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57 Kronikár Matteo Villani o uhorskom vojsku
1348 – 1363

Jedným z najdôležitejších talianskych kronikárskych diel v 14. storočí bola kronika bratov 
Villaniovcov v historiografi i označovaná ako Istorie Fiorentine (Dejiny Florencie), respek-
tíve Nuova Cronica (Nová kronika). Monumentálne veľkolepé dielo, ktoré sa zachovalo 
vo viacerých odpisoch i neskorších knižných vydaniach, zachytáva dejinné udalosti od 
biblických čias. Kroniku začal písať vzdelaný obchodník a bankár Giovanni Villani, ktorý 
roku 1348 podľahol moru. Po ňom v písaní pokračoval jeho brat Matteo, ktorý dielo 
obohatil o ďalších jedenásť kníh. V nich pomerne podrobne a presne zaznamenal aj prie-
beh viacerých výprav uhorského kráľa Ľudovíta I. do Talianska. Po Matteovej smrti roku 
1363 sa písania kroniky ujal jeho syn Filippo. Z hľadiska uhorských vojenských dejín je 
zaujímavá najmä pasáž o Uhroch a ich zvykoch, ktorú kronikár zaznamenal v súvislosti 
s výpravou uhorského vojska Ľudovíta I. roku 1356 proti Benátkam. 

Ako Uhri usporadúvajú vojsko
Za obdivuhodné považujú Taliani v dnešných časoch, aké množstvo jazdcov sprevádza 
uhorského kráľa, keď tiahne proti nepriateľom; a preto, hoci dávnejšie sa o týchto ve-
ciach viac vedelo, lenže po toľkom čase akoby upadla spomienka na nich (Uhrov), pod-
ujali sme sa to osvetliť, aby sa súčasníci natoľko nedivili. Uhri sú veľmi veľkým ľudom, 
a  takmer všetci podliehajú pod správu barónov, a  tieto barónstva1 v Uhorsku nie sú 
dedičné a netrvajú doživotne, keďže ich podľa svojej vôle udeľuje či odníma panovník. 
Podľa dávnej zvyklosti majú stanovené, koľko jazdcov dodá každý barón alebo každá 
obec2, ak kráľ vedie alebo nariaďuje vojnu, takže v súvislosti s počtom (jazdcov) a časom 
vojenskej služby každý vie, čo má robiť; a preto na príkaz panovníka (každý) okamžite, 
bez zdržiavania sa a prieťahov vyráža, aby ihneď prišiel, takže každá obec a každý barón 
vopred udržiava v pohotovosti tých, čo sú povinní vojenskou službou; a takýto majú 
buď dva kone, alebo aj viac, sú vyzbrojení ľahkými útočnými zbraňami, čiže lukom 
a šípmi v tulcoch a na vlastnú ochranu im slúži dlhý meč. Spravidla vždy sú odetí do 
plášťa z kordovánu3, a keď ho dobre namastia, oblečú si naňho ďalší a naňho opäť ďal-
ší a potom ešte jeden, čim získa veľkú odolnosť a poskytuje ochranu (ako brnenie). Na 
hlave len zriedkavo nosia prilbu, lebo by im mohla prekážať pri lukostreľbe, v ktorú sa 
veľmi nádejajú a ktorá je ich prednosťou. 

Uhri majú početné žrebčince, ich kone nie sú veľké, používajú ich aj pri orbe i poľ-
ných prácach, a využívajú aj zapriahnutých do talíg pri prevoze nákladu. Kone chovajú 
tak, aby sa držali pevne spolu, a to tak, že každému obviažu jednu nohu a tú pripevnia 
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ku kolu zarazenému do zeme, čo postačuje, aby (kone) zostali pospolu a dokázali ísť 
všetkými smermi. Živia sa trávou, senom, slamou, obilniny dostávajú zriedka, zväčša 
len vtedy, ak idú na východ a keď prechádzajú pustým územím. Ak postupujú tamtým 
smerom, používajú dlhé sedlá v tvare brnenia; a na neobývanom území alebo pri tábo-
rení jazdec a kôň sa uložia len tak na zem pod holým nebom, bez šiatrov. A ak je pekné 
počasie, rozviažu remence sedla, ktoré im slúži v noci za vankúš; ak je daždivo, čo sa tam 
však stáva zriedkakedy, z jednej či aj z druhej strany si vďaka sedlu urobia prikrývku. Ich 
koňom neprekáža, keďže sú privyknuté či už na pekné počasie alebo na dážď, veď napo-
kon v tých krajoch prší len zriedkavo. Aj inde, kde tomu tak nie je, však dobre znášajú 
nepohodu či zlé počasie. Mnoho koní je vykastrovaných, lebo také sú odolnejšie i ľahšie 
ovládnuteľné. 

Na pustinách ľahko čelia záťaži a nedostatku potravín, a to z nasledujúceho dôvo-
du: v Uhorsku chovajú množstvo volov a kráv, ktoré nepoužívajú pri poľných prácach; 
vďaka rozľahlým žírnym pastvinám rýchlo narastajú i priberajú. Potom ich skolia, s ich 
kožami a masťou vo veľkom obchodujú, mäso však varia vo veľkých kotloch a po uva-
rení nasolia, oddelia od kostí, a v peciach alebo aj iným spôsobom vysušia; keď mäso 
vyschne, rozdrvia ho na kúsky a zomleté na prach odložia. A keď putujú s vojskom po 
pustatinách, kde nemôžu nájsť potravu, nesú si so sebou kotlíky alebo iné nádoby; každý 
má vrecko naplnené sušeným mäsom pre svoju potrebu, okrem toho ho však v hojnom 
množstve preváža aj vojvodca na voze. Keď sa dostanú k rieke alebo inému zdroju vody, 
zastavia, naplnia nádoby vodou, varia ju a keď zovrie, hodia do nej zopár hrstí sušeného 
mäsa podľa toho, koľko ich je v družine. Prášok napučí a sťaby kaša naplní hrniec; slúži 
ako veľmi výživná strava a s kúskom chleba alebo aj bez neho dá človeku silu. – – – 

Preložil Vladimír Segeš. 

Edícia: MARCZALI, Henrik: Enchiridion fontium historiae Hungarorum. Budapest 1902, s. 
225-227. 

Literatúra: KRISTÓ, Gyula: Az Anjou-kor háborúi. Budapest 1988, s. 205, 213-215. 

* * *

1 Pod barónmi (baronaggi) sa myslia veľmoži, teda nositelia najvyšších krajinských úradov a hodností, 
pod barónstvami (baronie) zasa úrady, označované po latinsky honor, a to nepochybne vrátane župan-
stva. 

2 Pojem obec (comune) treba zaiste chápať v širšom významovom zmysle, môže označovať azda aj stolicu, 
nielen mesto či dáku obec (dedinu).

3 Kordován – jemne a na mäkko vypracovaná koža z kôz alebo oviec. 
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58 Dekrét kráľa Ľudovíta I. o právach a povinnostiach 
šľachty
11. decembra 1351

Anjouovci zaviedli v Uhorsku po porážke oligarchie takmer absolutistický režim. 
Nezvolávali krajinské zhromaždenia a pri správe krajiny sa opierali o podporu neveľ-
kej skupiny verných barónov. Kráľ Ľudovít I. Veľký pod tlakom požiadaviek strednej 
a nižšej šľachty zvolal v novembri – decembri 1351 do Budína krajinské zhromažde-
nie. Vydal na ňom dekrét potvrdzujúci – s výnimkou jedného článku – nielen Zlatú 
bulu Ondreja II. z roku 1222, v ktorej boli formulované základné práva a povinnosti 
šľachty, ale po porade s kráľovnou Alžbetou a barónmi ho rozšíril aj o nové zákonné 
články. Dekrét, ktorý sa občas označuje aj ako aviticitný zákon, sa stal základným 
právnym východiskom vo vzťahu k držbe a nadobúdaniu vlastníckeho práva šľach-
tického, donačného majetku v Uhorsku do roku 1848. V dekréte sa ďalej priznali 
rovnaké práva všetkým šľachticom krajiny bez ohľadu na veľkosť ich majetku a for-
málne sa ustanovil jednotný šľachtický stav. V prospech strednej a nižšej šľachty 
vyzneli aj zákonné články týkajúce sa poddaných, ktorí síce mali právo slobodne sa 
sťahovať, ale nemohli byť násilne odvlečení iným zemepánom. Ďalšie ustanovenia sa 
týkali platenia deviatku, portálnej dane a zemepanskej banskej slobody.

Ľudovít, z Božej milosti kráľ Uhorska, Dalmátska, Chorvátska, Ramy, Srbska, Ha-
ličska, Vladimírska, Kumánska a  Bulharska, salernské knieža a  držiteľ hodnosti 
pána Svätoanjelskej hory, všetkým v  Krista veriacim, tak terajším, ako aj budú-
cim, čo sa dozvedia o tejto listine, pozdrav v tom, ktorý umožňuje kráľom šťastne 
vládnuť a víťazne triumfovať. Je známe, že trón a moc kráľovskej hodnosti sa upev-
ňuje vtedy, keď je prezieravou starostlivosťou postarané o mier a spokojnosť pod-
daných, a tým je prisľúbené ako zaslúžená odmena a palma víťazstva štedré ude-
ľovanie výsad, podporovanie a rovnako dobrovoľné potvrdenie (výsad) zavedených 
inými kráľmi blahej pamäti. Lebo poslušnosť a zachovávanie vernosti odvodzujúce 
náležitý pôvod a zmysel existencie od zákonov pretrváva, keď pria zeň vládcu voči 
obyvateľom jeho kráľovstva neprestajne natoľko zapúšťa korene v poddaných, že 
ani po vyhasnutí plameňa života v tele neochabuje sila tejto vernosti.

Preto chceme dať všetkým na známosť znením tejto listiny, že spoločenstvo ba-
rónov, veľmožov a šľachticov nášho kráľovstva a zhromaždenie (ich) pospolitosti, 
dostaviac sa pred našu kráľovskú tvár, keď nám oznámili a pripomenuli svo ju odda-
nosť a vynikajúce zásluhy verných služieb s najhorlivejšou vernosťou a vítanou hor-
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livosťou poskytnutých a vynaložených nášmu Majestátu vo všetkých záležitostiach 
týkajúcich sa nás a  nášho kráľovstva, úspešných aj neúspešných, predložili nám 
istú privilegiálnu listinu najjasnejšieho vládcu pána Ondreja, syna Bela III., kedysi 
slávneho kráľa Uhorska, nášho predka a predchodcu blahej pamä ti, potvrdenú jeho 
Zlatou bulou, obnovujúcu a potvrdzujúcu v nasledujúcom znení ich výsady, kto-
ré im boli dané prostredníctvom najsvätejšieho Štefana, apoštolského kráľa uhor-
ského národa, ako to uvádza už spomínaná bula, ponížene prosiac jednomyseľne 
a svorne náš kráľovský Majestát, aby sme túto (listinu) prijmúc, stvrdzujúc a potvr-
dzujúc ráčili prítomným doslovne prepísať a potvrdiť spolu so všetkými ich výsa-
dami jasne vyjadrenými v tejto listine s výnimkou jedného jediného článku, ktorý 
bude následne uvedený, a aby sme tieto výsady výslovne vyjadrené v spomínanej 
listine z láskavosti kráľovskej dobrotivosti a na základe kráľovskej vôle obnovili, aby 
sa z nich títo šľachtici mohli naveky tešiť a užívať ich, a ráčili sme ich upevniť pro-
stredníctvom našej privilegiálnej listiny, ktorej znenie je také: – – – 1 

My teda s kráľovskou priazňou pozorne vypočujúc žiadosti spomínaných baró-
nov, pánov a šľachticov nášho kráľovstva, po uvážení a pripomenutí verných slu-
žieb a najúprimnejších prejavov ich priazne, ktorými sa usilovali vo všetkých zále-
žitostiach týkajúcich sa nás i nášho kráľovstva, tak úspešných, ako aj neúspešných 
- osobitne pri vykonávaní pomsty za preliatie nevinnej krvi nášho najdrahšieho 
brata, pána Ondreja blahej pamäti, niekdajšieho jeruzalemského a sicílskeho kráľa, 
ktorého príšerná vražda svojou krutosťou otriasla krajinami a končinami takmer 
celého sveta, keď sa vypravili spolu s nami do spomínaného Sicílskeho kráľovstva, 
podrobiac sa nebojácne neočakávaným zvratom osudu a ostatným osobným nebez-
pečenstvám, neohrozene sa opierajúc o najvyššiu vernosť sa usilovali zapáčiť nášmu 
Majestátu s  tým, že keď sa vrátia, budú vítaní a priaznivo prijatí. Chcejúc vyjsť 
v ústrety ich láskavej žiadosti a splniť im želanie, aby sme ich povzbudili k podob-
ným činom vernosti pestovaním zbožnej mys le, spomínanú listinu tohto pána kráľa 
Ondreja, nášho najdrahšieho predka a predchodcu, potvrdenú jeho Zlatou bulou, 
bez akejkoľvek pochybnosti od slova do slova vloženú do (našej) listiny, prijímajúc, 
schvaľujúc a potvrdzujúc, spolu so všetkými výsadami jasne v nej vyjadrenými s vý-
nimkou jedného jediného článku, spomínaným spôsobom z tohto privilégia vyňa-
tého, takého totiž, že šľachtici, ktorí zomreli bez dedičov, mohli tak za života, ako aj 
po smrti darovať alebo odkázať v závete, predať alebo odstúpiť svoje majetky cirkvi 
alebo komukoľvek by chceli. Práve naopak oproti tomu, ako je to uvedené v Zlatej 
bule spomínaného pána kráľa Ondreja, takto konať vôbec nie sú oprávnení, ale ich 
majet ky podľa práva a  riadne, čisto a  jednoducho, bez akéhokoľvek protirečenia 
majú pripadnúť bratom, príbuzným a ich rodu. Potvrdzujúc tieto výsady s láska-
vým súhlasom najjasnejšej a najvznešenejšej pani Alžbety, z Božej milosti kráľovnej 
Uhorska, našej najdrahšej matky, a po porade s týmito našimi barónmi, z láskavosti 
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kráľovskej dobrotivosti po tom, ako sme ich pozmenili, sme povolili, že sa z nich 
môžu tešiť a užívať ich naveky.

Okrem toho kvôli priaznivejším pomerom a pokojnému prospechu týchto oby-
vateľov nášho kráľovstva, so súhlasom našej matky a na radu našich barónov sme 
tým istým (šľachticom) zo zvyčajnej láskavosti podarovali takéto výsady s pridaním 
tých, ktoré sú zapísané nižšie:

1. Ak by preláti alebo akíkoľvek klerici vystúpili proti šľachticom nášho krá-
ľovstva v akejkoľvek veci v prítomnosti akéhokoľvek sudcu nášho kráľovstva a ak 
by mali spor, vtedy pre záležitosť, ktorá je predmetom sporu, nemôžu nad týmito 
(šľachticmi) bez vedomia kráľovského Majestátu vyhlásiť interdikt ani vyniesť roz-
sudok exkomunikácie, ako boli dosiaľ zvyknutí. A ak by títo klerici alebo preláti pri 
zachovaní právneho poriadku v prítomnosti akéhokoľvek kráľovského sudcu podľa 
práva boli odsúdení, vtedy nech sú potrestaní takým bremenom, akým zamýšľali 
obťažiť alebo zaťažiť svojich protivníkov.

2. Ani za pohrebné obrady ľudí zabitých prostredníctvom niekoho alebo nie-
ktorých archidiakoni nemôžu a nesmú vyberať jednu hrivnu2, ako to bolo dosiaľ 
podľa neblahého zvyku zaužívané.

3. Takisto malé konventy majú upustiť od vydávania svojich listín vyhotove-
ných vo veci večného vlastníctva a ich pečate majú stratiť akúkoľvek platnosť.

4. Komorský zisk, ako bol za čias slávneho panovníka pána Karola, kedysi krá-
ľa Uhorska, nášho najdrahšieho otca blahej pamäti, z každej celej sedliackej usad-
losti platený tromi grošmi3, i teraz sa má rovnakým spôsobom platiť tromi grošmi 
vyrazenými v našej komore, pričom jeden groš má mať hodnotu šiestich denárov4 
našej komory, v cene a množstve šiestich širokých viedenských (denárov), a štrnásť 
takýchto grošov je jedno ferto5. Len denáre navyše, rozumie sa príjem z daní, ani 
potraviny nemôžu prijať.

5. Richtárov a servientov bývajúcich na vlastných majetkoch ani sluhov výher-
covia tohto komorského zisku nemôžu zdaňovať a vyberať od nich komorský zisk; 
vo všeobecnosti (pri vyberaní) nemôžu prijať a násilne vymáhať viac ako tri groše.

6. Ďalej stanovujeme, že od všetkých našich poddaných, roľníkov a majiteľov 
viníc usadených vo všetkých slobodných dedinách a rovnako i dvorníckych dedi-
nách, nech sa akokoľvek nazývajú, i kráľovniných, s výnimkou opevnených miest, 
sa má požadovať deviatok zo všetkých plodín a vín a aj pani kráľovná má (ho) po-
žadovať a rovnako spomínaní baróni i šľachtici majú od všetkých roľníkov, podda-
ných a majiteľov viníc nachádzajúcich sa na všetkých svojich majetkoch požado-
vať a prijímať deviatok zo všetkých plodín a vín. Takisto preláti a klerici vlastniaci 
poddaných majú najprv požadovať desiatok a potom rovnako deviatok zo všetkých 
plodín a vín. A ak by si niektorí pri vymáhaní už spomínanej dane počínali inak, 
stanovujeme, že na majetkoch takých rebelov, ktorí neuposlúchnu toto naše naria-
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denie, sa má požadovať tento deviatok z ich plodín a viníc v náš prospech bez aké-
hokoľvek zníženia alebo zmiernenia, aby sa tým zväčšila naša vážnosť a títo obyva-
telia nášho kráľovstva nám mohli vernejšie slúžiť.

7. Rovnako od majetkov, ktoré získajú od nás a našich nástupcov, môžu podľa 
ich množstva, totiž z majetku poskytujúceho príjem desať hrivien môže prijať a do-
stať náš podkancelár jednu hrivnu a pisár jedno ferto a z väčších majetkov posky-
tujúcich príjem dvadsať hrivien (podkancelár) dve hrivny a pisár opäť jedno ferto, 
a tak postupne podľa pribúdania majetkov, ktoré nadobudnú.

8. Rovnako protiprávne mýta na súši alebo na riekach sa nemajú od odchádza-
júcich a prichádzajúcich vyberať a ani na mostoch a prievozoch ich nemajú pre-
chádzajúci platiť, keďže sme pobádali, že na týchto majetkoch sú šľachtici a prostí 
ľudia priveľmi zaťažovaní.

9. Ďalej ak ktorýkoľvek šľachtic bude podľa súdneho poriadku v prítomnos-
ti palatína, nášho krajinského sudcu alebo hociktorého iného sudcu odsúdený na 
trest za násilný čin svojvoľného súboja, krivého obžalovania, neoprávneného za-
sahovania do sporu, vyhotovovania falošných listín alebo hrdelného rozsudku za 
prečin akéhokoľvek druhu, sudca onoho súdneho procesu takéhoto odsúdeného 
má uväzniť a tri dni zadržiavať kvôli možnému obnoveniu mieru medzi stránkami. 
Ak by však tieto stránky neboli schopné sa zmieriť, vtedy nech ho odkáže do rúk 
jeho odporcu na vykonanie primeraného trestu podľa zaužívaného zvyku a práva 
kráľovstva. A ak poškodená stránka takémuto odsúdenému určí smrť alebo uloží 
iný trest podľa zvyku kráľovstva a podľa práva, vtedy ho sudca a poškodený zbavia 
povinnosti platenia peňazí alebo zaťaženia jeho majetku.

10. A synovia, bratia, príbuzní, sestry a manželky nemajú byť pre previnenie 
takto zosnulého človeka zaťažovaní, ale majú v pokoji a mieri zotrvať na svojich 
majetkoch, v domoch a statkoch. Ak sa však človek odsúdený spomínaným spô-
sobom s  poškodenou stránkou uzmieri, sudca nemôže prijať viac ako päťdesiat 
hrivien, ktoré mu majú byť odovzdané v záväzne určenom termíne, a ak sa mu ich 
(odsúdený) nepostará vyplatiť v danom termíne, po vypršaní tohto termínu, s ruče-
ním kráľovského človeka a na základe svedectva akejkoľvek kapituly alebo hodno-
verného konventu môže obsadiť časť alebo časti z jeho majetku v hodnote päťdesiat 
hrivien a tak dlho ich zadržiavať, kým táto časť alebo tieto časti nebudú vykúpené 
za spomínaných päťdesiatich hrivien prostredníctvom tých, o ktorých je známe, že 
im najväčšmi patrí právo ich vykúpenia.

11. Ďalej na žiadosť týchto šľachticov povoľujeme, aby sa všetci praví šľachtici 
usadení v hraniciach nášho kráľovstva a vo vojvodských dŕžavách po celom obvode 
hraníc tohto nášho kráľovstva mohli tešiť rovnakým slobodám.

12. Rovnako komorský zisk sú naši šľachtici medzi riekami Drávou a Sávou, 
z Požegy6 a aj z Vukovaru7 povinní platiť tak ako ostatní praví šľachtici nášho krá-
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ľovstva, ale platením dane z kuních kožušín, nazvanej bánova daň, a jej vymáhaním 
teraz a v budúcnosti nemajú byť zaťažovaní, ale majú byť od nej oslobodení, uvoľ-
není a vyňatí od každého vyberania všetkých ostatných až dosiaľ zaužívaných daní 
tak ako ďalší šľachtici v iných častiach nášho kráľovstva.

13. Ak by však boli na majetkoch šľachticov objavené nejaké bane na zlato ale-
bo striebro, meď, železo alebo iné bane, nemajú (im) byť odňaté bez primeranej 
náhrady, ale za takéto rudonosné majetky, na ktorých sa nachádzajú bane na zlato, 
ak sa uráči kráľovskému Majestátu, nech udelí spomínaným šľachticom rovnocen-
né majetky: naopak, ak by kráľovský Majestát tieto majetky s baňami nechcel vy-
meniť, vtedy podľa regálneho práva8 alebo urbury9 náležiacej kráľovskému právu 
nech sa vyberajú v jeho mene pri ponechaní týchto majetkov týmto šľachticom so 
všetkými ich ďalšími úžitkami, príjmami a právami; rovnako ako to pán Karol, náš 
najdrahší otec, tým istým obyvateľom kráľovstva povolil silou svojej listiny.

14. Ak sme však udelili niekomu majetok alebo majetky, má sa ujať majetku 
alebo majetkov mu darovaných za seba, a nie v našom mene, ale vo vlastnom mene 
nech vedie spor s protirečiacimi, ktorí sa objavia pri uvedení do spomínaného ma-
jetku; tak aby sa naše meno nespájalo so spornou záležitosťou a nemohli od nás 
prijať ani vymôcť poverovacie listiny na prešetrenie takýchto prípadov.

15. Rovnako šľachtici nemajú byť nútení prichádzať k mýtnym staniciam, ale 
majú mať slobodný prechod bez akejkoľvek prekážky cez priechody, ktoré si vybe-
rú.

16. Rovnako ani poddaní ostatných našich obyvateľov kráľovstva náležiaci 
ku kráľovej alebo kráľovninej Výsosti alebo k cirkevným prelátom, alebo patriaci 
(iným) mocným nášho kráľovstva, bez dobrovoľného povolenia svojich pánov ne-
majú byť násilne odvádzaní.

17. Konečne zvyk, keď šľachtici nášho kráľovstva pristupujú k vzatiu si svojich 
manželiek a zvyčajným spôsobom sa s týmito manželkami vracajú na vlastné (ma-
jetky), že je na mostoch a mýtach požadovaná jedna hrivna, rušíme a upúšťame od 
neho.

18. Rovnako nikto nemôže v kráľovských ani kráľovniných mestách a slobod-
ných dedinách, v dŕžavách a na majetkoch prelátov a barónov či ostatných šľach-
ticov zadržiavať ani väzniť poddaných našich obyvateľov kráľovstva za predchádza-
júce skutky spáchané na veciach alebo osobách, ale ak títo (poddaní) preukázateľne 
spôsobili rany, ublíženie, smrť, požiar alebo iné podobné prečiny, vtedy nech sa 
vykoná rozsudok a  spravodlivosť zo strany ich (pánov) a všetci sťažujúci nech sa 
v prítomnosti svojich vlastných pánov podrobia primeranému rozsudku a spravod-
livosti.

19. Ďalej pre výtržnosti otca nech nie je považovaný za vinného syn ani ako 
osoba, ani čo sa týka majetkov a vecí.
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20. Ani biskupi, kapituly, opáti, konventy, prepošti a ďalšie majetné cirkevné 
osoby nemôžu získať a udržať majetok tromi vyšetrovacími listinami, iba ak by bol 
kráľovský Majestát dôveryhodnými mužmi, ktorých určí na preskúmanie, infor-
movaný o nadobudnutých majetkoch (ktoré prešli zo šľachticov na klerikov), alebo 
na základe privilegiálnych listín kráľov alebo kráľovien, alebo sudcov zastupujúcich 
kráľovský Majestát.

21. Rovnako ľudia z kapitúl alebo konventov, ktorých privedú na základe krá-
ľovského nariadenia, aby podali svedectvo, nemôžu byť iní, iba tí, ktorí majú v tej-
to cirkvi vysoké postavenie. A ak kvôli svedectvu tejto kapituly (takýto človek) prí-
de na svojom vlastnom koni, vtedy tento šľachtic je povinný mu dať na jeden deň 
dva groše, ak však príde na koni tohto šľachtica, vtedy (dostane) na deň jeden groš.

22. Rovnako kráľov človek, ktorého privedú z dôvodu predvolania pred súd 
alebo na vyšetrovanie, nemôže pochádzať odinakiaľ, iba z tej župy alebo dištriktu, 
v ktorom sa nachádza ten, ktorý je predvolaný alebo proti ktorému sa vedie vyšet-
rovanie. A svedecká výpoveď kapitúl z dôvodu predvolania alebo žaloby a vyšetro-
vania má byť zabezpečená z bližších kapitúl.

23. Vyšetrovanie sa nemôže uskutočniť iným spôsobom ako prostredníctvom 
kráľovských listín alebo palatína, alebo krajinského sudcu a šľachtici každej župy 
alebo dištriktu sa majú zhromaždiť na jednom mieste a majú verejne vyšetrovať.

24. Pravda, ak by sa chceli tí, čo sa sporia, v akýchkoľvek ťažkých alebo proble-
matických prípadoch uzmieriť, sudca (im) v tom nemôže brániť a na základe roz-
hodnutia o zmieri nijakým spôsobom nemôže vybrať od nich viac ako tri hrivny.

25. Rovnako všetky začaté súdne spory a tie, ktoré sa majú začať vo veci majet-
kov, nech sa ukončia na tretí termín bez akéhokoľvek odkladu a odročenia.

A aby sled prítomného potvrdenia, doplnenia, ustanovenia a štedrého udele nia 
výsad a rovnako povolenia nadobudol silu večnej platnosti a aby sa nikdy v nija-
kom čase pričinením nás a našich nasledovníkov nemohlo stať, že v niekto rej svojej 
časti upadne akýmkoľvek spôsobom do zabudnutia, vydávame našu privilegiálnu 
listinu spečatenú našou obojstrannou privesenou a hodnovernou pečaťou. Dané 
rukou ctihodného otca v  Kristovi, pána Mikuláša, z  milosti Božej a  apoštolskej 
stolice záhrebského biskupa, podkancelára nášho dvora, nášho milého a verného, 
roku Pána 1351, na tretí deň pred septembrovými idami, v desiatom roku nášho 
panovania – – –10. 

Edícia: Képes Krónika I – II. Budapest 1987 (faksimilné vydanie a maďarský preklad s komentá-
rom a poznámkami). 

Literatúra: MARSINA, Richard: Stredoveké uhorské rozprávacie pramene a slovenské dejiny. In: 
Zborník Slovenského národného múzea LXXVIII. – História 24, 1984.
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Citované podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov IV. Pod vládou anjouovských kráľov. 
Slovensko po vymretí Arpádovcov a nástupe Anjouovcov na uhorský trón, Karola Róberta, Ľudoví-
ta Veľkého a jeho dcéry Márie. Ved. red. a preklad: Sedlák, Vincent. Bratislava: Literárne infor-
mačné centrum, 2002, s. 179-185. 

Edícia: DÖRY, F. – BÓNIS, G. – BÁCSKAI, V.: Decreta regni Hungariae. Gesetze und Verord-
nungen Ungarns. 1301 – 1457. Budapest 1976, 124-140; LACLAVÍKOVÁ, Miriam – ŠVE-
COVÁ, Adriana: Pramene práva na území Slovenska I. Od najstarších čias do roku 1790. Trna-
va: Typi universitatis Tyrnaviensis, 2007, s. 105-110. 

* * *

1 V listine sa na tomto mieste nachádza odpis Zlatej buly Ondreja II. z roku 1222 (pozri dokument č. 
13). 

2 Hrivna, resp. marka (z  lat. marca) – v  14. storočí mala budínska hrivna ako celokrajinská miera 
hmotnosť 245,5377 g. 

3 Groš – strieborná minca, ktorá mala hmotnosť asi 3,19 g. 
4 Denár – drobná strieborná minca s menším obsahom striebra ako groš. 
5 Ferto – jednotka hmotnosti v mincovníctve, štvrť hrivny, teda približne 63,63 g. 
6 Požega – hrad a mesto v Chorvátsku. 
7 Vukovar – hrad a mesto v Chorvátsku. 
8 Regálne právo – stredoveké úžitkové právo patriace panovníkovi. 
9 Urbura – banská daň z vyťaženého kovu. 
10 Na tomto mieste sa v listine nachádza zoznam hodnostárov, ktorí boli pri prijatí ustanovení a vysta-

vení kráľovského dekrétu.
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59 Obrázková kronika
asi 1358 – 1370

V 14. storočí vznikla kronikárska skladba označovaná ako Kronika 14. storočia. Jedi-
nou pôvodnou skladbou tejto kroniky je text, ktorej opis uchovala Obrázková kronika 
(Cronica picta). Za autora textu z roku 1358 sa považuje Marek z Káltu, ktorý však nie 
je autorom samotnej Obrázkovej kroniky, keďže jej iluminácie vznikli pravdepodobne 
až pred rokom 1370. Kronika opisuje deje Uhrov od najstarších čias a končí sa výkla-
dom udalostí v roku 1330, a to v rámci 209 kapitol. Do výberu sme zaradili niektoré 
kapitoly týkajúce sa hlavných vojnových udalostí ako napríklad vpád nemeckého 
vojska do Uhorska v roku 1052, vpád Kumánov do Uhorska roku 1068, príchod Peče-
nehov do Uhorska roku 1071, výboje kráľa Štefana II. do Dalmátska, Poľska a Čiech, 
zápas kráľa Karola Róberta o nastolenie moci, ktorý vyvrcholil bitkou pri Rozhanov-
ciach roku 1312. Napokon sme zaradili aj svedectvo o atentáte Feliciána Zacha na 
kráľa roku 1330. Išlo síce o úplne ojedinelý prejav ťažkého zločinu, ktorý sa kvalifi ko-
val ako velezrada, no krutosť trestu, ktorým kráľ postihol členov Zachovho rodu do 
tretieho pokolenia, nemala v Uhorsku obdobu a vyvolala veľké pobúrenie. Kronikár 
však zaujal zjavne prokráľovský postoj a potrestanie atentátu považoval za zaslúžené. 
Obrázková kronika obsahuje dovedna 147 ručne maľovaných a zlatom iluminovaných 
obrázkov (zväčša iniciál a medailónov), ktoré sú jedinečným a nesmierne cenným 
ikonografi ckým prameňom pre poznanie uhorských reálií v 14. storočí. Týka sa to 
predovšetkým vojenstva, keďže naprostá väčšina obrázkov znázorňuje bojové scény 
a výjavy vrátane individuálnej výzbroje a výstroja postáv či už sú to panovníci, veľmoži, 
rytieri alebo radoví bojovníci. 

(89) O nemeckom kráľovi
V  tom čase nemecký kráľ s  veľkým vojskom obľahol Bratislavský hrad.1 Chcel sa 
pomstiť za bezprávie spôsobené Petrovi2 a zmocniť sa Uhorska. Na dobytie hradu dal 
zostrojiť veľa obliehacích strojov, avšak počas ôsmich týždňov obliehania nedosiahol 
nič. Bratislavský hrad prišiel obliehať na lodiach. Uhri vyhľadali na hrade jedného 
veľmi skúseného muža v plávaní – volal sa Zothmund – a za nočného ticha ho poslali 
k cisárovým lodiam. Ponoril sa a priplával k lodiam, všetky ich prevŕtal a prerazil; tie 
sa ihneď naplnili vodou a moc Nemcov bola vyradená. Takto oslabení a vysilení sa 
vrátili späť do svojej krajiny. V Bratislave bolo mnoho udatných bojovníkov, no me-
dzi najvynikajúcejších patril Vojtech, Ondrej, Vilungard, Uroš a Martin, ktorí denne 
urputne bojovali proti Nemcom – – –
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(102) Kumáni pustošia Uhorsko
Potom pohania Kumáni prelomili zátarasy pri hornej časti Mezešskej brány a vtrhli 
do Uhorska a až po mesto Bihar neľútostne vyplienili ce lú oblasť Nyirségu. Pobra-
li nespočítateľné množstvo mužov, žien a zvie rat, nečakane prekročili riečku Lâpus 
a rieku Samoš, no potom sa vráti li. Kráľ Šalamún, ako aj vojvoda Gejza so svojím 
bratom Ladislavom zhromaždili vojsko, veľmi rýchlo postupovali, a skôr než Kumáni 
prešli horami, prekročili Mezešskú bránu a v meste Dâbici takmer celý týž deň čaka-
li na príchod pohanov. Jeden zo zvedov Franciska z Abaújváru upozornil vo štvrtok 
kráľa a vojvodov, že sa blíži kumánske vojsko. Kráľ i vojvodovia vyrazili proti nemu 
so svojimi oddielmi a zaujali v no ci v jeho blízkosti bojové postavenie. V piatok za-
včasu na úsvite vstali, všetci sa posilnili prijatím eucharistie, zoradili šíky a vytiahli 
proti po hanom. Keď to uvidel veliteľ pohanských bojovníkov Ozul, podriadený hlav-
nému kumánskemu veliteľovi Ďulovi (Ozul sa vyznačoval ne smiernou pýchou a prí-
lišnou namyslenosťou), takto prehovoril k svojim vojakom: „Nech idú mladíci proti 
neobratným Uhrom a nech sa s nimi v boji iba tak pohrajú.“ Neveril totiž, že by sa 
niekto našiel, čo by sa odvážil dať proti nim do boja.

Pohania teda postupovali proti Uhrom, no zazreli ich obrovské šíky a ihneď to 
oznámili svojmu veliteľovi Ozulovi. Ten sústredil kumán ske vojsko, ktoré podliehalo 
jeho veleniu, a stiahol sa na vrchol najvyš šej hory. Nazdával sa, že tam je v najväčšom 
bezpečí, pretože výstup na túto horu, nazývanú tamojšími obyvateľmi Kyrieleys3, je 
nanajvýš obťažný. Na úpätí hory sa sústredilo všetko uhorské vojsko. Vojaci krá ľa 
Šalamúna niesli zástavy zhotovené z  jemného plátna. Pohania sa me dzitým už ro-
zostavili na vrchu; spomedzi nich odvážnejší a udatnejší lu kostrelci zišli doprostred 
úbočia vrchu, aby Uhrov zadržiavali obďaleč a bránili im vo výstupe. Ich šípy zapla-
vili oddiely kráľa a vojvodu tak veľmi husto ako búrkový lejak. Niekoľkí znamenití 
uhorskí vojaci za útočili na lukostrelcov, mnohých zabili na svahu vrchu a iba málo-
ktorí z nich mohli vystúpiť k svojim spolubojovníkom, pričom kone udierali lukmi 
a tak ich súrili. Kráľa Šalamúna sa zmocnilo veľké oduševnenie, dodal si odvahy a so 
svojím šíkom takmer sa plaziac, vystúpil najobťažnejším úsekom k pohanom. Tí ho 
zaplavili veľmi hustým dažďom ší pov. Vojvoda Gejza – ako vždy opatrný – vystúpil 
ľahším svahom a vr hol šípy na Kumánov. Jeho brat Ladislav zabil pri prvom úto-
ku štyroch najudatnejších pohanov; piaty ho ťažko zranil šípom, no aj toho vzápä tí 
usmrtil. Vďaka Božiemu milosrdenstvu sa zo zranenia rýchlo vyliečil. Pohania zviera-
ní zo strany Uhrov hrozbou ukrutnej smrti zúfalo ute kali. Uhri ich ešte väčšmi hnali 
a svoje ostré a smädné meče napájali kumánskou krvou. Údermi mečov roztínali ich 
čerstvo oholené hlavy, ktoré vyzerali ako málo dozreté tekvice.

(103) Vojvoda svätý Ladislav si všimol pohana, ktorý vliekol na svo jom koni 
prekrásnu uhorskú devu. Nazdával sa, že je to dcéra varadínskeho biskupa, a hoci 
bol ťažko zranený, dal sa ho čo najrýchlejšie pre nasledovať na koni pomenovanom 
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Zug. Keď sa však k nemu priblížil na dosah kopije, nič nezmohol, pretože jeho kôň 
už ďalej necválal rýchlej šie, no pohanov kôň v rýchlosti ani trochu nezaostával, a tak 
medzi ko pijou a Kumánovým chrbtom zostávala vzdialenosť ramena človeka. Pre to 
vojvoda svätý Ladislav zvolal na devu: „Krásna sestra, chyť Kumána za pás a hoď sa 
na zem.“ Aj to urobila. Svätý Ladislav prišiel potom k le žiacemu na zemi a chcel ho 
kopijou usmrtiť. Deva ho však úpenlivo prosila, aby ho nezabíjal, ale prepustil. Aj 
z toho je vidieť, že ženy nie sú ver né, akiste ho chcela oslobodiť kvôli zmyselnej lás-
ke. Svätý vojvoda s ním dlho zápasil, potom mu podrezal šľachu a usmrtil ho. Deva 
však nebo la biskupovou dcérou. Kráľ i slávni vojvodovia pozabíjali takmer všet kých 
pohanov a po vyslobodení kresťanov zo zajatia vrátili sa s celým uhorským vojskom 
naradostení z triumfálneho víťazstva. V celom Uhorsku zavládla veľká radosť, hym-
nami a modlitbami velebili Boha, ktorý im dal víťazstvo.

(104) Príchod Pečenehov do Uhorska
V treťom roku po vpáde Kumánov (1071) preplávali Pečenehovia po vyše Belehradu 
rieku Sávu a dostali sa na pole Buzias4, zmocnili sa ne malého množstva zajatcov a ko-
risti a odvliekli do svojej krajiny. Kráľ i vojvoda (Gejza) obvinili Belehrad zo zločinu 
zrady v tom zmysle, že predstierajúc mier úmyselne umožnil lúpežníkom Pečenehom 
prechod do Uhorska, aby plienili. Zhromaždili preto svoje oddiely a zišli sa v Slanka-
meni, kde sa poradili a prijali rozhodnutie, že zradcu Belehrad treba obľahnúť a do-
byť. Odtiaľ sa dali na pochod a pri rieke Sáve zamierili na Belehrad. Kráľ i vojvoda 
vydali nariadenie, aby všetko uhorské voj sko prešlo čo najrýchlejšie cez rieku Sávu do 
Bulharska. Gréci a Bulhari sa plavili na svojich rýchlych lodiach a z vrhacích strojov 
chrlili na uhor ské lode sírový oheň5 a na vode ich podpaľovali. Uhri sa však vďaka veľ-
kému množstvu lodí dostali cez rieku a porazili Grékov chrliacich oheň. Gréci a Bul-
hari potom ušli, Uhri sa preplavili a obsadili bulharské hra nice.

(105) V pondelok kráľ a vojvoda prekročili Sávu, zavčas rána zoradili svoje šíky 
a so silnými pešími oddielmi vystrojenými štítmi úplne ob kľúčili mesto. Gréci a Bul-
hari sa obávali hroziaceho obľahnutia, pomo cou poslov tajne poprosili Pečenehov, 
aby im bez obáv prišli na pomoc, pretože ich mesto neobľahol ani kráľ, ani vojvoda, 
lež župan Vid s báčskymi vojakmi.

Pečenehovia podvedení ich ľstivými rečami im prišli chytro na pomoc a hnaní 
žiadostivosťou po koristi, ktorú dúfali získať víťazstvom nad županom Vidom, prud-
ko sa vrhli na šopronské šíky ve dené županom Jánom. Ten však útoku Pečenehov 
hrdinsky a udatne odo lal a premohol ich; mnohí pod ostrím meča namieste padli 
a ostatní sa dostali do zajatia. Vládca Pečenehov Kazár s malou skupinou ušiel a led-
va vyviazol z rúk Uhrov. Hrdinovi Jánovi sa kráľ i vojvoda náležite po ďakovali a krá-
ľovsky štedro ho obdarovali. On totiž rozdrvil mnoho ti síc Pečenehov tak ako jemný 
drahokam hlinené nádoby, a to skôr, než sa kráľ a vojvoda so svojím vojskom zdvihli 
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od raňajok. Kráľ i vojvodovia Gejza a Ladislav sa zdržiavali v blízkosti mesta na skal-
natom návrší. Uhri im tam privádzali zajatých Pečenehov, hlavy zabitých, kone a vý-
stroj. Začali vo štvrtok ráno, no až do sklonku dňa to nevedeli skončiť. Robi lo sa to 
preto, aby obliehaní Gréci a Bulhari videli, ako Uhri neľútostne pozabíjali Pečenehov, 
do ktorých oni vkladali svoju nádej; aby dostali strach a vzdali sa i s mestom kráľovi 
a vojvodom.

(106) Potom si kráľ a  vojvodovia vyhliadli vhodnejšie miesta na dobytie mes-
ta. Prikázali tesárom, aby postavili osem drevených veží dvojnásobne prevyšujúcich 
hradby, odkiaľ by vojaci vrhali do stredu mesta na obrancov kamene a šípy. Medzi 
veže postavili ten istý počet vrhacích strojov na zborenie hradieb a na prístup k ve-
žiam dlhý obranný násyp, ako aj ďalšie vojenské zariadenia. Na niekoľkých miestach 
potom zborili mest ské hradby až do základov, no mesto nemohli obsadiť, lebo ho 
vnútri bránili veľmi udatní bojovníci. A tak obľahli mesto na dva mesiace, me dzitým 
sa však častejšie stretávali v boji so Saracénmi, ktorí z neho vyrážali. Niektorých spo-
medzi nich zabili, iní zutekali. 

(107) Potom traja veľmi odvážni a udatní Saracéni vybehli z mesta a oštep mi, 
kopijami a šípmi spôsobili Uhrom krutú pohromu. Strelec kameňometu kráľa Šala-
múna jedného z nich zasiahol. Uhri sa chceli mŕtvoly zmocniť, avšak jeho spoločníci 
tomu zabránili v ostrom boji. Kráľ a voj voda, ktorí sledovali ich boj, takto prehovorili 
k okolostojacim vojakom: „Kiež by sa u vojakov rozohnila krv a srdce Makkabeovcov, 
aby zachránili Uhrov pred týmito Saracénmi, ktorí tak odvážne bojujú pri obrane 
mes ta; kiež by sa Uhri zmocnili Saracénovho tela.“ Keď to počuli traja chrab rí vojaci 
Opos, Juraj a Bors, vrhli sa na Saracénov v prudkom útoku ako blesk. Veľmi odvážne 
sa na nich vyrútil Opos a hnal ich až k mestskej bráne. Obrancovia vrhali z mestských 
bášt kamene a šípy, no Opos sa vrátil bez zranenia. Medzitým Juraj a Bors podneco-
vali Uhrov, ktorí od niesli telo Saracéna a vystavili ho na potupu.

(108) V treťom mesiaci obliehania v stredu istá uhorská deva, ktorú ke dysi od-
vliekli do zajatia, podpálila mesto. Dul silný východný vietor a požiar zachvátil všetky 
budovy. Uhorské vojsko vtrhlo do mesta cez tú časť, kde obliehacie stroje už zborili 
hradby, a nemilosrdne zabíjalo Grékov, Saracénov a Bulharov. Zvyšky ich bojovní-
kov ušli s veliteľom na hrad. Potom, keď sa na druhý deň požiar utíšil, obsadili Uhri 
mesto. Prezreli a prekutali pivnice Grékov a povynášali z nich mnoho zlata a striebra, 
drahokamy, cenné klenoty a vôbec neoceniteľný poklad. Pri jeho delení vznikol me-
dzi kráľom a vojvodom (Gejzom) spor. Nebolo Uhra, ktorý by tam nebol zbohatol.

(109) Tí, čo boli uzavretí na hrade, prosili kráľa a vojvodu, aby im da rovali ži-
vot a slobodu a hrad i všetko ostatné si ponechali. Kráľ i vojvo dovia im podali ruky 
ako dôkaz ubezpečenia, že im už viac neuškodia, a preto všetci odišli z hradu. Veli-
teľ Niketas niesol striebornú ikonu naj svätejšej Bohorodičky vždy Panny a s veľkým 
množstvom svojho ľudu sa podrobil vojvodovi Gejzovi. Vedel totiž, že vojvoda Gejza 
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je bohabojný a jeho srdce je plné milosrdenstva voči zajatcom a týraným. Kráľovi Ša-
lamúnovi sa vzdali iba niekoľkí, lebo sa o ňom vedelo, že je nevľúdny a vo všetkom 
dá na veľmi zlé rady župana Vida. A Vidom Boh i ľud opovrhovali. Kráľ videl, že veľ-
mi mnohí sa utiekajú k vojvodovi a iba máloktorí k nemu a veľmi sa rozhneval. Keď 
sa potom vracali s neoceniteľným pokladom a prišli do dediny Buzias na Vidov ma-
jetok, kráľ chcel rozdeliť poklad, zajatcov, ako aj tých, čo na vojvodovo ubezpečenie 
opustili hrad. Vojvoda s tým nesúhlasil, a preto sa nemohlo deliť. To bolo príčinou 
zloby a jadrom ich sporu. Keď došlo k deleniu pokladu, rozdelil ho kráľ na Vidovu 
radu, ako aj (na radu) biskupa Franka6, Bogatovho syna Radovana a Vidovho zaťa 
Iliu na štyri časti. Štvrtinu dal vojvodovi, hoci mu patrila tretina; z ostatných troch 
častí jednu pridelil vojakom, druhú Vidovi a tretiu Iliovi7. Vojvoda bol preto veľmi 
namrzený. 

(153) Za kráľa korunujú Kolomanovho syna Štefana 
Mocní krajiny korunovali za kráľa Kolomanovho syna Štefana8. Bol ešte nedospelý, 
no rozumu už mal nadostač. V deviatom roku svojho vladárenia vnikol do Dalmát-
ska, kde ho Dalmatínci prijali s úctou. Po návrate odtiaľ poslal svoje oddiely na sever 
a spustošil poľské pohraničné územie.9 Krajina uznala za vhodné, aby kráľ Štefan ro-
koval s českým kniežaťom. Prišiel na uhorské hranice blízko rieky Olšavy10 a v ústrety 
mu prišiel aj český knieža. Medzi nimi sa vinula rieka.. Bol tam človek neprestajne 
zlomyseľný menom Žolt, ktorého pre nespravodlivé konanie vyhnali z Uhorska. Bol 
tam teraz s Čechmi. Prv než mohol kráľ začať s kniežaťom rozhovor, Žolt tajne poslal 
ku kráľovi posla, ktorý vravel: „Verný som svojmu pánovi a oznámim mu, čo som sa 
dozvedel o Čechoch. Kým budeš rokovať s kniežaťom, dá ťa chytiť, pretože sa dopo-
čul, že tvoji ľudia prišli bez zbraní.“ Keď sa od neho vrátil, to isté povedal kniežaťu: 
„Len čo začneš rokovať s kráľom, dá ťa zajať. Radšej teda vyzbroj svojich ľudí, a nech 
sa potom zdržiavajú v tábore.“ Nazlostení Česi sťa opilci urobili tak, ako im nahovo-
ril Žolt. Ku kráľovi potom poslal iného posla, ktorý vravel: „Nech kráľ vyšle navôkol 
kniežaťovho tábora lukostrelcov, aby sa ku kráľovmu táboru náhle neprihnali.“ Neu-
vážlivý kráľ urobil tak, ako vravel Žolt, a neradil sa so svojimi ľuďmi. Keď Česi videli 
prichádzať lukostrelcov, bez pochýb usúdili, že to, čo sa dopočuli, je pravda, a zaúto-
čili na nich. Pečenehovia a Sikuli zutekali bez zranení až ku kráľovmu táboru.11 Keď 
sa o tom kráľ dopočul, odcválal so zopár vojakmi smerom do Uhorska, pretože jeho 
ľudia prišli bez zbraní. Tí, ktorí mali zbraň, nemohli sa jej chopiť, lebo nepoznali krá-
ľov úmysel. A kráľ sa nazdával, že je múdry ako Šalamún, mocný ako Samson a od-
vážny ako Dávid; tým sa však nevyrovnal. Česi nemilosrdne spustošili kráľov tábor. 
Palatín Ján, Urošov syn, táboril ďaleko od kráľa. Keď sa o tom dopočul, prezieravo 
vyzbrojil svojich mužov a zaútočil na Čechov, ktorí plienili tábor. Pán zahubil vytase-
ným mečom Uhrov a zasiahol ich krutou smrťou. Ján potom poslal ku kráľovi posla 
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a zvestoval mu víťazstvo, ktoré mu daroval Pán. Kráľ sa vrátil a tešil sa veľkou rados-
ťou.12 Bol však veľmi namrzený, lebo Žolt, ktorý svojimi klamstvami spôsobil toľko 
zla, v tejto bitke nepadol. 

(196) Bitka kráľa Karola a jeho prívržencov pri Košiciach 
          proti Matú šovi a Omodejovým synom
Roku Pána 1312 obliehal kráľ Karol so svojimi vojenskými silami krá ľovský hrad 
nazvaný Šariš, ktorý vlastnil z poverenia veľmi mocného veľmoža Matúša Mikulášov 
syn Demeter13. Tento Matúš, Petrov syn z Trenčína, poslal na pomoc Demetrovi (do 
boja) proti kráľovi tisícsedemsto kopijníkov z radov žoldnierov a takmer celú svoju 
vojenskú moc, aby silným náporom zahnal kráľa čo najďalej od hradu. Za veliteľov 
vojska určil spomínaného Demetra a Abu, nazývaného Pekný alebo Veľ ký. Keď sa 
kráľ dopočul o ich príchode, nazdával sa, že sa im nemôže po staviť na odpor, a preto 
odtiahol na Spiš. Spišiaci mu ochotne dali jazd cov i pešiakov, s ktorými by sa kráľ už 
väčšmi odvážil napadnúť svojich nepriateľov. Medzitým však tí začali dobýjať mesto 
Košice, a to z pomsty za smrť palatína Omodeja, ktorého v Košiciach nevinne usmr-
tili košic kí Nemci a či presnejšie Sasi. Keď im zvedovia ohlásili kráľov príchod, zane-
chali mesto a smelo vyrazili proti kráľovskému vojsku. Ponáhľali sa rovnako ako kráľ 
zaujať čo najvhodnejšie miesto na boj a obsadili ho prv než on. Medzitým kráľ nachá-
dzajúci sa s vojskom v ktoromsi údolí pri Hornáde vykonal sviatosť pokánia, prijal 
rozhrešenie a sviatostné Pá novo telo od spomínaných križovníkov a všetci sa pripra-
vili podstúpiť predovšetkým smrť. Najzaťatejší nepriatelia pokoja sa chopili zbraní 
a dali sa zostupovať z vrcholca do spomínaného údolia, pripravení na boj proti kráľo-
vi. V piatok na sviatok mučeníkov sv. Víta a Modesta, (sa odohrala) na stráni uvede-
ného vrchu veľmi krutá bitka, aká sa v Uhor sku neprihodila od čias vpádu Tatárov.14

V bitke padli spomedzi kráľových familiárov syn Štefana Porša Kokos, Bagenov 
syn Štefan, Tomášov syn Ladislav, Aladárov syn Jakub, Petrov syn Michal, Gurkeho 
synovia Gurke a Michal i berehovský kastelán Peter, všet ko znamenití šľachtici. Keď 
zabili Gurkeho, ktorý niesol kráľovu zásta vu, a aj ona sa ocitla na zemi, kráľ bojoval 
ďalej pod zástavou križovní kov. Na druhej strane veľmi rýchlo (na bo jisku) padli Mi-
kulášov syn Demeter a Aba, velitelia vojska, ako aj obaja Omodejovi synovia zranení 
smrteľne oštepom.15 Smrteľne zranení boli aj mnohí ďalší a bojové odhodla nie za-
platili na tom mieste alebo inde životom. Hoci na strane kráľa pad li mnohí, jednako 
získal slávne víťazstvo. Veríme a vyhlasujeme, že to bolo Božie dielo. – – – 

(205) Felicián poraní kráľovnú Alžbetu
Roku Pána 1329 zomrel kráľov syn Ladislav.

 (206) V týchto časoch, keď sa uhorská krajina tešila vytúženej pohode mieru 
a  nepriatelia ju nikde neznepokojovali, diabol, nepriateľ pokoja a  rozsievač nená-
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visti, vnikol do srdca jedného staršieho vojaka so šedinami menom Felicián z rodu 
Zachovcov16 a nabádal ho, aby v istý deň mečom zavraždil svojho pána kráľa Karola 
a pani kráľovnú Alžbetu, ako aj jej dvoch synov Ľudovíta a Ondreja. Feliciána kedysi 
(spoločensky) vyzdvihol palatín Matúš (Čák) z Trenčína. Napriek tomu Matúša opus-
til a prešiel ku kráľovi. Kráľ mu preukázal svoju priazeň, umožnil mu voľný vstup (do 
paláca) a dvere ku kráľovi mal neobmedzene otvorené. Keď kráľ 17. apríla v stredu 
po Veľkej noci roku Pána 1330 obedoval vo svojej vile pod hradom Vyšehrad spolu 
s kráľovnou i s dvoma synmi, znenazdajky pristúpil Felicián ku kráľovskému stolu, 
vytasil veľmi ostrý meč, vrhol sa zúrivo ako besný pes na kráľa, kráľovnú a ich synov 
a neľútostne ich chcel prebodnúť. Ale milosrdenstvo láskavého Boha mu prekazilo 
uskutočniť jeho úmysel. No i tak ľahko poranil kráľovu pravicu a vzápätí, žiaľ, odťal 
kráľovnej na pravej ruke štyri prsty, ktorými milosrdne rozdávala almužnu chudob-
ným a biednym i opovrhovaným osobám. Tie prsty, ktorými nespočetným kostolom 
šila rozličné úbory a na oltáre i kňazom neprestajne posielala slávnostné rúcha z dra-
hocenných purpurových látok i  kalichy. No keď chcel zabiť stojacich kráľovských 
chlapcov, ich vychovávatelia syn Júliusa z Kňažíc a syn palatína Jána Mikuláš17 sa mu 
postavili na odpor, lež kým spomínaní chlapci ušli, oni utrpeli smrteľné zranenie na 
hlave. Vtom driečny mladík Alexandrov syn zo stolice Potok18 Ján, v tom čase po-
mocný čašník kráľovnej, vrhol sa na Feliciána ako na krvižíznivé zviera a čakanom 
mu silno zaťal medzi krk a lopatku a povalil ho na zem. Dverami sa nato z každej 
strany hrnuli kráľovskí vojaci – šermiari s hrozivými mečmi a naničhodníka rozsekali 
na kúsky a zmasakrovali ho ako nejakú obludu. Jeho hlavu poslali do Budína, ruky 
a nohy poroznášali do iných miest. Jeho jediného mladého syna a verného sluhu, kto-
rí sa dali na útek, no ujsť sa im nepodarilo, priviazali o konské chvosty, kde ukončili 
svoj život. Ich mŕtvoly a kosti obhrýzali na ulici psi.

 (207) A naozaj bolo zaslúžené, aby Felicián, ktorý mnohých kresťanov dokaličil 
a zbavil končatín, bol podľa spravodlivého Božieho súdu sám pozbavený všetkých 
údov a neskončil svoj život (zvyčajnou) smrťou ľudí. Aby ten, čo bol nezmieriteľným 
mučiteľom biednych, zomrel ako pes so psami. Z kráľovského dvora vylúčili aj jeho 
dcéru, veľmi krásnu pannu Kláru. Ohyzdným spôsobom jej vyrezali nos a pery, tak-
že jej trčali iba zuby, na rukách jej odrezali osem prstov, zostali jej iba palce. Potom 
ju polomŕtvu niesli na koni cez štvrte a ulice mnohých miest a donútili úbohú pre-
volávať tieto slová: „Kto nie je verný kráľovi, dostane vždy takúto odplatu.“ Felici-
án mal aj druhú, staršiu dcéru Šebe vydatú za istého šľachtica Kopaja19. Na príkaz 
kastelána Levického hradu Imricha Bečeja jej pred hradom odťali hlavu a sám Ko-
paj bol doživotne uväznený. Navyše jeho synov odviezli križiaci na ostrov uprostred 
mora, aby tak už nikdy nemohli uvidieť rodnú zem. Napokon mnohých šľachticov 
z Feliciánovho rodu zabili. Nuž biedny Felicián upadol do zločinu urážky Veličen-
stva20, pobúril krajinu, zahubil vlastné potomstvo, stratil a zhanobil svoj rod a stal sa 
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pokrmom psov. Pri odchode z tohto sveta pripútaný v podsvetí a pochovaný v pekle 
je poučením pre neverných. No jednako ťažko možno uveriť, že sa jedného dňa stal 
taký ohromujúci čin. – – –

Citované podľa SOPKO, Július: Kroniky stredovekého Uhorska. Stredoveké Slovensko očami kráľov-
ských a mestských kronikárov. Budmerice: Rak, 1995, s. 38-42, 65-66. 

* * *

1 Vojenskú výpravu uskutočnil v lete 1052 nemecký kráľ a rímsky cisár Henrich III. (1039 – 1056). Cisár 
podnikol ťaženie do Uhorska aj predchádzajúci rok, a to pozdĺž Dunaja popri Rábe, odkiaľ smeroval až 
k Stoličnému Belehradu. Obidve výpravy boli neúspešné. Július Sopko výpravy chybne datuje rokmi 
1050 – 1051 a obliehanie Bratislavy mylne rokom 1053.

2 Petra Orseolu počas ľudového povstania v Uhorsku roku 1045 povstalci chytili a oslepili a  za kráľa 
vyhlásili roku 1046 Vazulovho syna Ondreja I.

3 Kyrieleys – hora sa nachádza nad dnešnou dedinou Chiraleş v údolí rieky Sielul v Rumunsku. 
4 Buzias – nachádza sa v Sriemskej stolici v blízkosti rieky Sávy. 
5 Základ na sírový oheň, nazývaný aj grécky oheň, sa skladal z páleného vápna pomiešaného so sírou, 

uhlím, smolou, kamennou soľou a naftou. 
6 Meno biskupa Franka sa vyskytuje medzi svedkami zakladacej listiny Hronského Beňadika z roku 1075.
7 Župan Radovan a Ilia sú uvedení medzi svedkami zakladacej listiny kláštora v Százde. 
8 Štefan II. bol korunový vo februári 1116. 
9 Štefan II. vtrhol do Poľska roku 1126. 
10 Rieka Olšava (Orsova) tvorila hranicu medzi Moravou a Slovenskom. 
11 Podľa českých prameňov oddiely Pečenehov a Sikulov bojovali proti Čechom úspešne. 
12 Výprava proti Čechom sa uskutočnila roku 1116; kronikár však pripisuje palatínovi Jánovi víťazstvo 

neprávom, pretože uhorské oddiely ušli. 
13 Demeter pochádzal z rodu Balašovcov (z Balassagyarmatu a z Modrého Kameňa). Jeho otec Miikuláš 

bol zvolenským županom. Aj Demeter bol v rokoch 1297 – 1300 zvolenským i bratislavským županom. 
14 Bitka pri Rozhanovciach sa odohrala 15. júna 1312. 
15 Preklad J. Sopka sme doplnili a čiastočne upravili podľa latinskej pôvodiny. 
16 Felicián Zach pochádzal z Novohradu. Po vymretí Arpádovcov bol prívržencom Matúša Čáka, roku 

1318 prešiel na stranu Karola Róberta. 
17 Ján Druget patril k najbližším dvoranom kráľa Karola, od roku 1329 bol palatínom a sudcom Kumá-

nov. 
18 Nešlo o stolicu, ale správny obvod Blatného Potoka (Sárospatak). 
19 Kopaj bol príslušníkom rodu z Plášťoviec. 
20 Tento zločin sa kvalifi koval ako nota infi delitatis, čiže velezrada. 
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60 Kronika magistra Jána o kráľovi Ľudovítovi
okolo 1364 – 1395

Kronikár Ján (okolo 1320 – 1393) pochádzal zo Šarišských Sokoloviec, ktoré ako 
donáciu dostal jeho otec Mikuláš Apród od kráľa Karola I. V literatúre je zväčša známy 
podľa miesta nadobudnutia obročia v sedmohradskej Tîrnave (po maďarsky Küküllő). 
Pôsobil v kráľovskej kancelárii najskôr ako pisár, neskôr ako notár, s čím súvisí aj jeho 
titul magister. Roku 1352 získal obročie aradského kanonika – lektora, roku 1358 
ho ostrihomský arcibiskup vymenoval za kanonika. Keď sa roku 1379 ostrihomským 
arcibiskupom stal Demeter, vymenoval ho za svojho vikára. Magister Ján nadobudol 
literárno-historické znalosti vďaka dlhodobému pôsobeniu v kráľovskej kancelárii. 
Mnohé veci zaznamenal na základe osobných zážitkov a dojmov. Bol napríklad v sprie-
vode kráľovnej Alžbety pri jej ceste do Talianska roku 1343 a v hodnosti kráľovského 
tajného notára (secretarius notarius), ktorú získal asi roku 1350, sprevádzal potom aj 
kráľa Ľudovíta na jeho vojenskej výprave do Talianska. Jeho hlavným dielom sa stala 
Kronika o kráľovi Ľudovítovi (Chronicon de Ludovico rege), ktorú začal písať okolo 
roku 1364 a dokončil pravdepodobne roku 1395. Táto kronika vyšla po prvý raz v Bu-
dínskej kronike, ktorú roku 1473 vytlačil Andrej Hess. Neskôr bol jeden z rukopisov 
zaradený do Kroniky Jána z Turca, ktorá vyšla tlačou roku 1488 v Brne aj Augsburgu. 

(130) Začína sa úvod ku Kronike o kráľovi Ľudovítovi
Kráľ kráľov a pán vladárov celej zeme, ktorý panuje na výsostiach nad všetkým, dáva 
jestvovanie veciam a rozdáva najvyššie hodnosti tak, ako sa jemu páči; jeho je múd-
rosť a moc, on mení časy a obdobia, on zakla dá ríše a prenáša moc na iných, on je 
silný a mocný pán vo vojne, od kto rého pochádza všetka moc ako lúče zo slnka, 
a pod jeho vládou kraľujú králi a panujú kniežatá. On je pánom vojsk, ktorý zoraďuje 
šíky, dodá va odvahy, on priúča oddiely na boj, mocnou duchovnou silou robí prie-
zračnými svoje ospravedlnenia, a koho chce podriadiť, podriadi moci panovníkov. 
Žiada sa preto, aby slávne panujúci a víťazne triumfujúci vládca bol na vrchol svojej 
moci povýšený Bohom. On ho obdaruje la hodnou vôňou dobrej povesti, obklopí 
oddielmi vojska, aby sa chýr o je ho mene rozniesol po celej zemi a za chvályhodné 
činy vyzdvihnutý do výšav zaslúžil si byť chválený Bohom, ako aj zahrnutý chválami 
roz ličných národov.

Z tohto dôvodu najmúdrejší knieža fi lozofov Aristoteles takto píše Alexandro-
vi (Veľkému) vo svojej knihe Tajomstvá tajomstiev1: „Prvým po učením rozumu je 
túžba po dobrej povesti, lebo kto skutočne túži mať dobrú povesť, stane sa povest-
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ným a slávnym. Pri vládnutí sa teda zá sadne samo od seba vyžaduje slávne meno, 
lebo o kráľovskú moc sa nemáme uchádzať pre ňu samu, lež práve pre dobrú povesť. 
Začiat kom múdrosti a rozumnosti je teda túžba po dobrej povesti.“ A pre sviedčajúc 
dodáva: „Usiluj sa teda, ó, Alexander, a maj v láske túžbu po dobrej povesti, lebo ne-
jestvuje taká hodnota, taký poklad, za ktorý by bolo možné kúpiť si dobrý chýr.“ Aj 
múdry a veľmi výrečný Vegetius2 odporúča v knihe O vojenstve okrem toho nado-
všetko vojenčinu a odhodlanie vo vojnách. Podľa neho Rimanov preslávilo najväčš-
mi, že naj väčšie úsilie venovali armáde a zo všetkých síl sa usilovali o to, aby si tak 
mohli podrobiť národy. Podľa neho najzákladnejším zámerom vla dára má byť rozhoj-
nenie vojenskej moci a pomocou nej si podmaniť národy. A znova istý mudrc píše: 
„Vskutku, čo iné robíme, ak opisuje me pre potomkov chvályhodné a pamätihodné 
činy, vojenské vzopä tia, víťazstvá, náhodné šťastia a výsledky panovníkov a rytierov, 
než že zobúdzame túžbu po vojenských činoch a tým povzbudzujeme zmu žilosť po-
slucháčov dokázať takéto činy, aby tento príklad ich podnietil zdatnejšie a horlivejšie 
znášať vojenské ťažkosti a útrapy, lebo to, čo ľudia v minulosti vykonali, je poučením 
pre potomkov.“ Preto ja Ján, v súčasnosti archidiakon sedmohradskej cirkvi v Tîrna-
ve a ostrihomský generálny vikár v duchovných veciach, hoci predtým ne hodný tajný 
notár (kráľa Ľudovíta), zaznamenal som pre potomkov činy najvznešenejšieho panov-
níka pána Ľudovíta, z Božej milosti uhorského kráľa, pochádzajúceho z najvznešenej-
šieho kráľovského rodu3 atď., ako aj vojenské výpravy jeho ľudu a vojska, aby neupad-
li z nedbalosti do za budnutia; avšak iba zopár z mnohých udalostí. Vo výklade som 
postu poval v časovom slede podľa jednotlivých hláv a častí s príslušnými náz vami, 
aby čitatelia pohotovo našli to, čo hľadajú. Látku som rozdelil a či rozčlenil na štyri 
časti a z každej časti bude zrejmé, čo sa v nej na chádzal. Ak však pozorný čitateľ zistí, 
že je niečo podané menej správne a nenáležitým spôsobom, nech to, prosím, bez po-
hany doplní, čo treba doplniť, a nech opraví, čo si žiada opravu.

(131) Korunovácia kráľa Ľudovíta, jeho život a výpravy
Po tom, čo Pán povolal z tohto života slávneho panovníka Karola, uhor ského krá-
ľa blahej pamäti, bol jeho syn kráľ Ľudovít v  roku vtelenia Pá na 1342, v  sedem-
nástom roku svojho života, nasledujúcu nedeľu po sviat ku rozoslania apoštolov, 
v meste Stoličnom Belehrade jednomyseľne a s prejavenou priazňou magnátov, vy-
sokej šľachty, barónov, rytierov a  spoločenstva šľachty Uhorského kráľovstva sláv-
nostne a  šťastne ko runovaný a  tým nastúpil po svojom otcovi na kráľovský trón, 
určený mu prirodzeným právom. A  hoci začal vládnuť v  rozkvete svojej mlados-
ti,4 tento šľachetný mladík si väčšmi vážil vyspelý rozum než mladosť, s ras tom na-
dobudol múdre uvažovanie a veľmi sa zveľadil v cnostiach. Rozpomenul sa na to, 
ako mnohí udatní muži vraveli, že za vlasť je potreb né vyliať krv, a oni ju ani ne-
váhali vyliať, aby po smrti mali slávu aj u potomkov. Začal uvažovať a premýšľať, 
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ako by s Božou pomocou opäť obnovil a do pôvodného stavu uviedol práva kraji-
ny a pričlenil (územia), ktoré susední panovníci obsadili a povstalci a či vierolom-
níci v zasle penej odvahe na škodu svätej koruny z krajiny odtrhli a násilím zabra li. 

(132) Prvá vojenská výprava kráľa Ľudovíta proti Sasom
Medzitým sa stalo, že istý kmeň Sasov v sedmohradských oblastiach krajiny povstal, 
odoprel platiť zvyčajnú daň5, ako aj odvádzať kráľovské dôchodky. Kráľ uviedol do 
bojovej pohotovosti veľké vojsko a vydal sa tam osobne so svojimi barónmi, rytier-
mi, šľachticmi i s ďalšími ľuď mi krajiny, aby potlačil ich opovážlivosť. Keď ich skrotil 
a priviedol k po slušnosti, víťazoslávne sa vrátil.

(134) Púť kráľovnej Alžbety, matky kráľa Ľudovíta, a jej príhody 
          v rímskej kúrii i v Apulii
Kráľ Ondrej zatiaľ v Apulii nevládol. Pani Alžbeta, kráľovná Uhorska a matka spo-
mínaných kráľov, sľúbila po smrti kráľa Karola, že navští vi relikvie svätých apoštolov 
Petra a Pavla a uctí si prah cirkvi. Sľub do držala, ženskú jemnocitnosť nezastrašili 
ani dlhé útrapy z  cesty a  strach jej nenahnalo ani mnohonásobné nebezpečenstvo 
na mori, lež spolie hajúc sa na svoju nebojácnosť a na Božskú ochranu a  zapálená 
nebeskou túžbou, dala sa na sviatok Svätej Trojice roku Pána 1343 napochytro na 
cestu z Vyšehradu smerom do Talianska. Odišla spolu s početným služobníctvom, 
s množstvom panien a šľachtických dcér, v sprievode ba rónov, rytierov a sluhov s ob-
rovskou a hojnou nádherou, aká prislúcha Kráľovskej Výsosti. Na výdavky mala so 
sebou dvadsaťsedemtisíc hri vien z čistého striebra a sedemnásťtisíc hrivien z najčis-
tejšieho zlata. Uhorský kráľ pán Ľudovít a jej syn poslali za ňou ešte štyritisíc hrivien 
z jemného zlata.6 Mala tiež pol gbelu7 fl orénov a až po hranice krajiny veľmi mnoho 
drobných denárov. Aj Benátčania poskytli kráľovnej úc tyhodnú a užitočnú službu, 
lebo pri preprave celým morom jej svedo mito poslúžili na vlastné náklady dvoma ga-
lejami. Po veľmi pokojnom mori sa dostala do Apulie. V ústrety jej prišiel jej syn kráľ 
Ondrej so svo jou pani manželkou kráľovnou Johannou a prijali ju s veľkou nádhe rou 
a slávou a na vigíliu sv. Jakuba apoštola ju na radosť všetkých priviezli do Neapola. 
Keď sa uhorská kráľovná usídlila v Neapole, pora dila sa a rozhodla sa poslať apoštol-
skej stolici slávnostnú delegáciu, a sí ce palatína Mikuláša8, sudcu kráľovského dvora 
Pavla9, Tomáša Rufusa10, nitrianskeho biskupa brata Víta11, Petrovho syna Tomáša12, 
ako aj beneventského arcibiskupa i mnohých ďalších šľachticov s prosbou, aby pápež 
dal svoje požehnanie a pána Ondreja korunoval kráľovskou korunou. – – – 

V  uvedenom čase sa teda kráľovná vrátila z  Apulie do Uhorska a  na výročný 
deň svojho odchodu vstúpila do svojho paláca vo Vyšehra de, v ktorom ju s veľkým 
jasotom a radosťou prijali jej synovia, a síce uhorský kráľ pán Ľudovít, pán knieža 
Štefan, ako aj magnáti krajiny. Me dzitým vyslanci pána kráľa Ľudovíta i jeho matky 
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predostreli pápežo vi Klementovi VI.13 na zhromaždení kardinálov cirkevnoprávne 
i svet ské zákony ako dôkazy v prospech kráľa Ondreja a pred ostatnými zvolenými 
sudcami dokázali na základe všetkých zákonov, že Sicílske kráľovstvo patrí podľa krá-
ľovského nástupníckeho práva naskrze pá novi kráľovi. Avšak ich úsilie v  tejto veci 
nemalo úspech. Keďže spo mínaní vyslanci nemohli cestou spravodlivosti dosiahnuť 
taký výsledok, aký chceli, no vedeli, že dary a podarúnky získavajú aj duše múdrych 
ľudí, bez vedomia pána Ľudovíta a jeho matky pani kráľovnej prisľúbili a prísahou 
sa pevne zaviazali zaplatiť v pokladnici pána pápeža štyridsaťštyritisíc mariek, ak kráľ 
Ondrej získa moc nad Sicílskym kráľov stvom. Keď sa táto správa dostala do Uhorska 
a našla si cestu k pánovi kráľovi i k pani kráľovnej, značne ich to pobúrilo, že právo 
na kráľov stvo, ktoré im patrilo v mene Boha a spravodlivosti, si mali kupovať za pe-
niaze. Avšak aby sa zlomyseľným a zvráteným ľuďom nedávala prí ležitosť a príčina 
na ich akékoľvek nespravodlivé odsúdenie a nactiutŕhanie, že sa usilujú o kráľovskú 
poctu chamtivosťou a lakomstvom, a aby ani vyslanci neboli obvinení zo lži, dovo-
lili vyplatiť spomínané peniaze. Vyberači daní sa teda rozbehli do všetkých stolíc, do 
kráľovských a krá ľovniných obcí po celom území krajiny, uvedenú peňažnú sumu 
vymohli v plnej výške a prostredníctvom poverených vyslancov ju statočne po slali 
do pokladnice pána pápeža Klementa VI. s pevnou nádejou, že sa korunovácia krá-
ľa Ondreja uskutoční bez prieťahov. Kým viackrát spomínaní vyslanci v Avignone 
boli zaneprázdnení riešením záležitosti, ktorú im zverili, pán kráľ Ľudovít, preslávny 
uhorský kráľ, prišiel roku Pána 1345 v primeranom sprievode k svojmu svokro vi do 
Poľska,14 s ktorého dcérou Margarétou sa zasnúbil. Tu sa pora dil so starým poľským 
kráľom15, s jeho synom a so svojím svokrom, zhro maždili chrabré a silné vojsko a asi 
na sviatok Blahoslavenej Panny Márie, ako aj ďalší deň prešli zamrznutým vodným 
tokom proti po hanským Litovcom. Ich územie chceli spustošiť ohňom a mečom, no 
vial južný vietor, ľad sa roztápal a zotrvávaním na onom mieste im hrozilo nebezpe-
čenstvo, preto čo najrýchlejšie ustúpili a vrátili sa s prázdnymi rukami.

(135) Pomoc kráľa Ľudovíta poľskému kráľovi
Jednako poslal s početným vojskom udatného rytiera Mikuláša Séčiho, Petra Pohá-
roša a iných rytierov na podporu kráľa Kazimíra proti vyni kajúcemu vládcovi páno-
vi Jánovi, českému kráľovi, ktorý s veľkou vo jenskou mocou napadol jeho krajinu 
a mesto Krakov. Tí ubránili jeho krajinu pred útokom, obliehaním a pustošením zo 
strany českého kráľa, mesto vymanili z obliehania, odovzdali jeho moci a šťastne sa 
vrátili.

(136) Výprava proti Tatárom
Takisto keď tatárske vojsko besnilo proti uhorskej krajine a často napádalo pomedzie 
Sedmohradska a Sikulov, poslal kráľ proti nemu chrab rého a bojovného muža, sed-
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mohradského vojvodu Ondreja Lackfi ho16 so šľachtou a Sikulmi so silným vojskom. 
Tí veľkolepo prenikli na úze mie obývané Tatármi. Keď sa im Tatári na bojovom poli 
postavili s veľ kým vojskom na čele s vojvodcom Athlamosom, Ondrej ich premohol, 
ich vojvodcovi dal sťať hlavu a Kráľovskému Veličenstvu na Vyšehrad poslal mnoho 
zástav a zajatých Tatárov. Neskôr Sikuli častejšie prepa dávali Tatárov a s veľkou koris-
ťou sa vracali do svojej vlasti. Tí, čo spo medzi Tatárov zostali nažive, ušli do odľahlých 
prímorských oblastí k ostatným Tatárom.17

(137) Výprava proti Chorvátom
Napokon po vzájomnej porade so svojimi veľmožmi, rytiermi a barón mi rozhodol sa 
poslať vojsko proti svojim neverným a búriacim sa Chor vátom Kurjakovmu synovi 
Gregorovi Nelipićovi, ktorí sa zmocnili krajín Chorvátska a Dalmátska, ako aj veľkej 
časti Slavónska a na ško du svätej koruny ich pevne držali vo svojich rukách. Preto sa 
vybral s po četným vojskom, aby získal a späť vydobyl chorvátsku krajinu. Išli s ním aj 
kniežatá iných oblastí krajiny, osobitne vznešený a mocný knieža Šte fan, bosniansky 
bán18, ktorého prekrásnu dcéru, terajšiu kráľovnú, si vzal neskôr za manželku. Preni-
kol až k mestu Bihač a v jeho blízkosti pri prameni potoka s názvom Klokoč rozložil 
poľný tábor. Na tomto mies te so svojím vojskom dlhšie odpočíval a ďalej sa odtiaľ 
nepohol, a tak samovládcovia a buriči Kurjakov syn Gregor a Nelipićov syn Ivan boli 
po otcovej smrti nútení vrátiť sa k poslušnosti svätej korune. A pretože prisahali za-
chovávať vernosť, vrátil kráľ niektorým pôvodné postavenie a so svojím vojskom sa 
vrátil domov. Avšak Kurjakov syn Gregor sa zno va vzbúril. Kráľ Ľudovít druhý raz 
vyslal proti nemu svojich barónov a  šľachtu s obrovským vojskom, ktorí odbojnú 
opovážlivosť potlačili a Gregora i jeho prívržencov prinútili, aby chorvátsku krajinu 
znovu pri viedli k poslušnosti kráľovskému majestátu a podriadili sa jeho láska vosti. 
Potom sa vrátili s radosťou domov.19

(138) Výprava proti Benátčanom v Dalmátsku
V nasledujúcom období podnikol kráľ s početným vojskom výpravu, aby znova vy-
dobyl a oslobodil Dalmátsko, ktoré Benátčania už dlhší čas oku povali. Vedno s mno-
hými kniežatami okolitých krajín i so svojimi ba rónmi, šľachtou, ako aj s vojskom 
krajiny prišiel až po mesto Zadar, kto ré sa už predtým vrátilo k  poslušnosti voči 
Kráľovskej Výsosti. Benátčania obliehali mesto spolu s  nemeckými, francúzskymi 
a  talianskymi žoldniermi; postavili oproti nemu pevnosť zvanú Scekach20, umiest-
nili v nej ozbrojencov, ako aj rozličné obliehacie stroje a dômyselnú výzbroj a mes-
to urputne dobývali zo samej pevnosti i od mora z lodí. Kráľ sa rozložil so svojím 
vojskom na priestranstve vôkol pevnosti, bol vystrojený obliehacími strojmi i inými 
vojenskými zbraňami a odhodlane dobýjal opev nenie Benátčanov. Týmto spôsobom 
chcel zabrániť obliehaniu mesta Zadaru. Kráľovi rytieri a vojaci napádali ustavičnými 
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útokmi nepriateľa a zvádzali proti nemu veľmi ostrý boj. A keďže sa nepriateľ uzavrel 
v pev nosti, strely jeho vrhacích strojov mnohých kráľových vojakov zranili; kráľovo 
vojsko však podišlo až k hradbám a odplácalo to nepriateľovi. Keď sa Benátčanom 
naskytla príležitosť, znenazdajky a nepozorovane vyrazili z pevnosti a dali sa do boja 
proti kráľovým rytierom a voja kom. Na obidvoch stranách mnohí padli. V bitke boli 
na strane kráľa za bití aj chrabrí rytieri syn Vavrinca Tóta Bartolomeja21 a Nemec Har-
sendorfer22. Kráľov oddiel sa odvážne usiloval pevnosť dobyť, tá však bola na to prí-
liš pevná. Keď to kráľ zistil, vrátil sa s vojskom domov, pričom utrpel veľké straty na 
ľuďoch a na výzbroji. Vojsko Benátčanov pokra čovalo v obliehaní Zadaru tak z pev-
nosti, ako aj z mora na lodiach, no obsadilo ho až pre zradu niekoľkých ľudí z mes-
ta.23 Mnohých mešťa nov a šľachticov sťali alebo podrobili rozmanitým trýzneniam 
na mučidlách, týraniu i ďalším trestom a viacerých mužov i urodzené ženy a de vy od-
vliekli do zajatia do Benátok. A hľa, aké je to poľutovaniahodné, nebrali ohľad ani na 
vek, ani na pohlavie, ženy a devy! Aj iných zajatcov trýznili hladom a smädom, pone-
chali im iba holý biedny život a nakoniec ich postupne v žalároch i týraním zahubili. 
Kráľa to veľmi bolelo a pevne sa rozhodol, že len čo bude na to vhodný čas, pomstí sa. 

(139) Smrť kráľa Ondreja, brata kráľa Ľudovíta
Po uplynutí krátkeho času – keďže takmer nič nezostáva natrvalo, čas ubieha a vždy 
prináša mnohé zmeny, ktoré nie je ľahké ani predvídať, ani predpovedať, a nič nie je, 
čo by neokúsilo nestálosť, a uprostred mie ru vypukne vojna – prihodilo sa smutné 
a mimoriadne nešťastie, a to smrť niekdajšieho slávneho kniežaťa pána Ondreja, kráľa 
Jeruzalema a Sicílie, brata uhorského kráľa Ľudovíta.24 Podľa plánu rytiera Chensa, 
zdržiavajúceho sa na dvore kráľa Ondreja, zlorečený Corrado di Catanzaro25 – kiežby 
bol zmizol z povrchu zeme! – i iní zradcovia prebodli a usmrtili kráľa Ondreja v meste 
Averse. V Uhorsku vypukol veľký žiaľ a nárek. No zradcovia dostali za svoju haneb-
nú zradu zaslúženú od menu a trest. Lebo mocný a vznešený gróf Novelli26, príbuzný 
kráľa, kto rý mu zostal verný, dal ich priviazať k vozu a ťahať ich po všetkých ob ciach 
grófstva, žeravými kliešťami roztrhať, rozkúskovať a  rozmliaždiť ich telá a  zahubiť 
ich najhanebnejšou smrťou a najostrejším trestom. Osud ná smrť zasiahla Ondrejov-
ho brata kráľa Ľudovíta nevýslovnou boles ťou v srdci. V žiali rozmýšľal a uvažoval 
o pomste, aby takýto preklia ty zločin nezostal nepotrestaný. Najprv tam poslal Mi-
kuláša, syna Vavrinca Tóta, ktorého neskôr nazývali Kont27, aby rokoval s magnát mi, 
grófmi a barónmi tamojšej oblasti. Ten prišiel do chýrneho mesta Aquily a rokoval 
s múdrym mužom kapitánom Lallom28, ktorého smrť kráľa Ondreja veľmi trápila. 
Získal podporu jeho panstva, zotrval s ním nejaký čas a primäl mnohých k posluš-
nosti uhorskému kráľovi. Kráľa o tom upovedomil listom a prostredníctvom vyslan-
cov.
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(140) Výprava kráľa Ľudovíta do Neapola
Kráľ zhromaždil silné vojsko a prešiel talianskymi krajinami. Pri pre chode ho páni 
mestských štátov a obecných rád v každom meste úctivo prijali a obdarovali. Náhlil 
sa smerom k Neapolu. Spomedzi pánov tých to miest ho s čestnou ozbrojenou strážou 
sprevádzal až po Neapol pán Malatesta de Malatestis29, Francesco Ordelaffi   di Forli, 
Filippo (Gonzaga) z Mantovy a niektorí ďalší páni. Kráľ ich vyznamenal rytierskou 
hodnosťou.

(141) Útek kráľovnej Johanny a jej manžela Ľudovíta
Po správe o príchode kráľa kráľovná Johanna so svojím manželom Ľu dovítom z Ta-
renta, ktorý sa pokladal za kráľa, tajne ušli a zo strachu pred kráľom sa náhlili po mori 
na troch galejách do avignonskej pro vincie. Kráľ Ľudovít vstúpil do Neapola, kde ho 
prijali s veľkou nádhe rou a jasotom. Odvtedy začal používať titul „kráľ Uhorska, Je-
ruzalema a Sicílie“. – – – 

(142) Návrat kráľa Ľudovíta do Uhorska
Napokon sa pán kráľ chcel vrátiť s veľkým vojskom do Uhorska. Preto ako zástupcu 
svojho Veličenstva určil za hlavného kapitána krajiny v mes te Neapole veľkomožného 
a udatného muža sedmohradského vojvodu Štefana Lackfi ho30 a za kapitána Nemca 
Wolff arda31. Potom sa (koncom mája 1348) vrátil do Uhorska.

(146) Návrat kráľovnej Johanny a jej manžela
Medzitým sa kráľovná Johanna a  jej manžel Ľudovít z Tarenta vrátili do Neapola 
a usilovali sa podmaniť si krajinu. Vojvoda Štefan vyzval uhor ského kráľa, aby bránil 
pred nimi jeho vlasť.

(147) Druhý príchod kráľa Ľudovíta do Apulie
Pán kráľ bez meškania a čakania, kým sa zhromaždí vojsko, preplavil sa ihneď do 
Apulie v sprievode niekoľkých barónov a rytierov.32 Medzi vý znamnými veľmožmi 
bol palatín Mikuláš, Giletiho syn, jeho synovia ry tieri Ján a Dominik, ako aj Giletiho 
syn Ján33; ďalej Mikuláš, syn Vavrinca Tóta, a jeho bratia Leukos a Bartolomej, potom 
Bubekovi synovia Šte fan34 a Juraj, Mikuláš zo Seče, Konia, syn vojvodu Tomáša, voj-
voda Ondrej so svojimi bratmi a Lackfi ho synovia Mikuláš, Pavol a Michal. Spome-
dzi prelátov to bol ctihodný v Kristu otec Mikuláš, pán biskup zá hrebský, ktorého vy-
svätili za biskupa v meste Averse, a ctihodný budínsky pán prepošt Štefan35 so svojím 
bratom Jánom, chrabrým rytie rom, a synom Vavrinca z Kaniže. Kráľ zakotvil v prí-
stave Manfredonii a so súhlasom mestskej rady pokojne vstúpil (1. mája 1350) do 
mesta. Potom zaujal Teano36 a Barlettu a mesto Bari, kde odpočíva pápež sv. Mikuláš, 
obľahol a potom ho obsadil. A pretože získal veľmi silno opevnený mest ský hrad, usa-
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dil sa v ňom a nemeckým žoldnierom s barbutami37 v poč te štyritisíc, ktorých kapi-
tánom bol brat spomínaného Wolff arda Konrád, rozdelil hojne a veľmi štedro žold.

(148) Zrada žoldnierov
Medzitým sa k nemu prihrnuli na lodiach aj vojaci z Uhorska, čím sa jeho vojsko 
značne znásobilo.38 Keď to nemeckí žoldnieri videli, napriek odporu svojho kapitá-
na Konráda Wolff arda i ostatných dôstojníkov zo snovali zradu, podnikli útok proti 
kráľovi a jeho uhorskému vojsku, zaútočili na mesto (Barletta) a chceli ho vydranco-
vať. Uhri ich napadli a obyva telia mesta uzavreli ulice a námestia reťazami, ktoré boli 
ukryté medzi múrmi pod zemou. A takto zvierajúc reťazami, pozabíjali veľké množ-
stvo žoldnierov, mnohým postínali hlavy, odňali im kone, zbrane, torby i všetky veci, 
a ak by neboli mali žoldnieri jednu mestskú bránu ob sadenú a stráženú, sotva by sa 
boli niekoľkí z nich zachránili. Napokon ušli mimo mesta, rozložili sa v poľnom tá-
bore a prostredníctvom poslov dosiahli u pána kráľa milosť s podmienkou, že všetci 
odídu z krajiny a ni kdy sa nespoja s kráľovým protivníkom. Potvrdili to aj písom-
ne listinou. Pán kráľ si niektorých z nich, u ktorých sa dokázala nevina pri vyvola ní 
vzbury, ponechal vo svojej službe.

(149) Dobytie hradu Canosa
Medzitým kráľ, ktorý zvyčajne počas vojenskej výpravy prechádzal den ne nepretrži-
te ozbrojený na koni medzi oddielmi ťažkoodencov, pri šiel so svojím vojskom, ob-
ľahol hrad Canosu, a potom sa ho útokom zmocnil a či skôr znovudobyl. No keď sa 
ozbrojený náhlil vystúpiť doň po rebríku, silno ho zasiahli vrhnuté kamene, zrútil sa 
do hradnej prie kopy a utrpel ťažké zranenie na tele. Baróni a rytieri mu vyčítali, že sa 
podujal na niečo, čo sa nepatrí na Kráľovskú Výsosť.

(150) Zajatie žoldnierov Ľudovíta z Tarenta
Potom obsadil niekoľko malých hradov a aj Luceru, ktorej hradby boli zborené. V jej 
blízkosti sa vypínal mohutný hrad, ktorý zachoval ver nosť Ľudovítovi, manželovi 
kráľovnej Johanny. Počas pobytu kráľa v tom to meste Mikuláš a Pavol Lackfi  na bojo-
vom poli zajali so sotva päťde siatimi uhorskými bojovníkmi stodvadsať ozbrojených 
žoldnierov Ľudovíta z Tarenta, pochádzajúcich z rozličných národov. So zviazaný mi 
rukami ich predviedli pred kráľa, pričom predstúpili na koňoch s výzbrojou. Kráľ ich 
v ten deň dal pohostiť v kláštornom refektóriu bratov (rehoľníkov) pri bohatom obe-
de. Nasledujúci deň im odobral zbrane a ko ne, ako sa to zvyčajne žoldnierom robie-
va, a potom im dovolil odísť.39

(152) Zranenie kráľa pri meste Averse a obsadenie mesta 
Keď kráľ začal dobýjať so svojím vojskom mesto Aversu a sám sa dal do boja, strela 
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z vrhacieho stroja mu ťažko poranila nohu40 a spolieha júc sa na Božiu pomoc a sta-
rostlivosť lekárov, ledva unikol smrti. Ob liehanie trvalo dobré tri mesiace.41 Nemeckí 
žoldnieri Ľudovíta z Tarenta – približne tristo vojakov v kožených prilbách – denne 
znenazdajky vyrážali z mesta, zaútočili a zviedli boj proti nemeckým a uhorským od-
dielom kráľa. Keď však bolo na oboch stranách mnoho ranených, ušli späť do mesta. 
Vzhľadom na dlhotrvajúce obliehanie sa v meste minuli potraviny, mnohých z mesta 
vypudil hlad a kráľovo vojsko ich zajalo. Napokon to nevedeli vydržať ani žoldnieri 
a pod podmienkou zaruče nia bezpečnosti osôb i vecí vzdali mesto s naozaj pevným 
hradom, kde bol kapitánom a kastelánom Jakub Pignataro. Pán kráľ potom vstúpil 
do hradu a jeho vojsko obsadilo mesto. Barónom, rytierom a šľachticom z uhorskej 
krajiny, ktorí s ním boli vo výprave, tam pridelil pozemko vé majetky. V listinách sa 
za tieto obdarovania uvádzajú ich vojenské či ny a služby. Kráľ sa zdržal na hrade, kde 
sa dobre zotavil a znova nadobudol zdravie. Neohrozeného a bojovného vojvodu On-
dreja Lackfi ho ustanovil za hlavného kapitána, Mikuláša Drugeta42, brata palatína 
Vi liama, za kapitána mesta Salerna a frátra Moriale, vranjského priora, rytiera rádu 
sv. Jána Jeruzalemského, za kapitána mesta Aversy. Prior sa však neskôr zachoval vie-
rolomne, lebo mesto s hradom vrátil kráľovnej Johanne. Kráľ jej to ponechal, mesto 
opustil a ponorený do hor livej zbožnosti odišiel pri príležitosti jubilejného roku cez 
mesto Capuu, nad ktorého bránou sa týči veľmi vysoká veža, obdivuhodné stavebné 
dielo, do Ríma. Prešiel tiež popod Monte Cassino, ktorého múry sa ná sledkom ze-
metrasenia zborili43, a pokračoval ďalej cez Campaniu. 

(153) Pocta kráľovi Ľudovítovi v meste Ríme
V ústrety mu na štyri francúzske míle44 v rovnošatách a či v purpuro vých plášťoch 
osobitne na túto príležitosť zhotovených vyšiel tribún s významnými Rimanmi i oko-
lo sto ďalších osôb s poľnicami a rozlič nými hudobnými nástrojmi, odetých do pek-
ných rovnošiat. Úctivo ho prijali a voviedli do Ríma, ktorého ulice boli vyzdobené 
a pokryté krás nymi kobercami. Prijali ho ako svojho pána, no kráľ sa zdráhal prijať 
takúto poctu. Stal sa hosťom v paláci pána pápeža. Tribún s popredný mi Rimanmi 
ho denne navštevovali a preukazovali mu úctu; s veľkým potešením ho pozývali do 
svojich domovov na pohostenie. Kráľ sa den ne zúčastňoval na svätej omši v Bazilike 
svätého Petra, kniežaťa apoštolov, a v jed notlivých dňoch mu ukazovali šatku s tvárou 
Pána na veľké potešenie pútnikov i početného ľudu. Pretože takto v zbožnosti trávil 
viacero dní, dostal právom od pána pápeža rozhrešenie.45 Na oltár svätého Petra da-
roval štyritisíc zlatých fl orénov. 

(154) Návrat kráľa Ľudovíta do Uhorska
Potom sa vracal so svojím vojskom talianskym územím, pričom ho v kaž dom meste 
radostne prijali a vzdávali mu hold, až prišiel do Verony. Tu prepustil vojsko skladajú-
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ce sa zo štyritisíc nemeckých žoldnierov s koženými prilbami, ako aj kapitánov Wolf-
farda a Konráda, pretože ne mali vyplatený celý žold. Radostne sa vrátil do Uhorska, 
aby sa mohli spočítať výdavky na účet kráľa. Odtiaľ im bez zvyšku poslal žold, po volal 
spomínaných kapitánov Wolff arda a Konráda k sebe a ako odme nu za ich služby sa 
im odplatil štedrými kráľovskými darmi. Ich (vojen ské) činy a služby uvádzajú ude-
lené privilégiá. 

(157) Kráľova výprava proti Benátčanom
Kráľ rázne vystúpil, za takéto bezprávie sťažoval sa na dóžu i na be nátsku mestskú 
radu pred radcami, panovníkmi, šľachticmi, markgróf mi a  kniežatami susedných 
krajín, aby sa nezdalo, že Benátčanov neza slúžene a nespravodlivo napadol. V snahe 
pomstiť sa a bojovať proti bezpráviu, ktoré jemu a jeho krajine spôsobili, osobne sa 
vydal s veľkou vojenskou mocou znovuzískať dlhý čas odňaté práva krajiny. Do Ta-
lianska sa vybral proti benátskemu dóžovi (Giovannimu Gradenigovi) nielen so svo-
jím vojskom, ale aj s cudzími, nemeckými grófmi a rytiermi, ktorí ho podporovali 
a poskytovali mu pomoc. Osobitne mal rád Nemcov, rozumel ich jazyku a štedro im 
dával žold a dary. Preto k nemu radi prišli a verne mu slú žili. Prešiel územím a majet-
kami Benátčanov a blízko hradu Serravalle obsadil Conegliano, odtiaľ pokračoval na 
mesto Treviso, obľahol ho; zmocnil sa hradov a panstiev v jeho vlastníctve, predovšet-
kým Asola s Roccavernom, kde je opátstvo Crispiniacum, obsadil Quero, Gorgoniu, 
Forgoniu i mnohé ďalšie a umiestnil v nich vojenské posádky. Ako ve liteľa svojho voj-
ska tam ponechal chrabrého rytiera Tomáša46, brata cti hodného pána ostrihomského 
arcibiskupa Mikuláša, a s celou výzbrojou sa (23. augusta 1356) vrátil do Uhorska. 
 
(158) Obliehanie hradu Castelfranco
Potom poslal do tých oblastí vznešeného a vplyvného muža, spomína ného Mikuláša 
Konta47, v tom čase palatína Uhorského kráľovstva. Ten obľahol s početným vojskom 
dóžov hrad a benátsky Castelfranco. Hoci sa ho pokúšal viacero dní dobyť, nedosia-
hol nič, lebo hrad bol dobre opevnený a zabezpečený bojovníkmi. Vrátil sa teda (na 
jeseň) späť do Uhorska a zostal tam iba spomínaný rytier Tomáš (Vasari). Rytier To-
máš s krá ľovým vojskom stretol sa v boji proti benátskym bojovníkom najprv pred 
bránou mesta Trevisa a druhýkrát na bojovom poli v  jeho blízkosti. Pre mohol ich 
a mnohých z nich zajal. Tretíkrát to bolo pri splavnom to ku Brenty. Nebezpečnú hl-
bokú rieku prešli na koňoch a zavčas rána pus tili sa do Nemcov a do benátskych žold-
nierov. Zvíťazili nad nimi a odviedli zajatcov, ktorým zhabali kone a zbrane a podľa 
žoldnierske ho zvyku nechali ich slobodne odísť. 

(159) Výprava proti Litovcom
Naostatok sa osobne vybral s početným vojskom, tak s vlastnými bo jovníkmi, ako 
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aj s oddielmi iných národov, ktoré sa k nemu pripojili, proti Litovcom. Tí napádali 
kresťanov, predovšetkým ruskú krajinu48. Ich územie a či dŕžavu z veľkej časti spusto-
šil a zajal vojvodu. Keďže ten ho neprestajne ubezpečoval o svojej vernosti a posluš-
nosti, prepus til ho na slobodu a šťastne sa vrátil do Uhorska. 

(160) Výprava do Rusínska
Potom ešte dvakrát šiel so svojím vojskom i  so zahraničnými oddielmi do ruskej 
krajiny patriacej svätej uhorskej krajine, aby ju ubránil proti Litovcom. Keď zahnal 
nepriateľa a mohol sa spoľahnúť na víťazstvo, za správcov krajiny ustanovil vojvodov 
alebo kapitánov, mocných mu žov: najprv bána Petra (Cudara)49, ctihodného otca 
v Kristu pána Imri cha (Cudara), jágerského biskupa, a  Juraja Cudara50, ktorí boli 
bratia, a potom Imricha Bubeka a po ňom Jána Kapoliho51. Tí spomínanú krajinu 
dobre a chvályhodne bránili a udržali ju pod zvrchovanosťou svätej koruny a pod 
vládou pána kráľa. 

(161) Tri výpravy na pomoc pánovi pápežovi
Na naliehavú prosbu blahej pamäti rímskeho pápeža Innocenta, Gre gora a Urbana 
V. poslal najprv Mikuláša Lackfi ho, ktorý priviedol k poslušnosti svätej rímskej cirkvi 
mnohé mestá, mestečká a hrady, po tlačil vzbúrencov a odovzdal ich do rúk pána kar-
dinála Egida, legáta apoštolskej stolice. Po ňom poslal Móricovho syna Šimona52, 
ktorý však nič nedosiahol a preto si vyslúžil nepriazeň Kráľovského Veličenstva. Za 
pána pápeža Urbana poslal bána Petra, aby bránil mesto Bolognu, kto ré napadli mi-
lánski páni Barnabo a Galeazzo. Bán Peter mesto pre pána pápeža uchoval a ubránil 
a so cťou sa vrátil do uhorskej krajiny. 

(162) Vojsko na pomoc rakúskemu kniežaťu
Neskôr (roku 1355) poslal Pavla Lackfi ho s veľkým vojskom na pomoc starému Al-
bertovi, rakúskemu kniežaťu, aby obľahol mesto Zürich. Po dlhom obliehaní ho aj 
obsadil a podriadil kniežacej moci. 

(164) Kráľova výprava do Bulharska
Potom prenikol s veľkou vojenskou mocou do Bulharska, ktoré bolo pod riadené svä-
tej korune. Obsadil mesto Vidin krajinu si podmanil; zajal knieža Stracimira53, ktoré 
sa pokladalo za panovníka Bulharska, a priviedol ho do Uhorska. Istý čas ho, stráže-
ného na hrade záhrebské ho biskupstva zvanom Gomnech54 slušne a dôstojne zadr-
žiaval, potom ho s radosťou poslal späť do Vidina, aby spravoval krajinu v mene Je ho 
Veličenstva a pod jeho zvrchovanosťou v zmysle určitých dohôd. Knieža zachovalo, 
ako sľúbilo, Jeho Veličenstvu vernosť a posluš nosť.55 
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(165) Kráľova výprava proti cisárovi Karolovi
Kráľ sa pre akési nezhody vydal s veľkým a silným vojskom k morav ským hraniciam 
proti preslávnemu panovníkovi pánovi cisárovi Karo lovi (IV. Luxemburskému). V lis-
te vyjadril pánovi cisárovi nedôveru a vstúpil do mestečka Trenčína.56 Jeho vojsko sa 
rozložilo na poliach a lúkach. Avšak prv, než sa s ním pohol, aby napadol Moravu, 
prišlo do Trenčína šwidnické knieža (Boleslav) v sprievode niekoľkých barónov a ry-
tierov rokovať v mene ci sára o mieri. Dohodli prímerie, no na uzavretie mieru boli 
vyslaní k ci sárovi do Uherského Brodu palatín Mikuláš Kont a krajinský sudca Šte fan 
Bubek s určitým počtom rytierov. Cisár tam sústredil veľký oddiel s mnohými rytier-
mi. Medzitým sa kráľovo vojsko rozišlo a hodnostári sa vrátili bez uzavretia mieru.57 

(166) Výprava na Moravu
Potom poslal na Moravu s dosť silným vojskom opolského vojvodu pá na Ladislava58, 
ako aj bána Petra, ktorí tam založili požiare, spôsobi li obrovské škody a vrátili sa do-
mov. 

(167) Ako zvolili a korunovali kráľa Ľudovíta za poľského kráľa
Keďže o nejaký čas zomrel poľský kráľ a Ľudovítov ujec Kazimír (III. Veľký), (uhorský 
kráľ Ľudovít) s obrovským vojskom vpadol do Poľska, kde ho podľa nástupníckeho 
práva šťastne korunovali (17. novembra 1370) za kráľa. 

(168) Kráľova výprava do Valašska 
Kráľ ďalej (roku 1368) vtrhol cez Bulharsko do Valašska patriaceho svätej korune. 
Z krajiny Sikulov poslal silné vojsko so šľachticmi a sedmohradskými Sikulmi na čele 
s  vojvodom Mikulášom (Lackfi m) s Móricovým synom Šimonom, ako aj s  inými 
vynikajúcimi rytiermi, aby napadli Valašsko a zaútočili na vojvodu Lajka, ktorý sa 
vzbúril proti Kráľov skému Veličenstvu. Lajk vtedy stál s veľkým vojskom pri Dunaji 
zoči-voči Bulharsku, aby úskokom zabránil vpádu vojska pána kráľa. Voj voda Mi-
kuláš prekročil so spomínaným vojskom rieku Ilumczu59, do byl pevnosti a hradby 
postavené Valachmi a dal sa do boja proti počet nému oddielu vojvodu Lajka, ktoré-
ho kapitánom bol Valach gróf Drahomír, kastelán z Domboiika60. Vo veľmi urput-
nej bitke dosiahol víťazstvo, mnohých pozabíjal a kapitána prinútil dať sa na útek. 
Potom však postupoval neopatrne ďalej, ocitol sa v zovretí zásekov a hustého krovia, 
ako aj (v  oblasti) veľmi úzkych horských chodníkov. Z  lesov a vr chov ho napadlo 
množstvo Valachov a tam zahynul spolu so svojím chrabrým vicevojvodom Petrom, 
s Deziderom Vasom a s Petrom Rufusom, kastelánom hradu Küküllő, so sikulskými 
bojovníkmi Pet rom a Ladislavom, ako aj s mnohými ďalšími rytiermi a významnými 
šľachticmi. Keď sa uhorskí vojaci otočili chrbtom k oddielom a dali sa na útek, Valasi 
mnohých zovretých v bahnitom, močaristom teréne plnom nástrah pozabíjali. Ledva 
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sa ich niekoľko zachránilo. Po veľkej bitke vy trhli telo vojvodu Mikuláša z rúk Vala-
chov a preniesli ho pochovať do Uhorska, do Kláštora blahoslavenej Panny v Ostri-
home. Po nešťastnom začiatku ukázal osud svoju priazeň. Mačviansky bán, chrabrý 
bo jovník Mikuláš Gorjanský61 s obrovským úsilím prepravil na lodiach vy strojených 
ochrannými štítmi a vežami kráľovský oddiel cez Dunaj, a to aj napriek útoku bojov-
níkov a lukostrelcov vojvodu Lajka, ako aj dažďu oštepov vrhaných Valachmi. Ne-
priatelia sa dali na útek a rozplynuli sa ako dym. Zvyšná časť vojska prenikla na úze-
mie pri (Turnu-)Severine a obsa dila ho. Kráľ tu dal vtedy postaviť hrad a o niekoľko 
rokov v Brašove na pomedzí Valašska naozaj mocný hrad Bran. Jeho obranu zveril 
ľah kej pechote a anglickým prakovníkom a hrad si ponechal vo svojej mo ci.

(169) Rozličné výpravy kráľa Ľudovíta, jeho zbožnosť a iné cnosti
Takmer každý rok alebo každý tretí rok sa vybral s vojskom proti ne priateľom a vzbú-
rencom. Často musel vynakladať všemožné úsilie v bo ji proti Srbom a Moldavča-
nom. Nesmiernu snahu o zachovanie srbskej krajiny pod kráľovskou mocou vyvinul 
predovšetkým Oslov syn Dominik, mačviansky bán so svojím vicebánom Zemere 
a potom Miku láš Gorjanský, ustanovený za bána v mladom veku, ktorý bol vo vo-
jenských záležitostiach obdivuhodný, veľmi agilný a udatný. Bol to múdry a štedrý 
kráľ, viedol mnohé vojny šťastne a veľa získal späť pre svoju krajinu. Okrem vojenskej 
slávy vynikal aj vo vedách a s veľ kým zaujatím sa zaoberal astronómiou. Jeho zdoko-
naľovanie sa v cnos tiach obľubovali aj barbari a mnohé národy zvelebovali jeho meno. 
Bol oddaný katolíckej viere, dobročinný voči chudobným, bránil práva cirk vi a mal 
vo veľkej úcte cirkevných hodnostárov.

(181) Oslobodenie dvorníkov i iných služobníkov
V období panovania kráľa boli mnohí dvorníci62 i iní ľudia zaviazaní roz ličnou slu-
žobnosťou na dvore oslobodení a povýšení medzi šľachticov krajiny. Bol voči všetkým 
láskavý, štedrý a dobrotivý, čo prejavil ude ľovaním majetkov. Preto ho mali všetci ne-
smierne radi. 

(182) Manželky a deti kráľa Ľudovíta
Nazdávam sa, že bude vhodné zmieniť sa aj o tom, že spomínaný kráľ Ľudovít mal 
dve manželky. Prvá preslávna Margaréta bola dcérou naj vznešenejšieho pána Karola 
(IV.), v tom čase markgrófa Moravy, ktorý neskôr dosiahol cisársku hodnosť. Zomre-
la bez potomka.63 Jeho druhou manželkou bola šľachetná pani Alžbeta, dcéra spomí-
naného bána Štefana. Porodila mu tri dcéry: Katarínu, Máriu a Hedvigu. Katarína 
zo mrela predčasne v detskom veku. A pretože pre kráľovský rod sa vy žadujú zname-
nité manželstvá, aby ich potomstvo žiarilo skvelými prirodzenými danosťami, na zvý-
šenie významu slávneho rodu zasnú bil Máriu s urodzeným kniežaťom Žigmundom, 
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brandenburským mark grófom, ešte v čase ich detstva. Žigmund pochádzal z cisárske-
ho rodu a žiaril cisárskym leskom. Kráľ sa najprv poradil s najjasnejšími kráľovnami, 
so svojou matkou i s manželkou, ako aj s prelátmi a barónmi krajiny, potom za prí-
tomnosti cisárovnej, Žigmundovej matky, i baró nov z Čiech bolo v Trnave s veľkou 
nádherou a radosťou uzavreté man želstvo. Žigmunda povolal na dvor, aby ho tam vy-
chovávali.64 V súčasnosti povýšený na kráľovský trón vládne spolu so svojou manžel-
kou. Po otcovej smrti bola Hedviga korunovaná (15. októbra 1384) za poľskú kráľov-
nú. Ne skôr ju poľskí veľmoži, baróni a šľachta spojili manželskou zmluvou s mocným 
litovským kniežaťom Jagelom, ktorý sa obrátil na katolícku vieru a so svojimi bratmi 
sa dal pokrstiť. Potom ho slávnostne koru novali za poľského kráľa a pomenovali Vla-
dislav. V tejto krajine rovna ko šťastne vládne so svojou manželkou. 

(185) Smrť a pochovanie kráľa Ľudovíta
Napokon túžiac po živote večnom zanechal tento biedny život podľa slov žalmistu: 
„Dobre mi je priľnúť k Bohu, do Pána Boha vložiť svoju nádej.“ Na Božie volanie 
odišiel z tohto sveta jedenásteho dňa v mesiaci septembri65. Krátko predtým zjavila sa 
podivuhodná kométa. Po jeho skone vypukol v krajine taký veľký žiaľ, že naskutku 
všetci oplakávali jeho smrť. Pochovali ho v Stoličnom Belehrade, v kaplnke, ktorú on 
sám dal postaviť vedľa Kostola Panny Márie patriaceho združenej kapitule. Neskôr ju 
(sedemnásteho toho istého mesiaca roku Pána 1382) jeho man želka kráľovná Alžbeta 
obdarovala. Vládol štyridsať rokov, jeden me siac a dvadsaťdva dní. Bol to muž pri-
meranej výšky s hrdým pohľadom, s kučeravými vlasmi i bradou, s  jasnou tvárou, 
s plnými perami a s tro cha skrivenými plecami.

Citované podľa SOPKO, Július: Kroniky stredovekého Uhorska. Stredoveké Slovensko očami kráľov-
ských a mestských kronikárov. Budmerice: Rak, 1995, s. 76-99. 

Edícia: Johannes do Th urocz: Chronica Hungarorum I. Textus. Ed.: Galántai, Elisabeth – Kristó, 
Julius. Budapest 1985, kap. 130-185, s. 160-188; maďarský preklad Th uróczy János a Magyarok 
krónikája. Ford.: Horváth, János. Budapest: Magyar Helikon, 1978, s. 249-291.

Literatúra: MARSINA, Richard: Stredoveké uhorské rozprávacie pramene a slovenské dejiny. In: 
Zborník Slovenského národného múzea LXXVIII. – História 24, 1984, s. 167-195. 

* * *

1 Tajomstvá tajomstiev (Secreta secretorum) – racionalistický arabský spis, ktorý vznikol v 8. storočí, v kto-
rom neznámy autor v  mene Aristotela dáva Alexandrovi Veľkému odporúčania a  rady o  správnom 
vládnutí. 
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2 Flavius Vegetius Renatus (383 – 450) – autor vojenskej príručky Epitoma rei militaris, pozri SEGEŠ, 
Vladimír – ŠEĎOVÁ, Božena, eds.: Pramene k vojenským dějinám Slovenska I/1. Od nejstarších čias 
do konca 10. storočia. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2010, dokument č. 25, s. 96-97. 

3 Myslí sa tu rod Arpádovcov. Prastará matka Ľudovíta I. Mária bola dcérou uhorského kráľa Štefana V. 
4 Ľudovít mal v čase korunovácie 16 rokov. 
5 Sasi platili daň podľa privilégia Ondreja II. z roku 1224 vo výške 500 strieborných hrivien. 
6 Uvádzané množstvá zlata sú nepochybne nadsadené. 
7 Gbel (lat. cubulus) – miera na sypaniny i tekutiny.
8 Mikuláš, syn Giletiho z Požegy bol v rokoch 1339 – 1349 županom Turčianskej stolice a v rokoch 1342 

– 1356 palatínom.
9 Pavol (z Mertensdorfu, maď. Nagymartonu) bol kráľovským sudcom v rokoch 1328 – 1349. 
10 Tomáš Rufus, príslušník rodu Pechovcov (Peczovcov), v rokoch 1323 – 1349 bol kastelánom Čachtíc 

a v rokoch 1344 – 1348 aj kastelánom Holíča a Branča. 
11 Vít – františkánsky mních, od roku 1334 nitriansky biskup, roku 1344 sa stal kráľovským kancelárom. 
12 Tomáš z rodu Chorovcov (z Gönyű, pôvodne z Keregede), v rokoch 1339 – 1350 bol liptovským župa-

nom, roku 1351 sa stal sedmohradským vojvodom, v rokoch 1353 – 1358 zastával viaceré funkcie na 
kráľovskom dvore, okrem iného bol aj kastelánom hradu v Starom Budíne. 

13 Pápež Klement VI. nepodporoval nároky Ľudovíta I. na Neapolské (Sicílske) kráľovstvo. 
14 Správny dátum je december 1344, pričom kronikár chybne uvádza Poľsko, Ľudovít I. išiel k moravské-

mu markgrófovi Karolovi alebo k jeho otcovi Jánovi Luxemburskému. 
15 Správne má byť s českým kráľom, čiže s Jánom Luxemburským. 
16 Výprava sa uskutočnila roku 1345. Ondrej Lackfi  bol sedmohradským vojvodom až v rokoch 1356 – 

1359. 
17 Pod ostatnými Tatármi sa myslia Tatári na Krymskom polostrove.
18 Bosnianskym bánom bol Štefan Kotromanič, otec Alžbety, neskoršej manželky Ľudovíta I. 
19 Kráľ sa osobne zúčastnil iba na druhej výprave v júli 1345. 
20 Scekach – pevnosť, ktorú nazývali Benátčania Bastida, Uhri Scekach a Zadarčania Steccata. 
21 Bartolomej nepadol pri Zadare, lebo ešte roku 1352 zastával hodnosť hlavného pohárnika a napokon aj 

sám magister Ján ho v 147. kapitole uvádza medzi tými, čo sprevádzali kráľa do Apulie. 
22 Rodina Harsendorferovcov sa prisťahovala za Karola Róberta z Dolného Rakúska a nadobudla majetky 

v Šopronskej, Novohradskej a Hontianskej stolici. 
23 Zadar sa vzdal 21. decembra. 
24 Ondrej podľahol atentátu 17. septembra 1345. 
25 Corrado di Catanzaro – neapolský šľachtic na Ondrejovom neapolskom dvore, ktorý sa pri vyšetrovaní 

priznal, že Ondreja zavraždil. Ľudovít I. nariadil, aby mu dolámali nohy. 
26 Gróf Novelli bol vlastne Bertrand de Beaux, hlavný sudca Neapolského kráľovstva. Jeho manželka bola 

dcérou uhorského kráľa Štefana V. 
27 Vavrinec Tót bol v rokoch 1345 – 1351 hlavným pohárnikom, v rokoch 1351 – 1356 sedmohradským 

vojvodom. Pomenovanie Kont je variantom talianskeho slova conte (gróf ). 
28 Compesco Lallo patril medzi prívržencov kniežaťa Ondreja. 
29 Malatesta de Malatestis II. bol vládcom v Rimini a Ľudovíta I. prijal 16. decembra 1347. 
30 Štefan Lackfi  bol v rokoch 1326 – 1343 hlavným stajníkom či koniarnikom (štolbom), v rokoch 1343 

– 1344 taverníkom, v rokoch 1345 – 1350 sedmohradským vojvodom, v rokoch 1351 – 1352 bánom 
Dalmácie, Chorvátska a Slavónska. Magister Ján ho nesprávne nazýva kapitánom Neapolského kráľov-
stva. 

31 Ulrich Wolff arda pochádzal z Rakúska, mal majetky v Mošonskej stolici a  vlastnil aj hrad Červený 
Kameň. 

32 Druhá výprava do Talianska sa začala v apríli 1350. 
33 Syn palatína Mikuláša Ján bol v rokoch 1360 – 1371 taverníkom. 
34 Štefan Bubek (Bebek) bol roku 1352 županom Liptovskej stolice, v rokoch 1352 – 1357 kráľovským 

zástavníkom a v rokoch 1360 – 1369 krajinským sudcom. 
35 Štefan bol roku 1347 budínskym prepoštom a roku 1356 sa stal záhrebským biskupom. 
36 Mesto Teano leží medzi Neapolom a Rímom, preto ho Ľudovít I. sotva obsadil. 
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37 Barbuta – kožená ochranná pokrývka hlavy.
38 V kráľovom vojsku bolo údajne až 15-tisíc uhorských, 8-tisíc nemeckých a asi 4-tisíc lombardských 

bojovníkov. 
39 Ide nepochybne o zaujímavý zvyk voči zajatým nepriateľom. 
40 Kráľ Ľudovít bol zranený 26. júla 1350. 
41 Obliehanie trvalo iba 34 dní. 
42 Mikuláš Druget bol v  rokoch 1344 – 1354 užským, roku 1350 zemplínskym, roku 1354 turčian-

skym županom, roku 1354 sa stal krajinským sudcom. Zúčastnil sa na výprave Ľudovíta I. roku 1350 
a bol veliteľom Salerna, odkiaľ prišiel do Uhorska jeho rod už s Karolom Róbertom.

43 Zemetrasenie bolo 10. septembra 1349. 
44 Francúzska míľa mala zhruba 4451,9 metra.
45 Pápež Klement VI. dal počas prvej neapolskej výpravy kráľa Ľudovíta I. do kliatby.
46 Tomáš Vasari, brat ostrihomského arcibiskupa Mikuláša (1350 – 1358), zúčastnil sa na prvej neapolskej 

výprave roku 1347 i vo vojne proti Srbsku roku 1354. 
47 Mikuláš Kont bol palatínom v rokoch 1356 – 1367. 
48 Pod ruskou krajinou sa myslí Haličsko a oblasť Vladimírska. Výprava sa uskutočnila roku 1351. 
49 Peter Cudar z Onódu bol županom viacerých stolíc na území dnešného Slovenska, v rokoch 1372 – 

1373 bol krajinským sudcom a v rokoch 1373 – 1381 bánom Slavónska. 
50 Juraj Cudar bol v rokoch 1373 – 1377 kapitánom Šarišského hradu a šarišským županom. Roku 1382 

sa stal haličským a vladimírskym vojvodom. 
51 Ján Kapoli bol v rokoch 1392 – 1395 krajinským sudcom, Kapoliovci mali majetky najmä v Gemerskej 

stolici. 
52 Šimon Pók bol županom viacerých stolíc, v rokoch 1369 – 1371 bánom Chorvátska a Dalmátska. 
53 Stracimir bol bulharským kniežaťom v rokoch 1371 – 1396. 
54 Gomnech – dnes Bosiljevo, na juhozápad od Čazmy. 
55 Výpravu do Bulharska uskutočnil Ľudovít I. v rokoch 1365 – 1369. Stracimira prepustil na slobodu 

roku 1369. 
56 Ľudovít sa v Trenčíne zdržal od 10. do 15. augusta 1362. 
57 Mier uzavreli v Brne až vo februári 1364. 
58 Opolský vojvoda Ladislav bol po matke príbuzným Ľudovíta I., v rokoch 1367 – 1372 bol uhorským 

palatínom. 
59 Ilumcza, dnes rieka Ialomiţa v Rumunsku. 
60 Domboiika, dnes Dîmboviţa v Rumunsku.
61 Mikuláš Gorjanský pochádzal zo Slavónska, bol zakladateľom palatínskej vetvy rodu. 
62 Dvorníci (udvornici) boli hlavnou skupinou poplatného služobného ľudu na kráľovských dvorcoch. 

Obrábali pridelenú pôdu, neskôr zväčša splynuli s poddanými do jednotnej poddanskej triedy a  iba 
menšia časť sa dostala do radov šľachty. 

63 Ľudovít sa s Margarétou Luxemburskou zosobášil asi roku 1345, kráľovná zomrela roku 1349.
64 Žigmund Luxemburský žil na uhorskom dvore Ľudovíta I. od roku 1377.
65 Kráľ Ľudovít I. zomrel na mor v Trnave 10. septembra 1382. 
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61 Donácia Markovi z Okoličného za zásluhy 
v neapolských výpravách
28. júla 1367

Kráľ Ľudovít I. Veľký udeľuje a daruje rytierovi kráľovského dvora Markovi z Okolič-
ného za vojenské zásluhy kráľovský les v Liptovskom dištrikte rozprestierajúci sa po 
oboch brehoch rieky Revúcej až po hranice Ružomberka. Menovaný, ako aj jeho brat 
Ján sa zúčastnili na vojenskej výprave kráľa Ľudovíta I. na Apeninskom polostrove, ktorú 
podnikol v súvislosti so zavraždením svojho mladšieho brata Ondreja, ktorý bol kráľom 
v Neapolsku. 

My Ľudovít, z Božej milosti kráľ Uhorska, odporúčajúc do pamäti oznamuje me všet-
kým, ktorých sa to týka, že Marek, syn Petra z Okoličného1, rytier nášho dvora2, 
predstúpiac ponížene pred tvár našej Výsosti, predkladajúc a oznamujúc nám svoju 
vernosť a služby, ktoré podľa svojich možností a požiadaviek miesta a v nepriazni-
vých časoch prejavil a vynaložil, požiadal nás, aby istý náš kráľov ský les v Liptovskom 
dištrikte, ležiaci po oboch stranách rieky Revúcej až po hra nice nášho mesta zvaného 
Ružomberok – tvrdiac, že ten bol na základe donácie niekdajšieho najvznešenejšieho 
kniežaťa pána Karola, kedysi slávneho uhorského kráľa, držaný nebohým zbrojnošom 
Jánom, ľudovo nazývaným Vurdmives, človekom, ktorý zomrel bez potešenia z dedi-
čov, a z toho dôvodu podľa zaužívaného zvyku nášho kráľovstva bol navrátený do na-
šich kráľovských rúk – sme mu ude lili a dali na večné veky podľa práva náležiaceho 
k našej donácii. My totiž, ktorí z povinnosti prislúchajúcej našej vláde musíme zá-
sluhy všetkých nám verne slúžiacich merať v duchu spravodlivosti, spomínanú ver-
nosť a záslužné skutky verných služieb zmieneného Marka, syna Petra z Okoličného, 
nášho dvorského rytiera, ktoré ten nám a našej svätej korune vytrvalo a s príčinlivou 
starostlivos ťou (nakoľko len mohol) pri všetkých výpravách našich a nášho kráľovstva 
nepre stajne s úplnou oddanosťou preukazoval a vynaložil, pripomenúc našej Výsosti 
navyše služby zosnulého Jána, svojho rodného brata, ktoré v zámorských konči nách 
pre vykonanie pomsty za predčasnú smrť kedysi slávneho kniežaťa pána Ondreja3, 
sicílskeho, jeruzalemského a neapolského kráľa, nášho najdrahšieho brata najblaže-
nejšej pamäti, preliatím svojej krvi a zabitím (preliatím krvi) mno hých jeho famili-
árov4 pre vernosť našej svätej kráľovskej korune chvályhodne vynaložil a preukázal, 
keď okrem toho odhliadnuc od ostatných krvipreliatí pre jedno značné poranenie 
prišiel o zrak na jednom oku. Chcejúc teda pre toľké a také veľké služby a záslužné 
činy vyjsť mu v ústrety kráľovským darom, aby i druhí boli týmto príkladom náchyl-
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nejší na vykonávanie podobných skutkov ver nosti, spomínaný náš kráľovský les v Lip-
tovskom dištrikte, rozprestierajúci sa po oboch brehoch rieky Revúcej až po hranice 
nášho mesta Ružomberka, so všet kými jeho úžitkami, totiž s obrobenou a neobro-
benou pôdou, vodami, hájmi, lúkami a akýmikoľvek ďalšími náležitosťami a v tých 
medziach a vyznačených hraniciach, v ktorých tento les vlastnil a držal až do týchto 
dní spomínaný zbroj noš Ján alebo iní v našom kráľovskom mene, tomuto Markovi, sy-
novi Petra z Okoličného, a skrz neho jeho dedičom a všetkým potomkom tým samým 
právom, kto ré, ako je známe, prináleží k nášmu daru, z titulu našej novej donácie 
sme dali, darovali a udelili, dokonca odteraz dávame, darujeme a udeľujeme do več-
ného a neodvolateľného vlastníctva, držby a súčasne majetku bez poškodenia práv inej 
osoby. Dané na Vyšehrade5 v stredu po sviatku svätého Jakuba apoštola roku Pána 
1367.

Citované podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov IV. Pod vládou anjouovských kráľov. 
Slovensko po vymretí Arpádovcov a nástupe Anjouovcov na uhorský trón, Karola Róberta, Ľudovíta 
Veľkého a jeho dcéry Márie. Ved. red.: Sedlák, Vincent. Bratislava: Literárne informačné centrum, 
2002, s. 235-236, č. 86 (preklad Blanka Brezováková). 

Literatúra: HÚŠČAVA, Alexander: Archív zemianskeho rodu z Okoličného. Bratislava 1943, s. 
60-62, č. 40; ENGEL, Pál: Magyarország világi archontológiája 1301 – 1457. I. Budapest: MTA 
Történettudományi intézete, 1996, s. 484.

* * *

1 Okoličné – obec v okrese Liptovský Mikuláš. 
2 Marek bol rytierom kráľovského dvora (miles aulae regis) v rokoch 1367 – 1376. Rytieri kráľovského 

dvora plnili významné úlohy v politickom živote, správe a administratíve Uhorského kráľovstva a za voj-
ny pôsobili ako velitelia (dôstojníci) buď v samotnom kráľovskom bandériu alebo v kráľovskom vojsku. 

3 Ondrej (Andrej) Anjouovský bol mladším bratom kráľa Ľudovíta I., dňa 18. septembra 1345 ho úklad-
ne zavraždili v Averse neďaleko Neapola. Podozrenie z účasti na jeho zavraždení padlo na jeho manželku 
(a zároveň druhostupňovú sesternicu) Janu Anjouovskú, ktorá bola v rokoch 1343 – 1381 neapolskou 
kráľovnou. 

4 Familiár (familiaris) – v širšom slova zmysle člen rodiny čeľade, v stredovekom Uhorsku člen famílie, 
čiže družiny dákeho šľachtica, veľmoža či kráľa. V rámci postavenia a kompetencie svojho pána familiári 
zastávali najmä nižšie správne alebo vojenské veliteľské funkcie. 

5 Visegrád v Maďarsku – sídlo uhorských kráľov. 
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62 Uhorský kráľ Ľudovít I. udeľuje Košiciam erb
7. mája 1369

Erby vznikli ako súčasť výzbroje stredovekých rytierov z celkom praktických dôvodov. 
Brnenie zahaľovalo celé telo i tvár, takže neumožňovalo rozpoznať totožnosť bojovní-
ka. Len vďaka erbu sa dali bojovníci spoľahlivo identifi kovať, čo malo zásadný význam 
predovšetkým na bojiskách, ale aj na turnajových kolbištiach, kde sa štít s erbom stal 
takpovediac vizitkou rytiera. Erby si zakrátko získali nevšednú obľubu a vlastne každý, 
kto v stredoveku niečo znamenal – od kráľa po posledného zemana – sa pýšil erbom. 
Erby však neboli vyhradené len pre príslušníkov šľachtických rodov, ich majiteľmi sa 
mohli stať aj kolektívne inštitúcie, akými boli najmä mestá. Najstaršie mestské symboly 
vznikali už v 13. storočí. Podnetom ich zrodu však nebola bojová, ale administratívna 
činnosť. V súlade so zaužívanou dobovou praxou aj mestá overovali vydávané písom-
nosti pečaťou. Právo používať pečať bolo v stredoveku veľkou výsadou. Košice už v 13. 
storočí používali na svojich písomnostiach pečať s ľaliou na vetvičke, ktorú v poslednej 
tretine 13. storočia zatlačila do úzadia pečať so svätou Alžbetou, patrónkou mestského 
kostola. Roku 1369 kráľ Ľudovít udelil mestu jedinečné privilégium – erb. Košice tak 
získali erbovú listinu ako prvé mesto v Európe. 

My Ľudovít, z Božej milosti kráľ Uhorska, znením tejto listiny dávame na vedomie 
všetkým, ktorých sa to týka, že z kráľovskej láskavosti, dbajúc o úžitok a osoh našich 
verných mešťanov a hostí z Košíc a chcejúc, aby sa tí vzmáhali darmi milosti, na 
ich zbožnú a pokornú prosbu sme na základe osobitnej priazne dovolili týmto 
našim mešťanom z Košíc, aby odteraz mohli naveky nosiť na tajnej a odosielacej 
pečati tohto mesta a aj na zástave formu štítu vyňatého z nášho kráľovského znaku, 
majúceho zhora jeden pás alebo líniu žltej farby spojenú s tromi obrazmi ľalií a zdola 
vodorovne štyri červené pásy a zboku tiež toľko bielych. Túto svedeckú listinu 
spečatenú našou tajnou pečaťou dáme pre týchto mešťanov vyhotoviť vo forme 
nášho privilégia, spečateného našou veľkou pečaťou, ak nám ju predložia. Dané 
v Diósgyőri1 v pondelok pred sviatkom Nanebovstúpenia Pána toho istého roku 
1369. 

Citované podľa Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti I. Bratislava: Národné literárne 
centrum, 1998, s. 153, č. 43. 

PKVDS_I-2_BOOK.indb   224PKVDS_I-2_BOOK.indb   224 8. 3. 2012   14:34:298. 3. 2012   14:34:29



225

Edícia: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis IX./4. Ed.: Fejér, Georgius. Budae, 
s. 174-175, č. 96; Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov IV. Pod vládou anjouovských kráľov. 
Slovensko po vymretí Arpádovcov a nástupe Anjouovcov na uhorský trón, Karola Róberta, Ľudovíta 
Veľkého a jeho dcéry Márie. Ved. red.: Sedlák, Vincent. Bratislava: Literárne informačné centrum, 
2002. 
 
Literatúra: NOVÁK, Jozef: Slovenské mestské a obecné erby. Bratislava: Slovenská archívna správa, 
1967, s. 209-211; KIRST, Jozef: Erb mesta Košice. Th e arms of the city Košice. Košice 1994. 

* * *

1 Diósgyőr – hrad a mesto v Maďarsku.
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63 Povýšenie Skalice na mesto
6. októbra 1372

Úsilie Anjouovcov o hospodársky rozkvet krajiny sa odzrkadlilo aj v ich kladnom 
postoji k mestám. Najmä Ľudovít I. Veľký oceňoval ich prínos v oblasti hospo-
dárstva a obchodu, ako aj v oblasti vojenstva. Veď mestá obkolesené murovanými 
hradbami mali nezastupiteľný význam z hľadiska celkovej obranyschopnosti krajiny, 
a to najmä v pohraničí. Strategická poloha Skalice pri hra niciach s Českým kráľov-
stvom zabezpečila trhovej osade povýšenie na slobodné kráľovské mesto a povolenie 
obohnať mesto hradbami. Priazeň kráľa Ľudovíta I. si mesto udržalo aj v nasledujúcich 
časoch, keď mu udelil viacero trhových privilégií. Privilégium povyšujúce Skalicu na 
mesto je konkrétnym výrazom trendu budovania pevných hradieb, ktorý aj v legislatív-
no-právnej oblasti zakotvil práve kráľ Ľudovít I.

My Ľudovít, z Božej milosti kráľ Uhorska, Poľska, Dalmátska atď., oznamuje me zne-
ním tejto listiny všetkým, ktorých sa to týka, keďže my z  povinnosti nášho úradu 
a vlády máme v úmysle akúsi našu slobodnú dedinu, zvanú Skalica, roz prestierajúcu 
sa a nachádzajúcu sa pri hraniciach Českého kráľovstva, na spôsob iných kráľovských 
miest ustanoviť, ohradiť, zabezpečiť a opevniť ju múrmi, stav bami, kamennými hrá-
dzami a obkolesiť valmi1 na bezpečnejšiu a primeranejšiu ochranu hraníc spomína-
ného nášho kráľovstva naším všemožným úsilím, preto po zrelej úvahe a po porade 
s našimi prelátmi a barónmi k tomu prizvanými roz hodli sme sa našim verným mešťa-
nom a hosťom zo spomínanej Skalice – terajším aj budúcim, ktorí prídu dodatočne do 
Skalice odkiaľkoľvek a budú tu bývať, aby rástli počtom i vernosťou a učili sa pod sláv-
nym a vznešeným veliteľom oddanejšie slúžiť, aby od nich plynuli kráľovskému Ma-
jestátu úžitky, dary a plodonosné výnosy – z kráľovskej láskavosti a dobrosrdečnosti 
udeliť takú výsadu slobody, oslobodenia od povinností a milosti, že títo naši verní 
mešťania a hostia budú vyňatí a oslobodení od platenia nášho komorského zisku a od 
všetkých ostatných daní a poplatkov, dosiaľ pochádzajúcich z tohto mesta, a to do-
vtedy, kým všade navôkol mesta nebudú vybudované múry a iné opevnenia. Okrem 
toho na znak našej osobitnej láskavosti voči týmto našim verným mešťanom sme 
dobrosrdeč ne prisľúbili, že nebudú povinní platiť tridsiatok a mýto z vlastných vecí, 
statkov a tovarov všade po celom obvode nášho kráľovstva, ale budú oslobodení od 
ich platenia. Ďalej chceme, aby všetci trhovci, domáci aj zahraniční obchodníci schá-
dzajúci sa a prichádzajúci so svojimi tovarmi na zvyčajný trh, konajúci sa týž denne 
každú stredu, boli oslobodení a vyňatí od platenia tridsiatku a mýta za svo je tovary len 
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v deň trhu, a nikdy inokedy, s výnimkou, že ak by zahraniční trhoví obchodníci robili 
posledný tranzit v deň trhu cez mesto, nechránime ich od pla tenia tridsiatku a mýta, 
ale chceme, aby boli zaviazaní tieto poplatky platiť.

Jednako, aby toto naše mesto, ktoré má byť novozaložené, sa zaskvelo a bolo vy-
bavené väčšou dávkou vzájomných výhod, z prehojnej kráľovskej milosti mu udeľuje-
me, aby mešťania a ich potomkovia dosiahli a trvalé užívali tie isté slobo dy, milostí, vý-
sady, zákony a prednosti, ktorým sa tešia a ktoré užívajú naše ostat né najbohatšie krá-
ľovské mestá. Nestrácame zo zreteľa ani to, že spomínaní naši zhromaždení mešťania 
majú mať povinnosť vykopať a pripraviť priekopy na základy spomínaného múru, 
dať vypáliť cement a otesať kamene nevyhnutné pre zavŕšenie už začatého diela, ako 
to sami spontánne a slobodne ponúkli a sľúbili nášmu Majestátu. Dané v Trnave na 
oktávu sviatku svätého Michala archan jela2 roku Pána 1372.

Citované podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov IV. Pod vládou anjouovských kráľov. 
Slovensko po vymretí Arpádovcov a nástupe Anjouovcov na uhorský trón, Karola Róberta, Ľudovíta 
Veľkého a jeho dcéry Márie. Ved. red.: Sedlák, Vincent. Bratislava: Literárne informačné centrum, 
2002, s. 240-241, č. 89 (preklad Blanka Brezováková).

Edícia: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis IX/4. Ed.: Fejér, Georgius. Budae, s. 
421-423. 

Literatúra: Skalica v minulosti a dnes. Zost.: Buchta, J. – Sobota, J. – Viestová, Z. Bratislava 
1968, s. 67-113; Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava 1969, s. 101-102; SEGEŠ, Vladi-
mír: Od rytierstva po žoldnierstvo. Stredoveké vojenstvo v Uhorsku so zreteľom na Slovensko. Brati-
slava: MO SR, 2004, s. 150. 

 
* * *

1 Aspekt budovania pevných hradieb zakotvil kráľ Ľudovít I., keď v zákonnom článku 6/1351 nariadil, že 
iba hradbami opevnené mestá (civitates muratae) sú oslobodené od platenia deviatku zemepánovi (pozri 
dokument č. 58). 

2 Oktáva sviatku svätého Michala archanjela pripadá na 6. októbra. 

PKVDS_I-2_BOOK.indb   227PKVDS_I-2_BOOK.indb   227 8. 3. 2012   14:34:298. 3. 2012   14:34:29



228

64 Kráľ Ľudovít I. udeľuje práva Prešovu
1. mája 1374

Kráľ Ľudovít I. na žiadosť mešťanov z Prešova povolil obkolesiť mesto hradbami a zá-
roveň im pri obchode s plátnom a vykonávaní iných remesiel udeľuje také práva a výsa-
dy, aké užívajú mešťania v Budíne. Listina dokumentuje kráľovu snahu o vybudovanie 
opevnených miest v Uhorskom kráľovstve (porovnaj dokument č. 63).

My Ľudovít, z Božej milosti kráľ Uhorska, Poľska, Dalmátska atď., oznamuje me zne-
ním tejto listiny všetkým, ktorých sa to týka, vzhľadom na to, že s celou vôľou našej 
mysle chceme naše mesto nazývané Prešov na jeho obnovenie a zlep šenie na spôsob 
ostatných našich murovaných miest obmurovať, opevniť zo všet kých strán hradbami, 
pozorovateľňami a obkolesiť násypom, ako sme už začali v prítomnosti, preto sme 
našim verným mešťanom a hosťom zo spomínaného Pre šova ďalej vrúcne a ponížene 
prosiacim náš Majestát na znak našej osobitnej milosti a láskavosti udelili (výsadu) 
a povolili, aby naše spomínané mesto Prešov a v ňom usadení mešťania a hostia tak 
pri predaji a kúpe látok, ako aj ostatných remeselníckych výrobkov na večné časy 
nadobudli a užívali všetky tie slobody, zvyky a výsady, z ktorých sa tešia, ktoré majú 
a užívajú naše mesto Budín a tunajší mešťania prostredníctvom listinného svedectva 
(vydaného) pod našou majestátnou pečaťou. Dané v Bihári na sviatok Filipa a Jaku-
ba, svätých apoš tolov, roku Pána 1374.

Citované podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov IV. Pod vládou anjouovských kráľov. 
Slovensko po vymretí Arpádovcov a nástupe Anjouovcov na uhorský trón, Karola Róberta, Ľudovíta 
Veľkého a jeho dcéry Márie. Ved. red.: Sedlák, Vincent. Bratislava: Literárne informačné centrum, 
2002, s. 242, č. 90.

Edícia: Diplomatarium comitatus Sarosiensis. Ed.: Wagner, Carolus. Posonii et Cassoviae, 1780, 
217; Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis IX/4. Ed.: Fejér, Georgius. Budae, s. 
575; IVÁNYI, Béla: Eperjes Szabad királyi város levvéltára 1254 – 1526. Szeged 1931, s. 36, č. 82. 

Literatúra: Dejiny Prešova 1. Zost.: Sedlák, Imrich. Košice: Východoslovenské vyd., 1965, s. 58-107 
(autorom príslušnej časti je Ferdinand Uličný). 
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65 Kráľovná Mária udeľuje Blažejovi Forgáčovi hradné 
panstvo Gýmeš
28. februára 1386

Kráľovná Mária bola koncom roka 1385 nútená vzdať sa uhorského trónu v prospech 
svojho príbuzného, neapolského kráľa Karola III. Dňa 31. decembra 1385 bol koru-
novaný za uhorského kráľa pod menom Karol II. Mária s matkou sa však s jeho vládou 
nezmierili a v kruhu najbližších dôverníkov pripravovali na kráľa atentát. Dňa 7. 
februára 1386 Mária s matkou pozvali Karola II. do svojho paláca, kde naňho zaútočil 
hlavný kráľovský pivničiar Blažej Forgáč s úmyslom zabiť ho. Ťažko zraneného kráľa 
previezli na Vyšehrad nad Dunajom, kde zakrátko skonal, takže Mária sa opäť ujala 
vlády v Uhorsku. Donácia na hradné panstvo Gýmeš bola odmenou za Forgáčov sku-
tok. Zo znovuzískaného, pôvodne rodového hradného panstva sa však dlho netešil, 
lebo v júli 1386 ho popravili prívrženci nebohého kráľa. 

My Mária, z Božej milosti kráľovná Uhorska, Dalmátska, Chorvátska atď., ozna-
mujeme prítomnou listinou všetkým, ktorým to prináleží, dávajúc na pamäť, že keď 
niekdajší najjasnejší knieža pán Ľudovít, z Božej milosti kráľ Uhorska a náš najdrahší 
otec blahej pamäti, odišiel z tohto sveta bez potechy z mužských dedičov, na zák-
lade zhodnej mienky prelátov, barónov a celého spoločenstva šľachticov a veľmožov 
nášho Uhorského kráľovstva nás ako mužského potomka spomínaného nášho nebo-
hého otca korunovali za kráľa nášho Uhorského kráľovstva svätou korunou, ktorou 
zvykli korunovať slávnych uhorských kráľov, našich dedov, pradedov a predchodcov, 
dodržiac zvyčajný korunovačný obrad na základe jednotnej vôle bez toho, žeby nie-
kto nesúhlasil. Korunovali nás, pomazali a ozdobili nás žezlom vlády spomínaného 
nášho kráľovstva, ako bolo prv spomenuté, aby sme pevne stáli, dbali o rozkvet a vied-
li štát. Vložili nám do rúk opraty vládnutia nášho Uhorského kráľovstva, ktoré vďaka 
Bohu teraz držíme a šťastne a zbožne spravujeme v pokoji a mieri.

Hľa, teraz však istý Karol z Draču1, kráľ jeruzalemský a sicílsky, bez náležitého roz-
myslu zachvátený dychtivou ctižiadosťou, nechcel sa uspokojiť s tým, čo mu patrilo, 
ale usiloval sa získať naše majetky a robil si na ne nároky, prilákaný a obmäkčený 
hlasmi niektorých našich neverných rebelov. Tak ako odchovanec zrady ľstivo napa-
dol naše kráľovstvo a zmocnil sa ho a toľko svojimi dotieravými intrigami v tichos-
ti rozdúchaval vzmáhajúcu sa zlobu, až sa napokon na návod a pokyn spomína-
ných našich neverných rebelov dal korunovať. Nás však, hoci prv ľúbeznými slovami 
a lichôtkami sľuboval, že bude ochraňovať našu korunu a z nej vyplývajúcu vládu 
a s nami bude zaobchádzať ako s najdrahšou sestrou, o túto korunu zradne pripra-
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vil a olúpil nás o vládu nad naším kráľovstvom. A čo bolo ešte horšie a neslýchané, 
najjasnejšiu kňažnú, pani Alžbetu2, kráľovnú Uhorska, Poľska, Dalmátska atď., našu 
najdrahšiu matku, spolu s niektorými jej prelátmi a barónmi chcel zajať a odstrániť 
a nás sa chystal tajne poslať do vyhnanstva. Keď sa o tomto hanebnom, zločinnom 
a protiprávnom zámere namierenom proti nám dozvedel a dopočul náš verný rytier 
magister Blažej, zvaný Forgáč3, syn Mikuláša z Kozmáloviec, správca (magister) našich 
kráľovských pivníc4, naplnený odvahou leva radšej dal prednosť možnosti pomsty, 
akoby mal ďalej znášať spomínané bezprávie, čím seba a svojich príbuzných vystavil 
nebezpečenstvu smrti a náhode osudu. Z vlastného rozhodnutia pozbieral všetok svoj 
dôvtip a schopnosti a na 39. deň po nešťastnej korunovácii spomínaného kráľa Ka-
rola odvážne a mužne napadol, aby povzniesol našu česť a vážnosť. Pri prudkom úto-
ku spôsobil kráľovi údermi fokoša viacero zranení, a ten krátko nato po niekoľkých 
dňoch vypustil dušu a skonal. A takto spomínaný magister Blažej, nie bez utŕženia 
mnohých a  ťažkých zranení, ktoré ešte doteraz ohrozujú jeho život, nás spoločne 
s ostat nými našimi vernými barónmi oslobodil od príťaže zmieneného kráľa Ka-
rola a obmedzovania našich práv. Svojimi službami nám (magister Blažej) vrátil našu 
korunu a vládu nad kráľovstvom, o čo nás pripravil spomínaný Karol. Za tieto veľké 
zásluhy a zvážiac aj oddanosť a verné služby, ktoré spomínaný magister Blažej mnoho-
rakým spôsobom preukazoval nebohému najjasnejšiemu kniežaťu pánovi Ľudovíto-
vi, nášmu najdrahšiemu otcovi blahej pamäti, počas jeho života a po jeho skone sa aj 
nám usiloval zapáčiť tým, že plnil všetky želania nášho Majestátu vo všetkých našich 
záležitostiach, ako aj v záležitostiach nášho kráľovstva. Zvážiac všetky zmienené zá-
sluhy a verné služby, uvedomili sme si, že si zasluhuje primeranú odmenu. Preto sme 
sa rozhodli darovať mu istý náš hrad, nazývaný Gýmeš5, nachádzajúci sa v Nitrian-
skej župe, ktorý sme až doteraz pokojne užívali. Tento hrad znovu nadobudol nebo-
hý pán kráľ Karol, náš najdrahší dedo blahej pamäti, od akéhosi neverného Matúša 
Trenčianskeho pre jeho zradu spolu so všetkými dedinami patriacimi k spomínané-
mu hradu, teda získal Veľký a Malý Gýmeš, Viesku6, Kostoľany pod Tríbečom7, Dol-
né Štitáre, Pohranice, Mechenice,8 Veľké a Malé Bielice9, Čierne Kľačany, Zlatno,10 
Stráňu11, Hosťovce, Martin nad Žitavou, Velčice,12 Zlaté Moravce s mýtom, ktoré sa 
tu zvykne vyberať. Ďalej Chyzerovce, Pusté Kľačany, Choču,13 Olichov14, Čaradice15, 
Zovny16, Červený Hrádok17, Jovku18, Novú Ves nad Žitavou19 spolu s mýtom, kto-
ré sa tu zvykne tiež vyberať. Ďalej sú to Drevenica20, Lula21, Svätuša22, Fíš23, Maňa24 
s mýtom, ktoré sa tu vyberá, ďalej Ďorok25 a Vajka26 spolu s trhovým mýtom. Okrem 
toho k panstvu patrí aj dedina Stremírova Ves27, Sobol28, Komjatice29 spolu s mýtom, 
Šalgov30, Chyndice, Klasov,31 Beladice, Chrašťany32 rovnako spolu s mýtom, Veľký 
a Malý Černík33, Sek34 a Haršany35, ktoré k zmienenému hradu patria od starodávna 
a nachádzajú sa v župách Nitrianskej, Tekovskej a Ostrihomskej. To všetko spoločne s mýt-
nymi stanicami, právomocami, vlastníctvami a všetkými úžitkami, ako aj spolu s patronát-
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nymi právami nad kostolmi nachádzajúcimi sa v týchto dedinách, ďalej s lesmi, lúkami, vi-
nicami a výnosmi z nich, vodami, vodnými tokmi, mlynmi, rybníkmi, vrchmi, údoliami, 
hájmi a všetkými úžitkami a náležitosťami v ozajstných a starých hraniciach v takom rozsahu, 
v akom sme ich až doteraz vlastnili my, teraz udeľujeme zmienenému magistrovi Blažejovi, 
zvanému Forgáč, synovi Mikuláša z Kozmáloviec, a  jeho prostredníctvom jeho dedičom 
a celému jeho potomstvu so súhlasom nášho Majestátu, ako aj našej najdrahšej matky a rov-
nako aj s láskavým súhlasom a vedomím našich prelátov a barónov. Zmienené panstvo mu 
dávame, udeľujeme a prenechávame večným právom do dedičnej a neodvolateľnej držby bez 
porušenia práva niekoho iného. Okrem toho berieme na seba záväzok, že budeme spomí-
naného magistra Blažeja a jeho bratov, ako aj ich dedičov udržiavať v pokojnom vlastníctve 
tohto hradu Gýmeš a všetkých jeho náležitostí vždy a proti akýmkoľvek protivníkom na sú-
doch i mimo nich. V prípade, ak by sme tento náš záväzok zanedbali, v čo však neveríme, 
a (Blažej) by o darovaný majetok prišiel, bude našou povinnosťou a rovnako aj našich ná-
stupcov zaobstarať preňho iný hrad v rovnakej hodnote a s rovnako veľkými a hodnotnými 
náležitosťami a úžitkami a ten mu udeliť a darovať. Ak nás o to obdarovaní požiadajú, dáme 
túto listinu vyhotoviť vo forme nášho privilégia. Dané v Budíne v najbližšiu stredu pred ne-
deľou Esto mihi36 roku Pána 1386.

Citované podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov IV. Pod vládou anjouovských kráľov. Slo-
vensko po vymretí Arpádovcov a nástupe Anjouovcov na uhorský trón, Karola Róberta, Ľudovíta 
Veľkého a jeho dcéry Márie. Ved. red.: Sedlák, Vincent. Bratislava: Literárne informačné centrum, 
2002, s. 264-267, č. 104.

Edícia: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis X/1. Ed.: Fejér, Georgius. Budae, s, 
279-283.

Literatúra: BÁRTFAI SZABÓ, L.: A Hunt-Paznan nemzetségbeli Forgách család története. Eszter-
gom 1910, s. 670-673. 

* * *

1 Uhorský a neapolský kráľ Karol II. z neapolskej vetvy Anjouovcov bol druhostupňovým bratancom 
uhorského kráľa Ľudovíta I.

2 Kráľovná Alžbeta – dcéra bosnianskeho bána Štefana Kotromaniča a manželka uhorského kráľa Ľudoví-
ta I., po smrti ktorého bola istý čas regentkou a spoluvládkyňou svojej dcéry Márie. Zavraždili ju roku 
1387. 

3 Blažej Forgáč bol príslušníkom starobylého rodu, ktorého predkovia pochádzali z veľmož ského rodu 
Huntovcov-Poznanovcov. 

4 Hlavný kráľovský pivničiar či presnejšie pohárnik (pincernarum regalium magister) – vysoký dvorský 
hodnostár, veľmož. 

5 Dnes obec Jelenec v okrese Nitra.
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6 Vieska – zaniknutá lokalita v chotári Jelenca. 
7 Kostoľany pod Tríbečom – obec v okrese Zlaté Moravce.
8 Dolné Štitáre, Pohranice, Mechenice – obce v okrese Nitra. 
9 Bielice v okrese Partizánske sa nachádzali ďaleko od vlastnej hradnej domény. 
10 Čierne Kľačany, Zlatno – obce v okrese Zlaté Moravce. 
11 Stráňa – zaniknutá osada v chotári Mankoviec. 
12 Hosťovce, Martin nad Žitavou, Velčice – obce v okrese Zlaté Moravce.
13 Chyzerovce, Pusté Kľačany, Choča – obce v okrese Zlaté Moravce.
14 Olichov – zaniknutá osada v chotári Volkoviec. 
15 Čaradice – obec v okrese Zlaté Moravce. 
16 Zovny – zaniknutá osada v chotári Volkoviec. 
17 Červený Hrádok – obec v okrese Zlaté Moravce. 
18 Jovka – dnes súčasť Slepčian v okrese Zlaté Moravce. 
19 Nová Ves nad Žitavou – obec v okrese Nitra.
20 Drevenica – zaniknutá osada v povodí rovnomenného potoka. 
21 Lula – obec v dnešnom okrese Levice. 
22 Svätuša – dnes súčasť obce Podhájska v okrese Nové Zámky. 
23 Fiš – dnes Trávnica, okres Nové Zámky. 
24 Maňa – obec v okrese Nové Zámky. 
25 Ďorok – dnes obec Kmeťovo v okrese Nové Zámky. 
26 Vajka – dnes súčasť obce Lúčnica nad Žitavou, okres Nové Zámky.
27 Stremírova Ves (Istemerfolu, Estemerfolu) – zaniknutá osada v Ostrihomskej stolici.
28 Sobol – zaniknutá osada na juhu Nitrianskej stolice. 
29 Komjatice – obec v okrese Nové Zámky. 
30 Šalgov – dnes Svätoplukovo v okrese Nitra.
31 Chyndice, Klasov – obce v okrese Nitra. 
32 Beladice, Chrašťany – obce v okrese Zlaté Moravce. 
33 Malý Černík – obec v okrese Nové Zámky. 
34 Sek – zaniknutá lokalita na juhu Nitrianskej stolice. 
35 Haršany – zaniknutá osada v priestore medzi Slepčanmi a Beladicami. 
36 Esto mihi – siedma nedeľa pred Veľkou nocou. 
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Chronologický prehľad najdôležitejších udalostí

1000 – Štefan bol korunovaný za prvého uhorského kráľa.
1001 – uhorský kráľ Štefan I. uzavrel mier s poľským kniežaťom Boleslavom 

Chrabrým.
1030 – rímsko-nemecký cisár Konrád II. a jeho spojenec moravský knieža Břetislav 

vtrhli do Uhorska.
1041 – 1044 – medzi Petrom Orseolom a Samuelom Abom prebiehali boje 

o uhorský trón, do ktorých vojensky zasahoval rímsko-nemecký cisár Henrich 
III.

1051 – 1052 – cisár Henrich III. organizoval opakované vpády do Uhorska, kde 
v lete 1052 bolo jeho loďstvo zničené na Dunaji pod Bratislavou.

1067 – české vojsko prepadlo Trenčín a uhorské vojsko na odplatu vtrhlo na Moravu.
1068 – 1071 – uhorský kráľ Šalamún zastavil vpád kočovných Pečenehov do 

Uhorska.
1074 – rímsko-nemecký cisár Henrich IV. neuspel na výprave do Uhorska.
14. marca 1074 – vojsko údelných kniežat Gejzu a Ladislava porazilo v bitke pri 

Mogyoróde  kráľa Šalamúna, uhorským kráľom sa stal Gejza.
25. júla 1095 – pápež Urban II. vyhlásil krížovú výpravu do Svätej zeme.
1096 – križiakov prechádzajúcich Slovenskom rozprášilo v okolí Nitry miestne 

vojsko.
1102 – uhorské vojská obsadili Dalmáciu a Koloman sa stal aj chorvátskym kráľom.
1106 – nitriansky údelný knieža Álmoš prenikol s poľskou pomocou na 

východné Slovensko a obsadil Abaújvár, po dohode so svojím bratom, 
kráľom Kolomanom však odtiahol.

1108, september – Álmoš z exilu vtrhol s vojskom rímsko-nemeckého cisára 
Henricha V. a českého kniežaťa Svätopluka do Uhorska, po obliehaní 
Bratislavy a plienení Považia uzavrel s Kolomanom prímerie, po oslepení 
Álmoša na príkaz Kolomana zaniklo Nitrianske údelné kniežatstvo.

1109 – český knieža Svätopluk a moravský vojvoda Oto vtrhli až k Nitre a pustošili 
okolie.

1116 – 1118 – prebiehala uhorsko-benátska vojna o Dalmáciu.
1116 – uhorský kráľ Štefan II. musel v dôsledku vojenskej porážky odstúpiť  českému 

kniežaťu Vladislavovi I. územie medzi Bielymi Karpatmi, riekou Moravou, 
Olšavou a Veličkou, ktoré sa stalo trvalou súčasťou českého štátu.

1123 – uhorskí veľmoži odmietli podporovať kráľa Štefana II. počas vojenského 
ťaženia do Haliča, išlo o prvý zaznamenaný prípad odporu aristokracie.
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1129 – Štefan II. v spojenectve s Čechmi bojoval proti Byzancii.
1132 – Boris, syn kráľa Kolomana, v snahe získať kráľovský trón prenikol na 

východné Slovensko až po rieku Slanú, ale bez úspechu ustúpil.
1136 – uhorský kráľ Belo II. vybojoval od Benátok dalmátsky Split a časť Bosny.
1146 – pomocou nemeckých žoldnierov sa Boris zmocnil Bratislavského hradu, ale 

kráľ Gejza II. ho vytlačil z krajiny
1148 – 1152 – Gejza II. organizoval uhorské vojenské výpravy do Haliča a Kyjevskej 

Rusi.
1149 – 1155 – uhorsko-byzantská vojna.
1162 – 1163 – boje o uhorský trón medzi Štefanom III., Ladislavom II. a Štefanom 

IV.
1182 – uhorský kráľ Belo III. znovuzískal v expanzívnej vojne od Byzancie Dalmáciu. 
1186 – 1190 – Belo III. v rámci viacerých výprav dočasne získal Halič.
Leto 1189 – križiacke vojsko na čele s rímsko-nemeckým cisárom Fridrichom I. 

Barbarossom prešlo cez Uhorsko v rámci 3. križiackej výpravy.
1201 – uhorské vojsko vpadlo do Srbska, Imrich prijal titul srbského kráľa.
1217 – 1218 – uhorský kráľ Ondrej II. sa spolu s družinou zúčastnil na 5. križiackej 

výprave do Svätej zeme.
1222 – Ondrej II. vydal Zlatú bulu, ktorá upravovala aj vojenskú službu. 
11. apríla 1241 – Tatári pod vedením Batuchána pri rieke Slanej na hlavu porazili 

kráľovské vojsko Bela IV., ktorý sa zachránil útekom.
1241, koniec apríla – druhý prúd Tatárov pod vedením Orduchána prenikol na 

územie Slovenska pri Trenčíne a spustošil juhozápadné Slovensko.
1242 – Tatári plienili nížinné oblasti územia Slovenska, dobyli Banskú Štiavnicu 

a Zvolen.
1242, marec – po správe o smrti veľkého chána Ogotaja tatárske vojsko opustilo 

nečakane Uhorsko.
15. júna 1246 – v bitke medzi uhorským a rakúskym vojskom pri Viedenskom 

Novom Meste padol rakúsky a štajerský vojvoda Fridrich II. Babenberský, 
a tak medzi Uhorskom a Českým kráľovstvom začal dlhoročný spor 
o babenberské dedičstvo.

12. júla 1260 – uhorský kráľ Belo IV. utrpel porážku od českého kráľa Přemysla 
Otakara II. v bitke pri Kressenbrunne (na Moravskom poli v Dolnom 
Rakúsku), Uhorsko bolo nútené vzdať sa všetkých nárokov na alpské krajiny.

1262 – Bratislavským mierom uzavretým medzi Belom IV. a jeho synom kráľom 
Štefanom V. sa Uhorské kráľovstvo rozdelilo na dve časti.

1271, apríl – máj – český kráľ Přemysl Otakar II. vtrhol s vojskom na juhozápadné 
Slovensko, kde sa bez odporu zmocnil Bratislavy, Trnavy, Nitry a prenikol až 
do Zadunajska.

1273, máj – vojsko Moravanov vtrhlo na juhozápadné Slovensko, aby pomstilo 
predchádzajúce pustošenie kumánskej jazdy na Morave.

1273, júl – august – české vojsko opätovne pustošilo na juhozápadnom Slovensku.
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26. august 1278 – v bitke na Moravskom poli vojská Rudolfa Habsburského 
a uhorského kráľa Ladislava IV. porazili Přemysla Otakara II., ktorý zahynul 
v boji. 

1285, január – Tatári na popud Kumánov vtrhli na Spiš, do Šariša a Abova, pri 
Podolínci boli však porazení.

1289 – vojsko rakúskeho vojvodu Albrechta s vedomím Ladislava IV. obsadilo 
Bratislavu, Trnavu a hrady Svätý Jur, Pezinok a Šaštín.

26. augusta 1291 – mier v Hainburgu ukončil uhorsko-rakúsku vojnu a Rakúšania 
sa zaviazali vydať mestá Trnavu a Bratislavu.

1301 – 1308 – prebiehali boje o uhorský trón, ktorý získal Karol I. Anjouovský. 
14. júna 1312 – kráľovské vojsko Karola Róberta v bitke pri Rozhanovciach porazilo 

spojené vojsko Omodejovcov a Matúša Čáka.
1315, máj – jún – český kráľ Ján Luxemburský obľahol hrad Matúša Čáka Holíč, ale 

z obáv pred nástrahami nakoniec uzavrel s Matúšom mier.
1317, leto – vojenské oddiely Matúša Čáka dobyli a vyplienili mesto Nitru 

a Nitriansky hrad.
3. novembra 1317 – kráľovské vojsko Karola Róberta obsadilo Komárno, Zvolenskú 

stolicu a viaceré hrady i mestá juhozápadného Slovenska.
18. marca 1321 – na Trenčianskom hrade zomrel Matúš Čák, vojsko Karola Róberta 

hrad obľahlo, obsadilo ho však až začiatkom augusta.
13. februára 1327 – uhorský kráľ Karol Róbert a český kráľ Ján Luxemburský 

uzavreli  v Trnave spojenectvo namierené proti Habsburgovcom.
1335, polovica augusta – v Trenčíne sa stretli splnomocnenci Karola Róberta, 

poľského kráľa Kazimíra III. a českého kráľa Jána, aby prerokovali podmienky 
uhorsko-česko-poľského spojenectva, následne bola v novembri uzavretá 
dohoda vo Visegráde.

1342 – 1382 – vládol Ľudovít I. Veľký ako uhorský kráľ, ktorý r. 1370 vytvoril 
personálnu úniu s Poľskom, viedol expanzívne vojny proti Litovského 
kniežatstvu, Benátskej republike, bojoval o Dalmáciu a neapolské dedičstvo.

1345 – vojská Mikuláša zo Seče a Petra Pohároša zo severného Slovenska prispeli 
k oslobodeniu poľského kráľa Kazimíra, ktorého v Krakove obliehal moravský 
markgróf Karol.

1386, február – uhorský kráľ Karol II. podľahol atentátu a vlády sa opäť ujala 
kráľovná Mária.

1386, december – Žigmund Luxemburský sa na čele vojska vydal do Chorvátska, 
aby vyslobodil zo zajatia kráľovné Máriu a jej matku Alžbetu.

31. marca 1387 – Žigmund Luxemburský bol v Stoličnom Belehrade korunovaný za 
uhorského kráľa.
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Rímsko-nemeckí králi a cisári

Otto II.  973 – 983, rímsky cisár od 967 
Otto III.  983 – 1002, rímsky cisár od 996 
Henrich II. Svätý  1002 – 1024, rímsky cisár 
od 1014 
Konrád II.  1024 – 1039, rímsky cisár od 
1027 
Henrich III.  1039 – 1056, od 1028 
spolukráľ, rímsky cisár od 1046 
Henrich IV.  1056 – 1105, od 1054 
spolukráľ, rímsky cisár od 1084
Rudolf Švábsky 1077 – 1080, protikráľ 
Hermann 1081 – 1088, protikráľ 
Konrád  1087 – 1096, spolukráľ i protikráľ   
Henrich V.  1106 – 1125, od 1099 
spolukráľ, rímsky cisár od 1111
Lothar III. Saský  1125 – 1137, rímsky cisár 
od 1133
Konrád III.  1138 – 1152, protikráľ 1127 – 
1135 
Henrich Berengar 1147 – 1150 
Fridrich I. Barbarossa  1152 – 1190, rímsky 
cisár od 1155 
Henrich VI.  1190 – 1197, od 1169 
spolukráľ, rímsky cisár od 1191
Filip Švábsky  1198 – 1208 
Otto IV.  1198 – 1218, rímsky cisár od 1209 
Fridrich II.  1212 – 1250, rímsky cisár 1220 
– 1250 
Henrich (VII.) Švábsky  1222 – 1235 
Henrich Raspe Durínsky  1246 – 1247 
protikráľ  
Konrád IV.  1250 – 1254, od 1237 spolukráľ 
Viliam Holandský  1248 – 1256, protikráľ 
1248 – 1254

Alfonz Kastílsky  1257 – 1284 
Richard Cornwallský  1257 – 1271 
Rudolf I. Habsburský  1273 – 1291 
Adolf Nasavský  1297 – 1298 
Albrecht I.  1298 – 1308 
Henrich VII. Luxemburský  1308 – 1313, 
rímsky cisár od 1312  
Ludovít IV. Bavorský  1314 – 1347, rímsky 
cisár od 1328 
Fridrich III. Habsburský  1314 – 1330, 
protikráľ do 1325, potom spolukráľ 
Karol IV. Luxemburský  1346 – 1378, 
rímsky cisár od 1355
Günther Schwarzburský  1349 protikráľ 
Václav Luxemburský  1378 – 1400, od 1376 
spolukráľ

Byzantskí cisári

Basileos II. Bulharobijec  976 – 1025
Konštantín VIII.  1025 – 1028, od 961 
spoluvládca
Roman III.  1028 – 1034 
Michal IV.  1034 – 1041 
Michal V.  1041 – 1042 
Zoe a Teodora  1042 
Konštantín IX. Monomach  1042 – 1055
Teodora (opäť)  1055 – 1056 
Michal VI.  1056 – 1057 
Izák I. Komnenos  1057 – 1059 
Konštantín X. Dukas  1059 – 1067 
Eudokia Dukasová  1067 – 1068, (opäť) 
1071
Roman IV.  Diogenes  1068 – 1071 
Michal VII.  1071 – 1078 

Prehľad vládcov a pápežov
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Nikeforos III.  1078 – 1081 
Alexios I. Komnenos  1081 – 1118 
Ján II. Komnenos  1118 – 1143, od 1092 
spoluvládca
Manuel I.  1143 – 1180 
Alexios II.  1180 – 1183, od 1172 
spoluvládca 
Andronikos  1183 – 1185, od 1182 
spoluvládca 
Izák II. Angelos  1185 – 1195 
Alexios III.  1195 – 1203 
Izák II. (opäť)  a Alexios IV.  1203 – 1204 
Po dobytí Konštantínopola križiakmi roku 
1204 dočasné rozdelenie Byzantskej ríše na 
Latinské cisárstvo so sídlom v Konštantínopoli 
a Nikajské cisárstvo so sídlom v Nikaji

Latinské cisárstvo

Balduin I. Flámsky  1204 – 1205 
Henrich I.  1205 – 1216 
Petr Courtenayský  1217
Jolanda  1217 – 1219   
bezvládie  1219 – 1221 
Róbert Courtenayský  1221 – 1228 
Balduin II.  1228 – 1261 
Ján Briennský  1231 – 1237 spoluvládca 

Nikajské cisárstvo

Teodor Laskaris  1204 – 1222 
Ján III. Dukas Vataces  1222 – 1254 
Teodor II. Laskaris 1254 – 1258 
Ján IV.  1258 – 1261 
Michal VIII. Palaiologos  1261 – 1282, 
korunovaný 1258  
Andronikos II.  1282 – 1328, od 1272 
spoluvládca 
Michal IX.  1293 – 1320, od 1281 
spoluvládca
Andronikos III.  1328 – 1341, od 1321 
spoluvládca 

Ján V.  1341 – 1376, (opäť) 1379 – 1391
Ján VI. Kantakuzenos  1347 – 1354 
spolucisár
Andronikos IV.  1376 – 1379 

Bulharskí cári a kniežatá

Samuel  976 – 1014, od 997 cár
Gabriel Radomír  1014 – 1015 
Ivan Vladislav  1015 – 1018  
V rokoch 1018 – 1186 Bulharsko ako 
provincia pod nadvládou Byzancie  
Peter II.  1185 – 1187, (opäť) 1195 – 1197  
Asen I.  1187 – 1196 
Kalojan  1197 – 1207  
Boril  1207 – 1218 
Ivan Asen II. 1218 – 1241 
Koloman (Kaliman) I. Asen  1241 – 1246 
Michal II. Asen 1246 – 1256 
Koloman (Kaliman) II. 1256 – 1257 
Rastislav  1257 – 1261 
Mico Asen 1257 – 1263 
Konštantín I.  1257 – 1277 
Jakub Svetoslav  1262 – 1276 
Ivajlo  1278 – 1279 samozvanec, spoluvládca 
Ivan III. Asen III.  1279 – 1280 
Juraj (Georgi) I. Terter  1280 – 1295 
Smilec  1292 – 1298 
Čaka  1299 – 1300 
Teodor Svetoslav 1300 – 1321 
Juraj (Georgi) II. Terter  1321 – 1322 
Michal III. Šišman  1323 – 1330 
Ivan Štefan  1330 – 1331 
Ivan Alexander  1331 – 1371 
Michal Asen  1337 – 1354 spoluvládca
Ivan Šišman  1371 – 1395 spoluvládca 
Stracimir  1371 – 1396 spoluvládca vo Vidine 
Od roku 1392 Bulharsko pod osmanskou 
nadvládou
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České kniežatá a králi (trvalo od 1198)

Přemyslovci
Boleslav III.  999 – 1102, (opäť) 1103 
Vladivoj  1002 – 1003 
Jaromír 1003, (opäť) 1004 – 1012, (opäť) 
1033 – 1034 
Boleslav Chrabrý,  1003 – 1004, 992 – 1025 
aj poľský knieža a kráľ
Oldřich 1012 – 1033, 1034 
Břetislav I.  1034 – 1055 
Spytihněv II.  1055 – 1061 
Vratislav II.  1061 – 1092, od 1085 kráľ
Konrád I. 1092 
Břetislav II.  1092 – 1100 
Bořivoj II.  1101 – 1107 
Svatopluk  1107 – 1109 
Vladislav I.  1109 – 1117, (opäť) 1120 – 1125 
Bořivoj II. 1117 – 1120 
Soběslav I. 1125 – 1140 
Vladislav II.  1140 – 1172, od 1158 kráľ
Bedřich  1172 – 1173, (opäť) 1178 – 1189 
Soběslav II. 1173 – 1178 
Konrád II. Ota  1189 – 1191 
Václav II.  1191 – 1192 
Přemysl I. Otakar  1192 – 1193 
Jindřich Břetislav  1193 – 1197 
Vladislav Jindřich  1197  
Přemysl I. Otakar  1197 – 1230, od 1198 kráľ
Václav I.  1230 – 1253 
Přemysl II. Otakar  1253 – 1278 
Ota Brandenburský  1278 – 1283, regent 
v Čechách
Rudolf I. Habsburský  1278 – 1283, regent 
na Morave 
Václav II.  1278 – 1305, 1300 – 1305 aj 
poľsky kráľ
Václav III.  1305 – 1306, 1301 – 1305 aj 
uhorský kráľ
Jindřich Korutánsky  1306, (opäť) 1307 – 
1310  
Rudolf I. Habsburský  1306 – 1307 

Luxemburgovci
Ján  1310 – 1346 
Karol IV.  1346 – 1378, od 1346 rímsko-
nemecký kráľ, od 1355 cisár
Václav IV.  1378 – 1419, 1363 – 1400 
rímsko-nemecký kráľ

Uhorskí králi

Arpádovci
Štefan I. Svätý (* asi 975 alebo 980)  997 – 
1038, kráľ od 1000
Peter Orseolo Benátčan (* 1011)  1038 – 
1041, (opäť) 1044 – 1046 
Samuel Aba (* okolo 990),  1041 – 1044 
Ondrej I. (* okolo 1015)  1046 – 1060
Belo I. (* medzi 1015 – 1020)  1060 – 1063 
Šalamún (* 1053)  1063 – 1074 
Gejza I. (* okolo 1040)  1074 – 1077 
Ladislav I. Svätý (* okolo 1040)  1077 – 
1095 
Koloman Učený (* okolo 1070)  1095 – 1116 
Štefan II. (* 1101)  1116 – 1131 
Belo II. Slepý (* medzi 1108 – 1110)  1131 
– 1141 
Gejza II. (* 1130)  1141 – 1162 
Štefan III. (* 1147)  1162 – 1172 
Ladislav II.  (proti)kráľ (* 1131)  1162 – 1163 
Štefan IV. (proti)kráľ (* asi 1133)  1163 
Belo III. (* 1148)  1172 – 1196 
Imrich (* 1174)  1196 – 1204 
Ladislav III. (* asi 1200)  1204 – 1205 
Ondrej II. (* asi 1177)  1205 – 1235  
Belo IV. (* 1206)  1235 – 1270 
Štefan V. (* 1239)  1270 – 1272 
Ladislav IV. Kumánsky (* 1262)  1272 – 
1290
Ondrej III. (* asi 1265)  1290 – 1301 
(koniec dynastie) 
Ladislav V. Přemyslovský (* 1289)  1301 – 
1305, ako Václav III. český kráľ
Otto Wittelsbach (* 1261)  1305 – 1307  
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Anjouovci
Karol I. Róbert (* 1288) 1301 – 1342 
Ľudovít I. Veľký (* 1326)  1342 – 1382, 
1370 – 1382 aj poľský kráľ 
Mária (* 1371)  1382 – 1395 
Karol II. Malý (* 1354)  1385 – 1386  

Nitrianske údelné kniežatá (vojvodovia)   
Ladislav Lysý   1001 – asi 1015 
Vazul   asi 1015 – 1029 
Imrich   1029 – 1031 
Domoslav   1042, 1046 – 1048 
Belo   1048 – 1060 
Gejza   1063 – 1074 
Ladislav   1074 – 1077
Lampert   1077 – 1095 
Almoš   1095 – 1108 
Štefan   1162 – 1163

Poľské kniežatá a králi

Piastovci
Boleslav I. Chrabrý  992 – 1025, od 1025 
kráľ
Meško II.  1025 – 1034, od 1025 kráľ
Kazimír I. Obnoviteľ  1034 – 1058 
Boleslav II. Smelý  1058 – 1079, od 1076 
kráľ
Vladislav I. Herman  1079 – 1102 
Zbygniev  1102 – 1107 
Boleslav III. Krivoústy  1102 – 1138 
Vladislav II.  1138 – 1146 
Boleslav IV. Kučeravý  1146 – 1173 
Meško III. Starý  1173 – 1177, (opäť) 1194 
– 1202   
Kazimír II. Spravodlivý  1177 – 1194 
Vladislav III.  1202  
Lešek I. Biely  1202 – 1227 
Vladislav III.  1227 – 1229 
Konrád I. Mazovský  1229 – 1232, (opäť) 
1241 – 1243 

Henrich I. Bradatý  1232 – 1238 
Henrich II. Pobožný  1238 – 1241
Boleslav V. Hanblivý  1243 – 1279 
Lešek II. Čierny  1279 – 1288 
Henrich IV. Probus  1288 – 1290 
Przemysl II. Veľkopoľský  1290 – 1296, od 
1295 kráľ
interregnum  1296 – 1300 
Václav II. Přemyslovský  1300 – 1305, 1278 
– 1305 aj český kráľ
Václav III. Přemyslovský  1305 – 1306, 
1301 – 1305 aj uhorský a 1305 – 1306 aj 
český kráľ
Vladislav II. Lokietko  1306 – 1333, kráľ od 
1320
Kazimír III. Veľký  1333 – 1370 (koniec 
dynastie)  
Ľudovít I. Anjouovský  1370 – 1382, 1342 
– 1382 aj uhorský kráľ
spory o trón  1382 – 1384 
Hedviga (Jadviga) Anjouovská 1384 – 1386 
Vladislav II. Jagiełło  1386, od 1377 aj 
litovský veľkoknieža 

Rakúski markgrófi  a vojvodovia 
(trvalo od 1156)

Babenbergovci
Henrich I. Silný  994 – 1018 
Albrecht (Adalbert)  1018 – 1055 
Ernest Udatný  1055 – 1075 
Leopold II.  1075 – 1095 
Leopold III.  1095 – 1136 
Leopold IV.  1136 – 1141 
Henrich II. Jasomirgott  1141 – 1176, od 
1156 vojvoda  
Leopold V.  1176 – 1194
Fridrich I. 1195 – 1198  
Leopold VI.  1198 – 1230 
Fridrich II.  1230 – 1246 
Herman Bádenský  1247 – 1250 
Přemysl II. Otakar  1251 – 1276, 1253 – 
1278 aj český kráľ 
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Habsburgovci
Rudolf I.  1276 – 1282, 1273 – 1291 
rímsko-nemecký kráľ 
Rudolf II.  1282 – 1283, spoluvládca
Albrecht I.  1282 – 1298, od 1298 rímsko-
nemecký kráľ
Rudolf III.  1298 – 1307 
Fridrich I. Pekný  1308 – 1330, 1314 – 
1330 rímsko-nemecký (proti)kráľ
Leopold I. 1298 – 1326, spoluvládca vo 
Vorarlbergu
Albrecht II.  1330 – 1358 
Otto 1330 – 1339, spoluvládca 
Rudolf IV.  1358 – 1365 
Albrecht III.  1365 – 1395 

Pápeži

Silvester  999 – 1003 
Ján XVII.  1003 
Ján XVIII.  1003/1004 – 1009 
Sergius IV.  1009 – 1012 
Benedikt VIII.  1012 – 1024 
Ján XIX.  1024 – 1032 
Benedikt IX.  1032/1033 – 1044/1045, 
1047 – 1048 
Silvester III.  1045/1046 
Gregor VI.  1045 – 1046 
Klement II.  1046/1047 – 1047/1048
Damasus II.  1048
Lev IX..  1049 – 1054 
Viktor II.  1055 – 1057 
Štefan IX.  1057 – 1058 
Benedikt X.  1058 – 1059/1060
Mikuláš II.  1059 – 1061 
Alexander II.  1061 – 1073 
Gregor VII.  1073 – 1085 
Viktor III.  1086 – 1087 
Urban II.  1088 – 1099 
Paschal II.  1099 – 1118 
Gelasius II.  1118 – 1119 
Kalist II.  1119 – 1124 
Honor II.  1124 – 1130 

Inocent II.  1130 – 1143 
Celestín II.  1143 – 1144 
Lucius II.  1144 – 1145 
Eugen III.  1145 – 1153 
Anastáz IV.  1153 – 1154 
Hadrián IV.  1154 – 1159 
Alexander III.  1159 – 1181 
Lucius III.  1181 – 1185 
Urban III.  1185 – 1187 
Gregor VIII.  1187
Klement III.  1187 – 1191 
Celestín III.  1191 – 1216 
Inocent III.  1216 – 1227 
Honor III.  1227 – 1241 
Gregor IX.  1227 – 1241 
Celestín IV.  1241
Inocent IV.  1243 – 1254 
Alexander IV.  1254 – 1261 
Urban IV.  1261 – 1264 
Klement IV.  1265 – 1268 
Gregor X. 1271 – 1276 
Inocent V.  1276
Hadrián V.  1276
Ján XXI. (XX.)  1276 – 1277 
Mikuláš III.  1277 – 1280 
Martin IV.  1281 – 1285 
Honor IV.  1285 – 1287 
Mikuláš IV.  1288 – 1292 
Celestín V.  1294
Bonifác VIII.  1294 – 1303 
Benedikt XI.   1303 – 1304 
Klement V.  1305 – 1314 
Ján XXII.  1316 – 1334 
Benedikt XII.  1334 – 1342 
Klement VI.  1342 – 1352 
Inocent VI.  1352 – 1362 
Urban V.  1362 – 1370 
Gregor XI.  1370 – 1378 
Urban VI.  1378 – 1389 

(lomená čiara v rokoch pontifi kátu označuje 
kolísanie v zaužívaných údajoch)
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Palatíni

Samuel Aba  1038 – 1041 
Zacha  1055 
Rado  1057 
Oto/Atha Győr  1066 
Ďula  1075 – 1090 
Peter  1091 
Ján (Urošov)  1108 – 1116 
Fančal/Fonšol (Bozetov)  asi 1131 – 1138 
Beloš/Beluš  1146 – 1157 
Henrich Héder  1162 – 1163 
Tomáš  1163 
Ampod/Ampud  1164 – 1174/1178 
Volfgang Gatal  asi 1177 – 1183 
Dionýz  1184 
Tomáš  1185 – 1186 
Mog  1192 – 1193, 1198 – 1199, 1206 
Esau  1197 – 1198 
Mika/Michal Ják  1199 – 1201 
Benedikt   1202 – 1204 
Mikuláš  1205 
Čepan (Štrefanov) Győr  1206 -  1209 
Pot (Štefanov) Győr  1209 – 1212 
Bánk Bar-Kalan  1212 – 1213 
Mikuláš Sák  1213 – 1214, 1219 – 1222, 
1226 
Ďula Kán  1215 – 1217, 1222 – 1226 
Teodor Čanád  1222 
Dionýz (Ampodov)  1227 – 1228, 1231 – 
1234 
Mojš  1228 – 1231 
Dionýz Tomaj  1235 – 1241 

Arnold Hahód  1242 
Ladislav Kán  1242 – 1245 
Dionýz Türje  1245 – 1246, 1248 
Štefan (Dragunov) Gut-Keled  1246 – 1248 
Roland (Dominikov) Rátót  1248 – 1260, 
1272 – 1273, 1274 – 1275 
Henrich Héder z Kyseku  1260 – 1267 
Vavrinec (Keméňov)  1267 – 1270, 1272, 
1273 
Mojš (Mojšov)  1270 – 1272 
Dionýz (Jurajov) Péc  1273 – 1274, 1277 – 
1278, 1283, 1284 
Mikuláš (Henrichov) Héder z Kyseku  1275, 
1276 – 1277, 1284 – 1285, 1289, 1291, 
1294 – 1295, 1296 
Peter (Matúšov) Čák  1275 – 1276, 1277, 
1278 
Matúš (Matúšov) Čák  1278 – 1280, 1282 
– 1283 
Finta (Davidov) Aba  1280 
Ivan/Ján Héder z Kyseku  1281 – 1282, 
1287 – 1288, 1302 – 1308 
Makjan Aba  1286 – 1287 
Omodej Aba  1288 – 1289, 1290 – 1291, 
1293, 1295 – 1296, 1297 – 1298, 1299 – 
1301, 1302 – 1310 
Rajnold (Rajnoldov)  1289 – 1290 
Miže  1290 
Michal (Albertov) Szente-Magóč  1291 – 
1293 
Matúš (Petrov) Čák Trenčiansky  1296 – 
1297, 1301 – 1309 
Apor (Markov) Péc  1298 – 1299, 1304 – 
1307 
Roland (Leustachov) Rátót  1298 – 1299, 
1303 – 1307 

Uhorskí palatíni a ostrihomskí arcibiskupi
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Štefan Ákoš  1301 – 1307 
Jakub Lysý Borša  1306 – 1314 
Dominik Rátót  13015 – 1320 
Dóža z Debrecína  1321 – 1322 
Filip Druget  1323 – 1327 
Ján Druget  1328 – 1333 
Viliam Druget  1334 – 1342 
Mikuláš Gilétfi   1342 – 1356 
Mikuláš Kont z Raholca  1356 – 1367 
Ladislav Piast, opolský knieža  1367 – 1372 
Imrich Lackfi   1372 – 1375 
Mikuláš z Gorjan  1375 – 1385 
Mikuláš zo Seče  1385 – 1386 
Štefan Lackfi   1386 – 1392 

Palatíni mladších kráľov

Dionýz (Jurajov) Péc  1273 – 1274, 1277 – 
1278, 1283, 1284 
Dominik (Petrov) Čák  1266 
Benedikt (Tomboldov) Balog  1266 – 1269 

Ostrihomskí arcibiskupi

Dominik  1002 
Sebastián  1005 
Anastázius/Astrik  1007 – asi 1036 
Benedikt  1055 
Dezider  asi 1067 – 1075 
Nehemiáš  1075 –  1077 
Acha  asi 1087/1091 – 1090/1094 
Serafín  1095 – 1104 
Vavrinec  1105 – 1116 
Marcel  1124 
Felicián  1125/1128 – 1139 
Makar  1142 – 1146 
Kukniš/Quinquenus  1150 
Martirius  1151 – 1157 

Lukáš  1158 – 1181 
Mikuláš  1181 – 1183 
Jób  1185 – 1203 
Ugrin Čák  1204 
Kalan Bar-Kalan  1205 
Ján  1205 – 1222 
Tomáš  1224 
Róbert  1226 – 1239 
Matej  Rátót  1239 – 1241 
Štefan (Orbasov) Bánča  1242 – 1252 
Benedikt  1253 – 1261 
Filip (Ivačinov) Türje  1262 – 1272 
Mikuláš Kán  1273, 1276, 1277 – 1278  
Benedikt  1274 – 1276 
Lodomér/Vladimír  1279 – 1298 
Gregor (Botondov) Bičke  1298 – 1303 
Michal Bő  1303 – 1304 
Tomáš 1305 – 1321 
Bolestav Piast  1321 – 1328 
Mikuláš  z Dörögdu  1329 – 1330 
Čanád z Telegdu  1330 – 1349 
Mikuláš z Vásáru  1350 – 1358 
Mikuláš z Apátu  1358 – 1366 
Tomáš z Telegdu  1367 – 1375 
Ján de Surdis  1376 – 1378 
Demeter (Petrov)  1378 – 1387 
Ján z Kaniže  1387 – 1418 
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Genealogické tabuľky
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