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Predslov
Bola to všetko iba náhoda?
V lete roku 1991 som dostal od pápeža Jána Pavla II. menovanie za pomocného 
biskupa pre Nitriansku diecézu. Chcel som sa duchovne pripraviť na prijatie bis
kupského svätenia. Hľadal som preto tiché prostredie, v ktorom by som si mohol 
robiť duchovné cvičenia. V tom čase bolo málo kňazov a tak boli niektoré fary 
neobsadené. Rozhodol som sa pre jednu takú opustenú faru v malej dedinke 
Mojtín, v horách blízko Považskej Bystrice. Na fare nebolo nič, iba jeden obraz 
znázorňujúci husára na koni so zástavou. Nevenoval som mu nejakú zvláštnu 
pozornosť, iba mi utkvel v pamäti pre tú zvláštnu okolnosť, že na fare je obraz 
husára.
Ďalším milým prekvapením bol pre mňa kostol, v ktorom som trávil tiché chví
le modlitby. Na takú malú dedinu to bol majestátny kostol, hotová katedrála. 
Zasvätený je svätému Cyrilovi a Metodovi. Oltárny obraz je originál od sloven
ského maliara Božetěcha Klemensa. Po týždni v ústraní tejto dedinky som sa 
vrátil do reality, prijal som biskupské svätenie a začala sa moja služba. Keď som 
o niekolko rokov prišiel birmovať na Mojtín, dozvedel som sa od tamojšieho 
kňaza, že ten husár je miestny rodák a volal sa Ladislav Škultéty-Gabriš. To bolo 
zatiaľ všetko.

Príhovor Mons. Františka Účastníci slávnostnej bohoslužby 27. júna 2013
Rábeka na slávnostnej v mojtínskom kostole pri príležitosti uloženia ostatkov

bohoslužbe 27. júna 2013 Ladislava Škultétyho-Gabriša v Mojtíne
v mojtínskom kostole
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Predslov

Čas ubiehal. Prišiel 20.január 2003. Opäť som dostal menovací dekrét od pápeža 
Jána Pavla II. Tento raz za biskupa pre novozriadený Ordinariát Ozbrojených 
síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Mojou úlohou sa stalo venovať 
sa starostlivosti o duchovné dobro vojakov i ďalších príslušníkov ozbrojených 
zborov. Táto služba môže byť úspešná iba vtedy, keď sa stretáva so záujmom 
a spoluprácou tých, ktorým je určená. Hovorí sa, že slová povzbudzujú, príklady 
tiahnu. V snahe hľadať príklady kresťanských vojakov som sa dostal až k in
formácii o prítomnosti kresťanov v légii Marca Aurelia, čo dosvedčuje udalosť, 
ktorá prešla do dejín ako „zázračný dážď“. Odohrala sa začiatkom 2. storočia pri 
Hrone, kde Marcus Aurelius bránil hranice Rímskej ríše. Légia sa v horúcom lete 
ocitla bez vody. Kresťanskí vojaci svojou modlitbou vyprosili intenzívny dážď, 
ktorý bol pre légiu záchranou. Tento výjav je vytesaný do kameňa na stĺpe Marca 
Aurelia v Ríme.
Postupne som sa dozvedal aj zaujímavé informácie o Ladislavovi Škultétym, a to 
nielen z hľadiska vojenského, lež aj ako o veriacom človeku. Chodieval každý 
mesiac na spoveď, žil zrejme bezúhonným životom, čo dosvedčujú aj jeho nie
ktoré šľachetné postoje. Keď ho cisár vyzval, aby si za svoju dlhoročnú službu 
niečo žiadal, prosil iba o dve veci: aby bola v jeho rodnej obci postavená škola, 
že by deti nemuseli odchádzať do sveta tak skoro, ako musel odísť on. Druhou 
jeho prosbou bolo, aby mohol slúžiť ako husár do konca života. Žold, ktorý do
stával si odkladal v cisárskej banke vo Viedni a určil ho na výstavbu kostola na 
Mojtíne. V druhej polovici 19. storočia farár z Pružiny, Štefan Závodník, ktorý 
sa staral aj o Mojtín, vybral vo Viedni úspory Ladislava Škultétyho a dal postaviť 
krásny chrám v Škultétyho rodnej obci, ktorý bol dôstojným darom k tisíce
mu výročiu príchodu svätých Cyrila a Metoda k našim predkom (bol posvätený 
v roku 1863).
Pred 190 rokmi - v roku 1831 - Ladislav Škultéty zomrel ako 93-ročný v Sed- 
mohradsku a pochovali ho v Arade. Jeho dlhá a verná vojenská služba vzbudzo
vala už vtedy obdiv a úctu. Nad jeho hrobom postavili monumentálny obelisk. 
Stalo sa však niečo, čo nik nečakal. Okolo roku 2010 prišiel do Mojtína nový 
farár, štyridsiatnik, Peter Badžgoň. Pri oboznamovaní sa s históriou farnosti sa 
dozvedel informácie aj o Ladislavovi Škultétym. Využil svoje kontakty, obrátil sa 
na Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bukurešti a diplomatickou cestou do
siahol v roku 2013 súhlas rumunských úradov s exhumáciou pozostatkov Škul
tétyho a s ich prevezením do vlasti vojenským špeciálom. Z Ministerstva obrany 
SR sa ma pýtali, kde by mohli byť tieto pozostatky uložené, kým sa pripraví na
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Predslov

Príslušníci Čestnej stráže Ozbrojených síl SR nesú portrét Ladislava Škultétyho-Gabriša od 
Jozefa Božetěcha Klemensa (1817 - 1883), ktorý namaľoval pre kostol v Mojtíne.

Mojtíne hrob a primeraná slávnosť. Navrhol som kryptu Dómu svätého Marti
na, kde aj na potrebný čas tieto pozostatky spočinuli.
Na sviatok svätého Ladislava, 27. júna 2013 boli privezené pozostatky Ladisla
va Škultétyho do kostola na Mojtíne, kde sa konala slávnostná bohoslužba pod 
vedením žilinského biskupa Mons. Tomáša Galisa, ja som mal príhovor. Na bo
hoslužbe sa zúčastnil náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR a mnoho 
ďalších vojakov, čestná stráž i vojenská hudba, diplomatickí zástupcovia Ru
munska, Maďarska i Rakúska, ako aj obyvatelia Mojtína. Nasledovalo slávnost
né pochovanie pozostatkov do pripraveného hrobu vo farskej záhrade. Nad ná
hrobným kameňom, obsahujúcim stručný životopis Ladislava Škultétyho je jeho 
bronzová jazdecká socha.
Hneď po slávnosti som sa stretol s riaditeľom Vojenského historického ústavu, 
pánom plk. Mgr. Miloslavom Čaplovičom, PhD. a navrhol som mu, aby jeho 
ústav vydal publikáciu o Ladislavovi Škultétym, pretože táto výnimočná osob
nosť by mohla byť povzbudením aj pre súčasných vojakov. Vojenský historický 
ústav mal svoje plánované aktivity a trvalo nejaký čas, kým sa dostala na rad 
záležitosť vo veci Škultétyho.
Pred pár mesiacmi som však dostal texty budúcej knižky o Ladislavovi Škul
tétym z pera skúseného odborníka na vojenskú históriu, pána docenta PhDr. 
Vladimíra Segeša, PhD. Konkrétnych archívnych informácií o Škultétym nie je
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Predslov

veľa. Sú to však spoľahlivé fakty o živote a osobnosti tohto „legendárneho hu
sára“. Docent Segeš však vykreslil aj vojensko- politické pozadie doby, v ktorej 
Škultéty žil a pôsobil. Tým súčasne umožňuje čitateľovi lepšie pochopiť okolnos
ti, ktoré prichodilo tomuto mužovi zvládnuť.
Chcem preto vysloviť úprimnú vďaku jednak pánovi riaditeľovi Vojenského his
torického ústavu v Bratislave a jednak autorovi knihy za toto dielko, ktoré pri
náša zaujímavé informácie tak o dobe, ako aj o osobnosti Ladislava Škultétyho. 
Kiež stretnutie s ním prostredníctvom tejto publikácie je aj pre každého čitateľa 
niečím prozreteľnostným, podobne ako tomu bolo aj mojom prípade.

Mons. František Rábek, 
biskup-ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR
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Prológ
Keď roku 1825 prišiel podľa zaužívaného zvyku v habsburskej armáde rad na 8. hu
sársky pluk, aby vykonával strážnu službu na cisárskom dvore, významný publicista 
a etnograf Ján Čaplovič (1780 - 1847) uverejnil 3. septembra 1825 v nemecko-ja- 
zyčnom týždenníku Iris, vychádzajúcom v Pešti, kratší článok s názvom Scultety 
Ladislaus, Soldaten-Nestor (Ladislav Škultéty - najstarší vojak).
V článku sa doslova píše: „Neslýchané a bezpríkladné sa môže čitateľovi javiť, s čím 
sa vskutku môže oboznámiť. Ladislaus Scultety z Breznice v Trenčianskej stolici, na
rodený roku 1735, katolíckeho vierovyznania, bol zverbovaný (15. septembra) 1752 
do vtedajšieho Baranyaiho, teraz Kienmayerovho uhorského husárskeho regimentu, 
ktorý sa nachádza toho času vo Viedni; dňa 1. novembra 1775 bol povýšený na vice- 
kaprála, dňa 5. júla 1778 na riadneho kaprála a dňa 11. apríla 1790 na zástavníka. 
Bojoval v sedemročnej vojne, roku 1757 v bitke pri Kolíne utrpel zranenie pravej ruky, 
v tom istom roku pri Hadikovom útoku na Berlín zasa na ľavom líci, roku 1789 pri 
Ložnici mu zranili sánku. Žije aj teraz, keď toto píšem (v auguste 1825), má 90 rokov, 
so zbraňou v ruke slúži už 73 rokov, teraz v Kienmayerovom husárskom regimente, 
ktorý sa práve nachádza vo Viedni.
Jeho podobizeň na litografii velkého formátu možno kúpiť [v predajni] u Haasa za 
jednu zlatku konvenčnej mince. Črty jeho tváre sú zobrazené výstižne. Sedí na koni 
v plnej zbroji držiac zástavu v ruke. Príklad, ktorý nemá obdobu! Či sa azda môže 
dáky vojak v armáde, ba dokonca vo všetkých armádach v Európe, tešiť šťastiu takého 
dlhého života? Pomyslenie na neho si zaslúži zmienku vo všetkých domácich novi
nách. “
Vzápätí aj niekolko ďalších periodík v Pešti, Budíne i vo Viedni nešetrilo slovami 
chvály a obdivu na adresu husára, ktorý sa stal raritou a heroickým vzorom vojen
skej služby nielen v európskom, ale v celosvetovom meradle. Nechýbali medzi nimi 
ani noviny Prefiburger Zeiŕungvychádzajúce vo vtedajšom Prešporku, dnešnej Bra
tislave, ktoré s odvolaním sa na časopis Iris už 16. septembra 1825 v rubrike Rôzne 
správy na s. 975-976, priniesli krátku informáciu, že „90-ročný ešte žijúci uhorský 
husár Ladislaus Scultety už 73 rokov stále slúži so zbraňou v ruke vo Viedni. “ Po krát
kej rekapitulácii jeho vojenskej púte a zraneniach sa v závere noticky uvádza, že jeho 
jazdecký portrét na litografii velkého formátu sa dá kúpiť v Prešporku u miestneho 
kníhkupca Carla Friedricha Wiganda za jednu zlatku konvenčnej mince.
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Noticka Jána Čaploviča o Ladislavovi Škultétym v časopise Iris
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Prológ

Jazdecký portrét Ladislava Škultétyho na kolorovanej litografii vydanej vo Viedni roku 1825



1. Narodenie, detstvo, rodina
O pôvode, rodisku i narodení Ladislava Škultétyho-Gabriša sa v publikovaných 
písomných zmienkach v 19. i 20. storočí uvádzalo viacero nepresností a omy
lov. Už v spomínanom krátkom článku Jána Čaploviča z roku 1825 sú hneď dve 
závažné chyby, týkajúce sa miesta a roku narodenia, lebo neskorší legendárny 
husár sa narodil nie v roku 1735, ale až o tri roky neskôr, a nenarodil sa ani 
v Breznici, keďže taká obec v Trenčianskej stolici nikdy nejestvovala. Nebudem 
spomínať ani ďalšie neskoršie mýlky, za všetky však uvediem aspoň tvrdenie Ká- 
rolya Scheffa, ktoré publikoval roku 1929 v renomovanom vedeckom periodiku 
Hadtôrténelmi Kôzlemények, kde sa uvádza, že Ladislav „bolpotomkom dávnej, 
no schudobnenej maďarskej šľachtickej rodiny. “

Súdobý záznam z roku 1738 v matrike Overený výpis z matriky r.-k. farského
farského obvodu v Podskalí o pokrstení úradu v Podskalí z roku 2013 o pokrstení

Ladislava, syna Juraja Gabriša Ladislava Gabriša
a Kataríny Kováčovej
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I. časť

Vďaka zisteniam maďarských vojenských historikov Endreho Safáryho (1915 — 
2008) a Józsefa Zachara (1943 - 2009) a ich populárno-vedeckej knihe Nyolcvan 
nyár nyeregben. Skultéty László huszár zászlotartó élete z roku 1992, ako aj 
na základe viacerých archívnych dokumentov, ale aj niektorým údajom, ktoré 
zistil a publikoval slovenský literát a mojtínsky rodák Ján Martiš (1931 - 1990) 
v dvoch historických románoch Cisársky večný vojak z roku 1970 a V službách 
štyroch cisárov z roku 1977, respektíve zaznamenal aj v Kronike obce Mojtín, je 
možné dnes už pomerne hodnoverne rekonštruovať hlavné míľniky a časť život
ných osudov mojtínskeho slávneho rodáka.
Ladislav Škultéty-Gabriš sa narodil v Mojtíne, ktorý bol súčasťou Pružiny a pat
ril pod farský obvod Podskalie v Trenčianskej stolici. Presný dátum jeho na
rodenia nie je uvedený, v matrike je zaznamenaný deň krstu, ktorým bol 27. 
jún 1738. V príslušnom riadku matriky narodených je k uvedenému dátumu 
po latinsky zaznamenané: „Bapt(isatus) est infans n(omi)ne Ladislaus natus ex 
par(entes) Georgio Gabrizech et Catharina Kowacze(ch). C(uius) P(atrini) F(ue- 
rent) Michael Janiga cum uxore sua Susana Gabrize, Prusinensi.", čiže v preklade 
do slovenčiny „Pokrstené bolo dieťa menom Ladislav, narodený rodičom Jurajovi 
Gabrizech a Kataríne Kováčech. Jeho krstnými rodičmi sú Michal Janiga so svo
jou manželkou Zuzanou Gabrižech, Pružinčania.“ Hoci zápis mien je v latinčine, 
pisateľ, podskalský farár zachoval tamojšiu slovenskú nárečovú formu priez
visk, teda Gabrižech, Gabriže a Kováčech, Kováče, namiesto dnes štandardného 
Gabriš či Gábriš a Kováč.
Je povšimnutiahodné, že vo všetkých doterajších publikáciách, biografických 
portrétoch či článkoch sa deň krstu, ktorým inak bol piatok a pripadal na svia
tok kráľa Ladislava (Svätého), stotožňuje s dátumom narodenia, hoci je pravde
podobné, že Ladislav sa mohol narodiť azda aj o deň či dva skôr. Na osvetlenie 
tejto skutočnosti možno uviesť, že je neveľmi pravdepodobné, aby sa s novona
rodeným hneď v deň, keď prišiel na svet, vydali rodičia na krst z Mojtína cez 
Pružinu do Podskalia. Medzi uvedenými obcami vtedy a vlastne až donedávna 
bol neveľmi schodný terén, delí ich viackilometrová vzdialenosť, ktorej prekona
nie cez lesy a kopce si vyžadovalo nemalé úsilie.
Len mimochodom, z Mojtína do Podskalia sa už dá prejsť priamo autom vďaka 
tomu, že roku 2019 dali do prevádzky vyasfaltovanú cestu z Mojtína do Pružiny, 
odtiaľ do Podskalia vedie asfaltová cesta už dávnejšie. Podľa informácie, ktorú 
mi poskytol mojtínsky starosta Lrantišek Staňo, za čo mu vyslovujem vďaku, 
prekonať vzdialenosť medzi Mojtínom a Podskalím nenáhlivým spôsobom pešo
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možno za zhruba 4 hodiny. Nepochybne tomu bolo tak aj v čase narodenia La
dislava Gabriša, keď tade viedli len poľné a lesné cesty či chodníky.
Mojtín bol v čase narodenia Ladislava malou dedinou či skôr osadou, v ktorej 
žilo len päť rodín, takže administratívne patril pod správu Pružiny a cirkevne 
pod Podskalie, lebo v Pružine postavili kostol až roku 1760.
Na tomto mieste stojí za to zosumarizovať, čo sa vlastne vie o pôvode a rodičoch 
Ladislava. Ako sa uvádza v spomínanej knihe Nyolcvan nyár nyeregben, jeho 
otec, Juraj Gabriš, slúžil od roku 1734 ako radový husár v regimente, ktorého 
majiteľom bol generál barón Ján Giláni (Ghillányi, 1687 - 1752). Vyplýva to 
z mustračných (kontrolno-prehliadkových) dokladov uložených vo Vojenskom 
archíve (Kriegsarchiv) vo Viedni; viaceré z nich preštudoval a zverejnil plk. Dr. 
József Zachar. V jednom z mustračných záznamov je aj údaj, že Juraj Gabriš sa 
narodil roku 1709 v Kostolnej v Trenčianskej stolici, pôvodným povolaním bol 
mlynár a vierovyznaním luterán. Zachar ho na základe viacerých indícií jed-

Úradná uhorská mapa Trenčianskej stolice a jej okresov z konca 19. storočia

16



I. časť
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rozsíi

Betla. Csaroi

Výsek z mapy Trenčianskej stolice znázorňujúci Ilavský okres a v jeho rámci Mojtín 
(Mojtény) a okolie z konca 19. storočia

noznačne považuje za Ladislavovho otca, čo je síce veľmi pravdepodobné, no 
nespochybniteľné verifikovať toto tvrdenie by si určite vyžadovalo ešte ďalšie 
archívne bádanie, a to najmä v súdobých cirkevných matrikách.
Na jar 1735 v záverečnej fáze vojny o poľské dedičstvo (1733 - 1735) husár Juraj 
Gabriš bojoval v Porýnsku proti Francúzom. Po uzavretí predbežného mieru 3. 
októbra 1735 Gilániho pluk zimoval vo Freiburgu (im Breisgau) a po vykonaní 
mustračnej prehliadky 17. mája 1736 sa odtiaľ presunul do južného Uhorska 
a Sedmohradska, kde od jari 1737 bolo sústredených okolo 10-tisíc habsbur
ských vojakov a kde prebiehali boje proti armáde Osmanskej ríše. Ešte v lete 
1737 dostal Juraj Gabriš dovolenku, a to buď pre zranenie alebo za dáky záslužný 
čin, takže k pluku sa vrátil až 3. februára 1738. Zachar predpokladá, že dakedy 
v tomto čase počas dovolenky uzavrel v Podskalí manželstvo s Katarínou Ková
čovou, čomu zodpovedá aj dátum narodenia ich syna Ladislava.
Len čo sa skončila vojna proti Osmanskej ríši, habsburská monarchia sa ocitla 
od roku 1740 v ďalšom velkom ozbrojenom konflikte trvajúcom do roku 1748; 
v historiografii sa označuje ako vojna o rakúske či habsburské dedičstvo. Jej vý
znamnými etapami boli dve sliezske vojny v rokoch 1740 - 1742 a 1744 - 1745, 
v ktorých ako hlavní protivníci vystupovali habsburská monarchia a Prusko, no
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bojovali v nich aj ďalšie krajiny, napríklad Bavorsko, Sasko, Francúzsko.
Juraj Gabriš v radoch Gilániho husárskeho pluku v prvej a druhej sliezskej vojne 
bojoval v Sliezsku, Čechách, Bavorsku, Porýnsku a Nizozemsku, odkiaľ sa pluk 
roku 1749 presunul späť do Uhorska a dislokovali ho v Nyírbátore v Sabolčskej 
stolici. O tom, či sa husár Juraj Gabriš počas vojnových rokov dostal domov 
k manželke a synovi, nie sú žiadne zmienky. Niekedy v lete 1750 sa však zrejme 
dozvedel, že manželka Katarína zomrela, lebo kým v mustračnom zázname zo 
16. júla 1750 sa uvádzalo, že je ženatý, pri mustrácii 9. novembra 1750 už pri 
jeho mene zaznamenali, že je vdovec. Dakedy po manželkinej smrti si pravde
podobne on sám prišiel po syna do Mojtína a zobral ho so sebou.
Opäť len mimochodom, spisovateľ Ján Martiš okolnosti vstupu mládenca La
dislava Gabriša k husárom podal celkom inak. V svojom románe napísal, že 18. 
októbra 1751 Ladislav zo strachu pred trestom za to, že nechtiac pri pasení zapá
lil les, ušiel pešo do Beluše, kde ho chytili husári a odvliekli do belušských kasár

ní; tam sa 13-ročný mládenec 
nechal zverbovať k pluku 
Andreja Hadíka. Odhliadnuc 
od niekolkých vecných chýb, 
toto autorovo tvrdenie nie je 
podložené žiadnym prame
ňom a možno ho označiť iba 
za výplod spisovateľskej fan
tázie. Spomínam to len preto, 
lebo Martišove knihy sa ne
raz prezentujú ako literatúra 
faktu, hoci ide o historické 
romány, čiže krásnu litera
túru, kde fakty a historická 
skutočnosť nehrajú primárnu 
úlohu.
O Ladislavovom detstve, keď 
vyrastal bez otca vlastne len 
s matkou, nie sú k dispozícii

Erb generála Jána Gilániho (Ghillányi), majiteľa žiadne údaje. Ján Martiš uvá- 
husárskeho pluku, v ktorom slúžil dza, že ako šesťročný pásol
Juraj Gabriš i jeho syn Ladislav kravy u podskalského farára
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Pavla Klenoviča, a keď mu šlo na jedenásty rok, dostal sa do služieb pružinského 
zemana Vranu, ktorému na mojtínskych salašoch pásol ovce.
Po matkinej smrti roku 1750 sa 12-ročný Ladislav dostal ku Gilániho husár
skemu pluku, v ktorom slúžil jeho otec Juraj Gabriš. Treba poznamenať, že taká 
prax nebola vtedy ničím nezvyčajným. Tak ako Ladislav sa dostalo do armády 
a slúžilo aj u husárov viacero takýchto detí či synov pluku. Spravidla nosili aj 
uniformu, zúčastňovali sa na výcviku a plnili si povinnosti ako ostatní dospelí 
vojaci, no bez nároku na žold. V mierovej dobe neboli zaradení do konkrétnej 
stotiny, vykazovali ich zväčša v osobitnej evidencii, v časoch vojny sa však aj oni 
spravidla zapájali do bojovej činnosti a boli medzi prvými, ktorých aktivizovali 
do riadnej vojenskej služby.
Nebude na škodu veci, ak sa v ďalších riadkoch čitateľ dozvie jednak to, ako sa 
žilo v našej krajine a aký zástoj malo Slovensko v habsburskej monarchii, a jed
nak aj to, aké boli hlavné črty vojenstva v období, keď sa v rámci habsburskej 
armády začali odvíjať životné osudy nášho protagonistu.
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2. Zástoj Slovenska 
v habsburskej monarchii 
v storočí dynastických vojen
Po Satmárskom (dnes Satú Mare) mieri z 30. apríla 1711, ktorým sa skončilo 
posledné protihabsburské povstanie, aj na území Slovenska zavládol pokoj zbra
ní. Trval tu bezmála rovných sto rokov, lebo hoci Európu a aj habsburskú ríšu 
zachvátilo v 18. storočí mnoho vojen, ani jedna z nich sa na území Slovenska 
priamo neodohrávala. Spustošená a vyčerpaná krajina sa však len pomaly zota
vovala a naberala sily.
Satmársky mier bol vlastne kompromisom medzi odbojnou uhorskou šľachtou 
a habsburským panovníckym rodom. Uhorská šľachta sa síce uznaním dedič
ského nároku Habsburgovcov na uhorský trón vzdala práva na slobodnú volbu 
kráľa, no naďalej si udržala všetky výsady a privilégiá, ktoré jej zaručovali do
minantné postavenie v krajine. Bez súhlasu Uhorského snemu, ktorý zostal roz
hodujúcim a najvýznamnejším stavovským orgánom, nebolo možné uskutočniť 
v Uhorsku žiadne závažnejšie spoločenské zámery.
Cisár Karol VI. (panoval v rokoch 1711 - 1740) a po ňom Mária Terézia (1740 
- 1780) sa všemožne usilovali upevniť svoje mocenské postavenie v Uhorsku 
a väčšmi ho integrovať do hospodárskeho a politického rámca monarchie. V na
stoľovaní centralizmu a absolutizmu v tejto rozlohou najväčšej krajine svojej ríše 
však postupovali obozretne a nenáhlivo. Uhorsko si tak aj v 18. storočí zachova
lo omnoho väčšiu mieru autonómie než ostatné krajiny habsburského súštátia. 
Táto skutočnosť sa však súčasne negatívne prejavovala v pomalšom tempe rastu 
a celkovom hospodárskom zaostávaní krajiny.

Veľmoži, šľachta a poddaní
Najväčšou oporou panovníckeho dvora v Uhorsku boli predstavitelia približne 
tucta prohabsbursky orientovaných veľmožských rodov. Išlo najmä o Pálfiovcov 
(Pálffy), Esterháziovcov (Eszterházy), Nádašdyovcov, Čákyovcov (Csáky), Baťá- 
niovcov (Batthyányi), Erdôdyovcov, Ilešháziovcov (Illésházy), Zičiovcov (Zichy) 
či Forgáčovcov (Forgách), ktorí bývali zväčša na území dnešného Slovenska. 
Boli majiteľmi rozsiahlych pozemkových panstiev s tisíckami poddaných, pri
čom v ich v rukách sa koncentrovala aj rozhodujúca politická moc, lebo prísluš-

20



2. časť

Cisár a kráľ Karol VI. (III.)

níci týchto rodín zastávali najvyššie krajinské hodnosti, funkcie a úrady. Mnohí 
z nich prenikli aj medzi špičku habsburskej armády.
Prejavom centralizačnej snahy panovníka bolo vytvorenie Uhorskej kráľov-
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Kráľovná Mária Terézia

skej miestodržiteľskej rady roku 1723. Sídlila v Bratislave (vtedy Prešporku) až 
do roku 1784, keď sa presťahovala do Budína. Mala byť do istej miery proti
váhou Uhorského snemu. Nebola totiž správnym orgánom uhorských stavov, 
ale výkonným orgánom panovníka pre vnútornú správu Uhorska. Spočiatku
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Erb rodu Esterháziovcov (Eszterházy) Erb rodu Pálfiovcov (Pálffy)

Erb rodu Zičiovcov (Zichy) Erb rodu Forgáčovcov (Forgách)

sprostredkúvala zväčša kráľovské nariadenia podriadeným orgánom, čiže stoli
ciam a magistrátom slobodných kráľovských miest a do jej kompetencie priná
ležali aj otázky súvisiace s vydržiavaním a doplňovaním vojska. Ustanovizňou 
panovníka bola aj Uhorská dvorská kancelária vo Viedni. Finančné záležitos-
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ti spravovala aj naďalej Uhorská komora sídliaca v Bratislave, ktorú však roku 
1720 zreformovali a spolu so Spišskou komorou podriadili Dvorskej komore 
vo Viedni. Panovnícky dvor tak voľne disponoval príjmami z Uhorska vrátane 
vojenských i mimoriadnych daní.
Základným prvkom uhorského stavovského politického systému boli šľachtické 
stolice. Každá stolica ako samosprávny orgán šľachty na danom teritóriu mala 
rozsiahle kompetencie a predstavovala neraz akýsi štát v štáte. Stolice boli naj
mä oporou strednej a drobnej šľachty (zemanov) v zápase proti rozpínavosti 
magnátov, no zároveň aj nástrojom na utláčanie poddaných, keďže až do vlády 
Márie Terézie mali celkom v právomoci úpravu poddanských pomerov. V prí
pade vyhlásenia insurekcie, čiže šľachtickej bojovej pohotovosti, museli všetci 
bojaschopní šľachtici narukovať do stoličného bandéria.
Mierový život v 18. storočí sa na Slovensku okrem iného odzrkadlil v nebýva
lom demografickom raste. Podľa spresnených odhadov, ktorých základom bol 
celokrajinský súpis daňových poplatníkov roku 1715 a 1720, žilo vtedy na Slo-

Pohľad na Bratislavu v 1. polovici 18. storočia, keď bola sídlom ústredných uhorských 
orgánov a korunovačným mestom uhorských kráľov a kráľovien.
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vensku vyše milióna obyvateľov. Napriek pomerne vysokej detskej úmrtnosti 
(takmer 50 %) a vysťahovalectvu na Dolnú zem - v 1. polovici 18. storočia opus
tilo Slovensko okolo 20-tisíc poddanských rodín - počet obyvateľov vzrastal, 
takže pred rokom 1790 tu žilo približne 1 800 000 osôb. Išlo inak o všeobecný 
demografický trend v Európe, ktorý sa v celouhorskom meradle prejavil v uve
denom období nárastom obyvateľstva z približne 3,5 milióna na 9 miliónov. 
Postavenie poddaného roľníckeho ľudu, ktorý tvoril absolútnu väčšinu obyvateľ
stva Slovenska, sa vďaka mierovému obdobiu síce skonsolidovalo, no jeho útlak 
neustával. Vyplývalo to aj z toho, že na Slovensku, ktoré tvorilo asi pätinu celé
ho územia vtedajšieho Uhorska, žila viac ako polovica všetkej uhorskej šľachty. 
A keďže tá si v zákonoch prijatých v rokoch 1722 - 1723 aj naďalej zabezpečila 
svoju nezdaniteľnosť, všetka ťarcha narastajúcich daňových a verejných bremien 
doliehala len na poddaných roľníkov a obyvateľov zemepanských miest a mes
tečiek.
Základná daň (kontribúcia) neustále stúpala, roku 1711 predstavovala v Uhor
sku 1 milión 650-tisíc zlatých, roku 1729 už 2 a pol milióna zlatých a roku 1741 
vzrástla až na 3 289 267 zlatých. Síce nepravidelne, no pomerne často sa vyrubo
vala ešte aj mimoriadna daň (subsidium), ktorá napríklad roku 1734 predstavo
vala 500 000 a nasledujúci rok 320 000 zlatých.
Okrem štátnej a mimoriadnej dane platili poddaní aj stoličnú (domácu) daň, 
ktorú vyrubovala stolica každoročne na krytie vlastných potrieb. Stoličné dane 
boli taktiež pomerne vysoké a v niektorých stoliciach dosahovali až tretinu, či 
dokonca polovicu štátnej dane. Nešľachtické obyvateľstvo Slovenska pritom pla
tilo viac než polovicu celouhorských daní. Obnos štátnej a stoličnej dane pripa
dajúci na jednu poddanskú rodinu bol na Slovensku veľmi vysoký. V južných 
úrodných oblastiach, akými napríklad boli Bratislavská (Prešporská), Nitrianska 
či Zemplínska stolica, predstavoval priemerne 20 až 30 zlatých, na ostatnom 
území 15 až 20 zlatých a len výnimočne 12 zlatých ročne.
Daňový obnos odvádzali poddaní nie naraz, ale v niekolkých termínoch. Okrem 
toho celú vyrubenú sumu štátnej dane platili spravidla nielen v peniazoch, ale aj 
v naturálnom zásobovaní vojska, v poskytovaní povozov a poťahov alebo účas
ti na odvoze a prevážaní vojenských potrieb, ktoré sa vtedy hovorovo nazývali 
furmanka či foršpont.
Starosť o vydržiavanie a ubytovanie armády bola teda ďalším bremenom, ktoré 
doliehalo na plecia poddaných. Na Slovensku sa najmä v rokoch protiosman- 
ských a protipruských vojen sústreďovalo množstvo vojska, ktoré sa tu zásobo-
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Vojaci opúšťajú zimné ubytovanie, rytina v ilustrovanej príručke zo začiatku 18. storočia 

valo alebo sem prichádzalo zimovať. Pretože kasární na Slovensku takmer nebo
lo, vojsko bolo umiestňované a ubytovávané zväčša po dedinách u poddaných, 
ktorí mu boli povinní dodávať stravu a krmivo pre kone, čiže takzvané ústne 
a konské dávky (portio oralis et equilis). Tieto dodávky sa im síce odpočítavali 
z daní, ale ceny produktov a služieb poskytovaných vojsku boli stanovené nižšie 
než bola ich trhová cena, čím boli poddaní značne poškodzovaní.
Vojsko sa zriedka uspokojovalo s predpísanými dodávkami a službami a neraz 
vymáhalo od poddaných viac ako mu prináležalo, počínalo si svojvoľne a do
púšťalo sa rôznych násilností, ako na to poukazuje množstvo sťažností podda
ných. Nečudo, že poddaní častokrát nedokázali zaplatiť dane načas. Vymáhanie 
zameškaných daní bolo neúprosné a uskutočňovalo sa tzv. vojenskými exekú
ciami. Do obce, ktorá nemala zaplatené dane, poslala stoličná vrchnosť jednotku 
vojska, ktorá sa ubytovala u poddaných a ostala v dedine dovtedy, kým poddaní 
peniaze nezohnali a nezaplatili. Poddaní museli pritom vojakov zdarma živiť. 
Takýto spôsob vymáhania daní vháňal poddaných do ešte väčšej biedy a zadl- 
ženosti, takže panovnícky dvor roku 1735 nariadil, že vojenské exekúcie na de
dinách sa nesmú konať počas žatvy, aby obyvateľstvo mohlo zobrať úrodu. Tá 
napokon opäť tvorila základ pre ďalšie zdanenie.
Ak sa k uvedenému výpočtu pridružia ešte povinné roboty a ďalšie druhy 
feudálnej a cirkevnej renty (deviatok a desiatok), nie je prekvapujúce, že naj
mä v prvej tretine 18. storočia sa rozmohlo zbojníctvo. Hromadný charakter 
a najväčšie rozšírenie dosahovalo na severovýchodnom Slovensku po ukončení
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Život v mestách a mestečkách
Vzrast počtu obyvateľstva sa odzrkadlil aj v mestách a mestečkách, ktoré sa však 
len veľmi pomaly zviechali z následkov vojnového pustošenia za stavovských 
povstaní. Mnohé z nich zostali len tieňom svojej dávnej slávy. V 24 slobodných 
kráľovských a banských mestách na Slovensku žilo roku 1720 okolo 67 000 ľudí,

Rákociho povstania. Na potlače
nie zbojníctva boli na mnohých 
miestach potrebné vojenské zá
kroky. Prekážkou rýchleho zlik
vidovania zbojníctva bolo najmä 
to, že zbojníci zbíjali iba v men
ších a dobre organizovaných sku
pinách, ktoré často menili miesto 
pobytu. Členovia zbojníckych 
družín boli navzájom viazaní prí
sahou vernosti. Na čele družiny 
stál obvykle zbojnícky kapitán, 
ktorý požíval značnú veliteľskú 
autoritu. Mená viacerých tých
to zbojníckych kapitánov, medzi 
ktorými sa vyníma legendárny, 
inak však vcelku priemerný zboj
ník Juro Jánošík, sa dodnes za
chovali v živej ľudovej tradícii.
Rady zbojníkov rozmnožovali 
po náraste pravidelnej armády aj 
početní dezertéri, ktorí utekali od 
vojska a skrývali sa v horách. Ba 
občas prechádzali k zboju aj celé
vojenské skupiny, ako sa o tom Jedno z početných zobrazení legendárneho
v polovici 18. storočia zmieňu- zbojníka Juraja Jánošíka
je príslušník šľachtického rodu
Svätojánskovcov, ktorý svojmu synovi do Liptova oznamoval, že „osemdesat ka- 
tonov (vojakov) ze zbroju a v munduru uteklo, kteri asnad juž do hor Spišských 
penetrovali (prenikli). Kde přijdu, to rozbíjajú ..."
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Bratislava a Podhradie okolo roku 1780

RESTAURATIO AMPLÍSSIMI MAGISTRATUS
Штдти т ,KN. VťjfrNSTS AWO 6/.ЩХ. I.JJOCI. fctLEBRATA.

Trnava roku 1781

čo bolo azda menej ako v 17. storočí. Roku 1778 mali však už vyše 130 000 oby
vateľov a spolu s troma desiatkami zemepanských miest sa počet mestskej popu
lácie odhaduje na 250 000 , čiže asi 13 % všetkého obyvateľstva.
Je potrebné mať pritom na zreteli, že v európskom meradle patrili mestá na Slo
vensku počtom i charakterom skôr medzi malé než stredné. Roku 1778 mala 
Bratislava 28 700 obyvateľov a priľahlé Podhradie asi 4 500 obyvateľov. V Ko
márne žilo 12 000, v Trnave 7 200, v Košiciach 6 100, v Prešove 5 700, v Skalici 
5 200, v Modre 4 800 a v Levoči 4 300 obyvateľov. Banská Štiavnica mala s pri
ľahlými baníckymi osadami viac než 20 000 obyvateľov, no v samotnom meste 
žilo iba 2 755 osôb. Viaceré slobodné kráľovské a banské mestá nemali však ani 
3 000 obyvateľov, ako napríklad Bardejov, Trenčín, Svätý Jur, Brezno, Sabinov či 
Ľubietová, v ktorej žilo len 1 153 ľudí. V rovnakom čase ich teda počtom predsti-
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Prešov na konci 17. storočia

hovali mnohé zemepanské mestá, napríklad Spišská Nová Ves so 7 100, Smolník 
so 6 000, Nové Zámky s 5 300 či Gelnica s 5 100 obyvateľmi. Viac než tritisíc 
obyvateľov žilo aj v Rožňave, Hlohovci, Nitre, Leviciach a Spišskom Podhradí. 
Remeselná výroba sa aj naďalej organizovala a rozvíjala v cechoch, preto je pri
rodzené, že sa sústreďovala v mestách a mestečkách. V 2. desaťročí 18. storočia 
bolo na Slovensku približne 8 000 remeselníckych dielní, čo predstavovalo okolo 
75 % všetkých dielní v Uhorsku. Roku 1770 bolo na Slovensku približne 22 500 
remeselníckych dielní a remeselnej výrobe sa venovalo asi 40 000 ľudí (majstrov, 
tovarišov a učňov).
K rozvoju remesiel zaiste prispeli v nemalej miere aj vojny za vlády Márie Terézie, 
ktoré Slovensko priamo nepostihli, no krajina mala z nich osoh ako dodávateľ 
potravín a iných potrieb pre armádu. Z prieskumu Uhorskej miestodržiteľskej 
rady o tom, aké množstvo jednotlivých častí vojenského výstroja dokážu vyrobiť 
mestské cechy za dva mesiace, vyplýva napríklad zaujímavý poznatok o dvojme
sačnom výrobnom potenciáli trnavských remeselníkov. Garbiari boli schopní 
vypracovať kožu na tisíc párov čižiem, kožušníci vyrobiť 500 kožuchov, krajčíri 
zhotoviť 500 husárskych uniforiem, gombikári vyrobiť gombíky na tieto unifor
my, čižmári vyrobiť tisíc párov čižiem pre jazdcov, obuvníci tisíc párov obuvi pre 
pešiakov, klobučníci 2 300 čákovov pre pešiakov a 2 000 pre jazdcov, opaskári
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Trenčín na začiatku 18. storočia

900 opaskov. Len produktivita okolo 350 trnavských remeselníkov, ktorí čo do 
počtu patrili medzi slovenský priemer, bola teda pozoruhodná.
Začiatky manufaktúr, ktoré predstavovali už vyššie, kapitalistické formy výroby, 
boli na Slovensku skromné. Roku 1725 vznikla v Banskej Bystrici manufaktú
ra na výrobu súkna, no zakrátko zanikla. Roku 1736 založil vtedajší uhorský 
miestodržiteľ František Lotrinský, manžel Márie Terézie, na svojom panstve 
v Šaštíne manufaktúru na výrobu kartúnu. Šaštínska kartúnka priamo zamest
návala okolo 800 stálych robotníkov a poskytovala prácu ďalším tisíckam do
máckych pradiarov a česačov. S menom Františka Lotrinského je spojené aj za
loženie manufaktúry na výrobu majoliky v Holíči roku 1743. V 60. rokoch 18. 
storočia vznikli ďalšie textilky v Haliči pri Lučenci, Tepličke nad Váhom a v Če- 
klísi (Bernolákove), ktoré však vzhľadom na nedostatok kapitálu a nerozvinutý 
vnútorný trh nepresiahli regionálny rámec. Ako negatívny faktor rozvoja ma
nufaktúr a hospodárstva vôbec, pôsobila aj diskriminačná colná politika vie
denského dvora voči Uhorsku. Pravda, uhorskú šľachtu to nepostihovalo, lebo 
požívala colné výsady.
Azda jediným odvetvím, ktoré sa tešilo plnej priazni panovníckeho dvora, 
bola ťažba drahých a farebných kovov. Na začiatku 18. storočia bolo baníctvo
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Trnavskí garbiari dokázali za dva mesiace vypracovať kožu na tisíc párov čižiem.

rnavskí obuvníci dokázali za dva mesiace vyrobiť tisíc párov obuvi pre pešiakov a čižmári
tisíc párov čižiem pre jazdcov.

na Slovensku v žalostnom stave a roku 1710 dvor dokonca uvažoval o zatvo
rení dolnouhorských (stredoslovenských) baní. Rozhodnutie dvora investovať 
do odvodnenia zatopených baní a do obnovenia ich prevádzky sa ukázalo ako 
nanajvýš prospešné. Baníctvo na Slovensku zakrátko zažívalo jedno z období 
„zlatého veku“ a panovnícka pokladnica sužovaná v dôsledku častých vojen sa 
začala napĺňať. Len za roky 1740 - 1759 mal dvor z baní na strednom Sloven
sku príjem 42 miliónov zlatých čistého zisku a kremnická mincovňa do konca 
18. storočia vyrazila pre štátnu pokladnicu sto miliónov zlatých.
Bilancia vlády Karola VI. v oblasti zahraničnej i vnútornej politiky nebola pri
veľmi úspešná. Za nesporný vnútropolitický úspech možno však považovať to, 
že sa mu podarilo na Uhorskom sneme roku 1723 presadiť prijatie Pragmatic
kej sankcie. Tento dedičský štatút či poriadok, ktorý cisár vyhlásil roku 1713 
vo Viedni, deklaroval nedeliteľnosť vlády nad všetkými dovtedy formálne nezá-
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Uhorský miestodržiteľ a neskôr rímsko-nemecký cisár František Lotrinský, 
manžel Márie Terézie

vislými krajinami habsburskej monarchie a súčasne upravoval nástupníctvo na 
trón, ktorý mohol byť dedičný aj po ženskej línii habsburského rodu. Nemenej 
významným úspechom bolo aj schválenie zákonného článku 8/1715 o insurek- 
cii a kontribúcii. Uhorské stavy súhlasili s tým, že nakolko už iba insurekcia
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Mapa stredoslovenskej (dolnouhorskej) banskej oblasti s erbami tamojších slobodných
banských kráľovských miest

nepostačuje na obranu krajiny, treba mať silnejšie a riadne vojsko (validior et 
regulata militia), zložené tak z domácich, ako aj cudzincov, a keďže bez žoldu 
nemôže jestvovať, na jeho vydržiavanie sa majú podľa potreby platiť dane. Záro
veň bolo rozhodnuté, že v prípade bezprostredného ohrozenia nemusí náklady 
na vydržiavanie a doplňovanie armády odhlasovať snem, ale postačuje na to aj 
súhlas najvyšších krajinských hodnostárov.
Smrťou Karola VI. roku 1740 vymreli Habsburgovci po meči a vlády sa v zmysle 
Pragmatickej sankcie ujala jeho najstaršia dcéra Mária Terézia. Nebola v ľahkej 
situácii, lebo viaceré okolité štáty spochybnili i odmietali jej nástupníctvo, čo 
viedlo k vypuknutiu vojny o rakúske dedičstvo. Potvrdili sa tak slová vojvodcu 
Eugena Savojského, že platnosť dedičského zákona lepšie zabezpečí plná pok
ladnica a 200-tisícová armáda, než pochybné zmluvy a dohody. Mária Terézia 
zvolala v máji 1741 uhorský snem do Bratislavy, na ktorom podľa zaužívanej 
tradície potvrdila šľachte všetky výsady vrátane oslobodenia od platenia daní. 
Keď 11. septembra 1741 kráľovná predstúpila pred sněmových poslancov na 
Bratislavskom hrade, všetci spontánne vystúpili s ochotou obetovať za ňu „život 
a krv“. Do ukončenia zasadania snemu postavili v Uhorsku početný vojenský 
kontingent, vďaka ktorému sa mladá kráľovná udržala na tróne a uhájila územ
nú integritu ríše.
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Cisár Jozef II.

Zápas o habsburské dedičstvo odhalil hospodárske zaostávanie monarchie. To 
sa dvor snažil odstrániť centralizáciou a reformami štátnej a daňovej správy, kto
ré sa v Uhorsku zaviedli zväčša v obmedzenejšom rozsahu. Za vlády Márie Te
rézie sa uskutočnil rad významných reforiem, z ktorých najdôležitejšia bola ur-
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J OSEPHUS ш.р.

Comes Francifcus Efzterházy m. p. 

Jofephus Mélieflý m. p-

Patent Jozefa II. o zrušení nevoľníctva z roku 1785

bárska regulácia. Jednotne sa ňou upravili poddanské pomery v celom Uhorsku. 
Cielom regulácie bolo zvýšenie schopnosti poddanského obyvateľstva odvádzať 
dane a zemepanské dávky, čím sa sledovalo najmä zabránenie poklesu produk
tivity rolníckej práce. Urbárska regulácia nenarušila feudálne vlastníctvo pôdy 
a nezrušila ani nevolnictvo. Ďalšie reformy Márie Terézie sa dotýkali takmer 
všetkých oblastí života - remeselnej a priemyselnej výroby, súdnictva a zdravot
níctva, školstva a samozrejme aj armády. Jozef II. (1780 - 1790) v presadzovaní
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reforiem zašiel ešte ďalej. Na rozdiel od matky nebol ochotný uznávať zdedené 
tradície a akceptovať vývojom dané osobitosti. Vládol absolutisticky a nedal sa 
ani korunovať za uhorského kráľa, takže si vyslúžil prezývku kráľ v klobúku. 
Jozef II. zintenzívnil proces unifikácie a centralizácie monarchie, čím si hneď 
od začiatku vyslúžil nedôveru uhorských stavov. Väčšina jeho opatrení takmer 
úplne odstránila stavovskú samosprávu a nahrádzala ju štátnou správou a spo
ľahlivým úradníctvom. Namiesto stolíc zriadil 10 dištriktov (z toho tri na Slo
vensku), do ich vedenia menoval kráľovských komisárov. Sčítaním obyvateľstva, 
očíslovaním domov, premeraním pôdy smeroval k zavedeniu všeobecného zda
nenia. Jozefínsky trestný i občiansky zákonník výrazne obmedzoval dovtedajšiu 
nerovnosť práv a povinností občanov.
Za úradný jazyk celej monarchie vyhlásil Jozef II. namiesto latinčiny nemčinu, 
no súčasne podporoval aj pestovanie ostatných národných domácich jazykov, 
teda aj slovenčiny. Jozefínske reformy svojou radikálnosťou reagovali na prob
lémy doby, panovník ich však presadzoval necitlivo až násilne, neraz za pomoci 
polície a armády. Najmä uhorská šľachta, ktorej privilégiá boli reformami naj
viac ohrozené, jozefínske zmeny otvorene bojkotovala. Tesne pred smrťou Jozef 
II. všetky svoje reformy odvolal s výnimkou tolerančného patentu z roku 1781 
a patentu o zrušení nevoľníctva z roku 1785, ktoré jediné zostali v platnosti. 
Postupný presun politického ťažiska uhorského štátu zo severu na juh (čiže 
z vtedajšieho Prešporka do Budína a Pešti) mal v dejinách Slovenska nielen zá
porné dôsledky. Z hľadiska sebauvedomovacieho procesu slovenského národa 
bol rozhodne prínosom. Pritom Slováci - v porovnaní s väčšinou iných národov 
a národností žijúcich v Uhorsku - boli v najnevýhodnejšom postavení. Seve- 
rouhorské, etnicky takmer čisto slovenské stolice boli odjakživa organickou sú
časťou Uhorského kráľovstva a územie dnešného Slovenska dovtedy nikdy ne
tvorilo osobitný územnosprávny či dokonca štátoprávny celok, akým napríklad 
bolo Chorvátsko, Slavónsko alebo aj Sedmohradsko.
Pre ideológiu slovenskej národnosti v 18. storočí bolo charakteristické, že sa 
v nej markantne prejavovali národno-obranné prvky. Ďalšou črtou bolo uhor
ské vlastenectvo v podobe hlásenia sa Slovákov do rámca natio hungarica, čiže 
uhorského národa. Prejavovalo sa to nielen u slovenskej šľachty, ale aj u sloven
ských mešťanov a vzdelancov plebejského pôvodu. Treba pritom zdôrazniť, že 
išlo o politický, teda výsostne stavovský, a nie etnický národ, združujúci výsadnú 
privilegovanú vrstvu uhorskej spoločnosti.
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3. Hlavné črty vojenstva v dobe 
dynastických vojen (1711 - 1792)
Vznik a rozmach stálych armád
Typickým javom európskeho vývoja v 18. storočí bol aj nebývalý rozvoj vo
jenstva. Súvisel so všeobecnými zmenami v štruktúre spoločenských vzťahov 
a s posilňovaním ústrednej štátnej moci, ktorej najčastejšiu formu predstavoval 
osvietenský absolutizmus. Absolutistický spôsob panovania, sprevádzaný pre
sadzovaním vnútropolitických i zahraničnopolitických mocenských ambícií, si 
vynútil aj potrebu reorganizácie dovtedajších branných síl v prospech budova
nia a rastu stálych a pravidelných armád.
Pravidelná armáda bola založená na námezdnej vojenskej službe masového počtu 
vycvičených vojakov. Tí sa do armády získavali spočiatku dobrovoľným, no neraz 
aj násilným verbovaním (lapačkami) a neskôr na základe regrútskej vojenskej 
povinnosti, ktorá sa v podstate týkala mužov vo veku 17 až 40 rokov, no nevzťa
hovala sa na všetkých obyvateľov rovnako. Vojenčenie sa stalo vlastne povolaním, 
lebo až do konca 18. storočia bola služba v armáde takmer všade spravidla trvalá 
a doživotná, respektíve sa vykonávala do individuálneho prepustenia.



Hlavné črty vojenstva v dobe dynastických vojen

Hlavným druhom vojska i najpodstatnejšou časťou každej pravidelnej armády 
v 18. storočí bola pechota. Ďalším druhom bolo jazdectvo, ktoré zväčša tvorilo 
tretinu až pätinu celkového počtu armády. Najmarkantnejšími zmenami prešlo 
delostrelectvo, ktoré práve začiatkom 18. storočia definitívne stratilo pôvodný 
cechový či remeselnícky charakter a stalo sa organickým tretím druhom vojska 
každej pravidelnej armády. V poslednej tretine 18. storočia sa začali vo väčšine 
armád postupne vyčleňovať špeciálne technické jednotky, ktoré spolu s vojen
skými inžiniermi predstavovali zárodok neskoršieho ženijného vojska.

V18. storočí vzrástol význam delostrelectva a strategických pevností

Najvyššou taktickou a správnou jednotkou stálych a pravidelných armád bol 
pluk, ktorý sa vtedy po slovensky bežne označoval ako regiment. Nadobudol už 
ustálenejšiu organizačnú podobu, s čím bezprostredne súviseli aj normy v ur
čovaní jeho početného stavu. Pluk sa členil na viacero (10 - 15) kompánií, čiže 
stotín (rôt). Stotinu tvorili spravidla štyri čaty, respektíve viacero družstiev, kto
ré sa súdobo nazývali kamarátšafty (po nemecky Kameradschaft, po maďarsky 
pajtásság), v preklade do dnešnej slovenčiny kamarátstva. Ilustrovaná vojenská 
príručka z roku 1700 o tomto najmenšom vojenskom kolektíve uvádza: „Ako 
chabrée alebo kamarátšaft sa označujú tí, čo bývajú spolu v jednom baraku alebo 
stane, ich počet spravidla predstavuje 5 či 6 mužov.“ Medzi povinnosti vojaka 
takéhoto kamarátstva patrilo „niesťaj stanové celty a riad na varenie svojho ka- 
marátšaftu, respektíve striedať sa s kamarátmi pri nosení tohto bremena. “ Pravda, 
v závislosti od podmienok tej-ktorej armády či druhu vojska tento počet nebol
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3. časť

Pri plánovaní vojnových a bojových akcií mal čoraz dôležitejšiu úlohu štáb.

vždy rovnaký, takže napríklad v 2. polovici 18. storočia v habsburskej armáde 
takýto kamarátšaft tvorili najčastejšie traja vojaci, jeden skúsený a zväčša starší 
a dvaja nováčikovia, respektíve služobne mladší vojaci.
Najnižšou taktickou jednotkou pechoty bol batalión, čiže prápor zložený z 2 - 4 
stotín, v jazdectve to bola švadróna či synonymicky eskadrona vytvorená z 2 - 3 
stotín. V tretej tretine 18. storočia boli stotiny v jazdeckých plukoch zrušené 
a nahradené švadrónami. Dve švadróny tvorili oddiel (nazývaný divizión), takže 
jazdecký pluk pozostával spravidla z 3 - 4 oddielov (diviziónov).
Pri poľnom ťažení sa 2 - 4 pluky zoskupovali do brigád, viacero brigád vytváralo 
kolónu alebo tábor. Vyššie armádne telesá, teda zväzy, divízie alebo zbory v 18. 
storočí ešte nejestvovali. Vo vtedajšej terminológii sa síce používali pojmy zbor 
alebo divízia, mali však iný obsah než dnes.
Početný stav v pravidelných armádach jednotlivých štátov bol rozdielny: stotina 
mávala 50- 130 mužov, peší pluk 500 - 4 000 mužov a jazdecký pluk 300 - 1 500 
mužov. Najpočetnejšie stotiny a pluky mala habsburská monarchia a Prusko, 
počtom najnižšie zasa Francúzsko.
Na čele každého pluku stál veliteľ v hodnosti plukovníka, ktorý v plnej mie
re zodpovedal za stav, výcvik a velenie pluku. Ešte z predchádzajúceho obdo
bia žoldnierskych armád pretrvával aj v 18. storočí zvyk, že veliteľ pluku bol aj 
jeho majiteľom, takže pluk niesol jeho meno. Do zavedenia numerizácie plukov 
habsburskej armády, čiže do roku 1769, respektíve do nového prečíslovania roku 
1798 pešie i jazdecké regimenty niesli názvy striktne podľa svojich majiteľov.
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Hlavné črty vojenstva v dobe dynastických vojen

Majiteľovi pluku prislúchali rozsiahle právomoci, vrátane práva „meča a milosti“, 
čiže udelenia i odpustenia trestu smrti. Toto právo majiteľom pluku udeľoval pa
novník zvláštnym dekrétom, zväčša však už vo verbovacom patente. Do plukov
níkovej kompetencie teda prislúchali tak trestnoprávne, ako aj občianskoprávne 
delikty a spory. On rozhodoval o prijatí kohokolVek do pluku, o udelení dovolenky 
alebo úplnom prepustení zo služby, o povýšení, treste či degradácii všetkých, vrá
tane dôstojníkov. V 2. polovici 18. storočia však už menovanie štábnych (vyšších) 
dôstojníkov v habsburskej armáde podliehalo odobreniu Dvorskej vojnovej rady 
vo Viedni. Bez majiteľovho súhlasu sa nemohol žiaden príslušník pluku ani oženiť. 
Až do zavedenia predpísaných uniforiem habsburskej armády za vlády Márie 
Terézie rozhodoval každý majiteľ pluku aj o oblečení príslušníkov svojho pluku. 
Každý pluk mal teda podľa vkusu svojho majiteľa spravidla jednotnú, pritom 
však čo do jednotlivých súčastí viacfarebnú rovnošatu. Preto aj armáda ako ce
lok žiarila bohatou mnohorakosťou farieb. Pestrofarebnosťou rovnošaty vynika
li najmä husárske pluky.
Majiteľ pluku bol spočiatku spravidla vždy aj jeho veliteľom. Neskôr, najmä ak 
majiteľa pluku menovali do generálskej hodnosti, bolo celkom bežné, ba stalo 
sa pravidlom, že pluku velil veliaci plukovník, ktorému majiteľ súčasne zveril 
výkon niektorých alebo dokonca všetkých prislúchajúcich právomocí. V nie
ktorých armádach bolo zaužívané, že aj stotina v príslušnom pluku mohla mať 
vlastného majiteľa. Tomuto majiteľovi v hodnosti kapitána potom prislúchali 
v stotine nielen veliteľské, ale aj adekvátne majiteľské práva.
Funkcie a hodnosti v armáde sa ešte na začiatku 18. storočia zväčša prekrývali, 
postupne sa však aj v tomto smere vyvinula a ustálila väčšina hodností, aké sú 
bežné aj dnes.
Nebude na škodu pripomenúť, že počiatky pravidelnej a štátom vydržiavanej 
armády v habsburskej monarchii sa datujú od roku 1649. Vtedy cisár Ferdinand 
III. (1637 - 1657) nariadil, aby aj po uzavretí Vestfálského mieru zostalo v tr
valej službe celkovo 19 plukov rôzneho druhu vojska naverbovaného počas tri
dsaťročnej vojny. Tieto pluky - 9 peších, 9 kyrysníckych, 1 dragúnsky - sa stali 
základom pravidelnej armády habsburskej monarchie. Táto armáda ako celok 
pomerne dlho nemala oficiálny názov, takže sa i rôzne nazývala, napríklad ci
sárska, rakúska či dokonca nemecká. Od roku 1745, čiže po zvolení manžela 
Márie Terézie Františka Lotrinského za rímskeho cisára, sa označovala ako ci- 
sársko-kráľovská armáda. Ani jeden z prvých stálych plukov nebol uhorský, no 
slúžili v nich aj vojaci z Uhorska, pravda, len v malej miere.

ЛП



3. časť
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Ilustrovaná vojenská príručka z roku 1700 pri obrázku s názvom Marsch (Pochod) 
charakterizuje aj najmenší vojenský kolektív, ktorým bol kamarátšaft.

V prípade Uhorska sa habsburskí panovníci až do prvých desaťročí 18. storočia 
uspokojovali, respektíve pre odpor šľachty museli uspokojiť s tradičnými a vlast
ne stredovekými formami branných síl. Ich podstatou bola insurekčná ustano
vizeň, ktorej právne korene vychádzali zo Zlatej buly Ondreja II. z roku 1222.
V závislosti od miery ohrozenia krajiny mal panovník právo vyhlásiť generálnu 
alebo parciálnu insurekciu. Po vyhlásení insurekcie muselo narukovať šľachtické 
pohotovostné vojsko, ako aj portálne vojsko stolíc postavené podľa príslušných, 
často sa meniacich rozpisov či kvót, ktoré stanovovali počty a druh ozbrojen
cov podľa sedliackych usadlostí (port). Šľachtická vojenská pohotovosť i portál
ne vojsko sa organizovali zväčša ako jazdecké a pešie bandériá (prápory) pod
lá jednotlivých stolíc. Maximálna sila insurekčného vojska spolu s nevelkými, 
50- až 100-člennými bandériami uhorských veľmožov a prelátov sa na sklonku 
17. a začiatku 18. storočia odhadovala na 30 000 mužov a o polstoročie neskôr 
približne na 50 000 mužov. Ich bojová hodnota bola však slabá.
Uhorsko sa v 17. storočí zmietalo v chaose viacerých stavovských povstaní, kto-





3. časť

husárskej jazdy chcel viedenský dvor využiť aj vo vojne o falcké dedičstvo (1688 
- 1697). Nariadením cisára Leopolda I. (1657 - 1705) sa preto zriadili prvé dva 
pravidelné husárske pluky habsburskej armády, každý v sile tisíc mužov. Na zák
lade patentu z 10. decembra 1688 ich dal sformovať generál Adam Cobor (Czo- 
bor), majiteľ šaštínskeho panstva. Jednému pluku velil on sám, velenie druhého 
pluku prevzal jeho zať, plukovník Ján Pálil (Pálŕfy), neskôr poľný maršal a v ro
koch 1741 - 1751 uhorský palatín. Pálfi sa roku 1689 stal aj majiteľom tohto 
(neskôr 9.) husárskeho pluku.
Obidva spomínané husárske pluky sa zverbovali na území Slovenska, verbovacie 
zhromaždiská boli v Krupine, Leviciach, Nitre, Šintave a Sali, takže je nepochyb
né, že v nich slúžilo veľa Slovákov. Do habsburskej armády boli začlenené roku 
1689. Tretí pravidelný husársky (neskôr 8.) pluk vznikol roku 1696, jeho majite
ľom a veliteľom bol plukovník Pavol Deák.
Spôsob boja husárov sa osvedčil aj na bojiskách za vojny o španielske dedičstvo 
(1701 - 1714), takže tento druh ľahkej jazdy si získal velkú obľubu a počet hu
sárskych plukov narastal. Roku 1711 po uzavretí Satmárskeho mieru, ktorým sa 
skončilo posledné z radu stavovských povstaní v Uhorsku, bolo v habsburskej 
armáde sedem husárskych uhorských plukov, avšak len jeden peší uhorský pluk.

Ukážka střelby salvami vo vojenskej príručke z roku 1734
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Husári sa verbovali takmer výlučne v Uhorsku, no nezostali iba uhorskou špe
cialitou habsburského jazdectva, lebo už v prvých desaťročiach 18. storočia si 
husárske pluky zriadili aj iné európske armády. Jadrom týchto plukov sa stali 
niekdajší kuruci, ako aj dezertéri či zajatci z radov habsburskej armády.
Ani pružnosť kabinetnej diplomacie a politiky v 18. storočí nedokázala obme
dziť výskyt konfliktov a vojen, ktoré však aj vďaka osvietenským myšlienkam 
nadobudli do značnej miery civilizovanejší charakter než v predchádzajúcom 
storočí. Z mocenského postavenia a hegemónnych ambícií habsburskej ríše vy
plývalo, že v absolútnej väčšine vojen 18. storočia zohrávala vždy úlohu jedného 
z hlavných protagonistov.
V 2. polovici 18. storočia sa začali v habsburskej armáde omnoho dôraznejšie 
uplatňovať unifikačné snahy ústredných orgánov vojenskej správy. Vydávaný
mi predpismi sa postupne zjednocoval výcvik jednotlivých vojsk, upevňovala sa 
jednotná organizačná štruktúra peších plukov i plukov jednotlivých druhov jaz
dectva vrátane ich zložiek a štábov, systematizovalo sa delostrelectvo, odstraňo-

Ukážka z výcviku dragúnov podľa vojenskej príručky z roku 1734
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vali sa odlišnosti vo výstrojnom či výzbrojnom vybavení príslušných jednotiek. 
To sa v konečnom dôsledku pozitívne prejavilo v ďalšom formovaní a skon- 
solidovaní armády ako celku. Aj vďaka reformným opatreniam Márie Terézie 
a Jozefa II. sa habsburská armáda na sklonku 18. storočia považovala za jednu 
z najlepších armád vo vtedajšej Európe. Cena za popredné miesto na priečke 
európskeho vojenstva bola však vysoká. Lopotou, daňami či nasadením života 
na bojisku ju splácal aj slovenský ľud.
Vydržiavanie pravidelnej armády tvorilo najpodstatnejšiu zložku štátneho roz
počtu. Náklady na armádu pritom rapídne stúpali, a keďže ich nedokázali pokryť 
ani stále stúpajúce vojenské kontribúcie, ktorých celú ťarchu znášali poddaní, 
narastal aj štátny dlh. V polovici 18. storočia predstavovali mesačné náklady na 
vydržiavanie pešieho pluku vyše 16 500 zlatých, kyrysníckeho či dragúnskeho 
pluku približne 11 000 zlatých a husárskeho pluku takmer 10 000 zlatých. Kým 
v prvom desaťročí vlády Karola VI. bol základný ročný rozpočet na armádu 
okolo 8 miliónov zlatých, ku koncu vlády Jozefa II. vzrástol približne na trojná
sobok, čiže na takmer 24 000 zlatých. KtorýkolVek vojnový rok však znamenal 
ďalšie zvýšenie vojenských výdavkov, a to zhruba o 15- až 30-miliónov zlatých.
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4. Organizácia habsburskej 
armády, druhy vojsk, 
výzbroj a výstroj
Dvorská vojnová rada a generalita
Najvyšším vojensko-správnym orgánom habsburskej monarchie bola Dvorská 
vojnová rada (Hof-Kriegs-Rat) vo Viedni. Do jej kompetencie patrili základné 
vojensko-politické, velitelsko-strategické, ekonomické a koncepčné otázky ar
mády. Rozhodovala o doplňovaní a početných stavoch armády a druhov vojsk, 
vydávala direktívy a nariadenia o zásadných vojenských záležitostiach, zásobo
vaní a ubytovaní vojsk, o výstroji a výzbroji a podobne. Na čele Dvorskej vojno
vej rady stál prezident, ktorý dostával pokyny priamo od panovníka, takže ho 
v rozsahu poverenia vo všetkých vojenských veciach zastupoval a zároveň bol 
nadriadený všetkým generálom habsburskej armády.
V rokoch 1703 - 1736 bol prezidentom Dvorskej vojnovej rady princ Eugen 
Savojský, jeden z najvýznamnejších vojvodcov vtedajšej doby. Vynikol nie
len ako odvážny stratég a taktik na bojisku, ale aj ako koncepčný reformátor 
a organizátor. Savojského skon roku 1736 sa negatívne prejavil v celkovej stag
nácii armády, lebo jeho nástupcovia Lothar Kônigsegg v rokoch 1736 - 1739 
a Johann J. Ph. Harrach v rokoch 1739 - 1762 nedosahovali úroveň potrebnú 
pre zastávanie tejto funkcie. Omnoho úspešnejšie si ako prezidenti počínali 
Leopold Daun v rokoch 1762 - 1766 a Franz M. Lacy v rokoch 1766 - 1774, 
ktorých schopnosti znásobovali aj skúsenosti nadobudnuté priamo na bojisku. 
Maršal Andrej Hadik bol v rokoch 1774 - 1790 prvým a nadlho aj jediným 
uhorským reprezentantom na tomto poste. Za jeho pôsobenia vo funkcii prezi
denta Dvorskej vojnovej rady sa realizovali v habsburskej armáde mnohé dôle
žité a zásadné normotvorné opatrenia.
Generálny vojnový komisariát (General-Kriegs-Kommissariat) bol druhým 
najvýznamnejším vojensko-správnym orgánom. Sídlil vo Viedni a vykonával 
kontrolnú činnosť v armáde. Hlavnou formou kontroly boli prehliadky zvané 
mustrácie, ktoré sa vykonávali spravidla dvakrát ročne. Príslušní vojenskí ko
misári kontrolovali, či skutočný stav pluku zodpovedá nahlasovaným údajom 
o počte a materiálnom vybavení pluku, o odoberaných čiastkach žoldu, čím sa
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Princ Eugen Savojský bol jedným z najslávnejších habsburských vojvodcov

malo zabrániť rozkrádaniu alebo obohacovaniu sa dôstojníkov na úkor muž
stva alebo civilného obyvateľstva.
Významnými zmenami prešiel najmä v 2. polovici 18. storočia Štáb generálne
ho ubytovateľa (General-Quartiermeister-Stab). Na rozdiel od predchádzajúcej 
praxe, keď sa po skončení vojnového ťaženia štáb spravidla rozpúšťal, Mária Te-
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Maršal Franz M. Lacy Maršal Andrej Hadik

réžia roku 1758 systematizovala tento orgán, plniaci úlohy generálneho štábu, 
na trvalú a stálu ustanovizeň. Základnou úlohou štábu sa stalo vojenské mapo
vanie krajín habsburskej monarchie. Pri mapovaní v rokoch 1763 - 1785 vzniklo 
viacero mapových súborov, konečný mal 1 079 listov, z ktorých asi 300 pripadá 
na územie dnešného Slovenska. Osemfarebné mapy zobrazovali všetky dôležité 
objekty v krajine, pričom terén sa znázorňoval kombináciou dvoch tónovaní. 
Na mapovaní sa zúčastnilo okolo 60 vojenských inžinierov, ako aj viacero pride
lených dôstojníkov z jednotlivých plukov, medzi nimi aj vtedy mladý kadet Ján 
Lipský zo Sedličnej pri Trenčíne.
Za Márie Terézie sa pre generalitu ustálilo hodnostné poradie, ktoré v podstate 
pretrvalo až do začiatku 20. storočia, a to hierarchicky zhora nadol takto: poľný 
maršal (Feldmarschall), generál jazdectva (General der Kavalerie) v jazdectve 
a poľný zbrojmajster (Feldzeugmeister) v pechote, poľný podmaršal (Feldmar- 
schall-Lieutenant), generál poľný strážmajster (General-Feldwachtmeister), 
ktorý sa od poslednej tretiny 18. storočia označoval už ako generálmajor.
Na konci roka 1740, keď pruské vojská zaútočili na monarchiu, slúžilo v habs
burskej armáde 17 poľných maršalov (z nich 1 Uhor), 12 generálov jazdectva 
(z nich 4 Uhri), 11 poľných zbroj majstrov, 19 poľných podmaršalov v jazdectve 
(z nich 4 Uhri), 76 generálstrážmajstrov (z nich 45 v pechote a 31 v jazdectve,
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Banská Štiavnica na vojenskej mape z roku 1783

Malacky podľa prvého vojenského mapovania

Uhrov medzi nimi bolo dovedna iba 10); vo výslužbě bolo 5 polných podmarša- 
lov a 24 generálstrážmajstrov.
Podľa menovitého súpisu z leta 1746 generalitu tvorilo 270 osôb, a to 28 poľných 
maršalov (z nich 2 Uhri), 12 generálov jazdectva (z nich 2 Uhri), 17 poľných 
zbrojmajstrov (z nich 1 Uhor), 66 poľných podmaršalov (z nich 8 Uhrov), 147 
generálstrážmajstrov (z nich 22 Uhrov). Po skončení druhej sliezskej vojny pod
ľa evidencie z leta 1749 bolo v generalite dovedna 260 osôb, z toho 25 poľných 
maršalov (z nich 2 Uhri), 14 generálov jazdectva (z nich 3 Uhri), 15 poľných
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Zvolen podľa prvého vojenského mapovania

zbrojmajstrov (z nich 1 Uhor), 69 poľných podmaršalov (z nich 12 Uhrov), 137 
generálstrážmajstrov (z nich 22 Uhrov).
Roku 1775 bolo v evidencii dovedna 369 generálov, a to 21 poľných maršalov 
(z nich 3 Uhri), 15 generálov jazdectva (z nich 2 Uhri), 23 poľných zbrojmaj
strov (z nich 3 Uhri), 102 poľných podmaršalov (z nich 9 Uhrov) a 208 gene
rálmajorov (z nich 46 Uhrov); 63 generálov uhorského pôvodu malo teda v ge
neralite habsburskej armády podiel takmer rovných 17 %. Roku 1780 sa počet 
generálov ustálil na 367.

Důstojnici, poddôstojníci a mužstvo
V priebehu 18. storočia sa postupne aj ostatné vojenské hodnosti prestali sto
tožňovať s funkciami a v habsburskej armáde sa ustaľovala hodnostná štruktúra 
neveľmi odlišná od dnešnej. Štábnymi, čiže vyššími dôstojníkmi boli: plukovník 
(Obrist), podplukovník (Obristlieutenant), hlavný strážmajster (Obristwach- 
tmeister), nazývaný od roku 1757/1769 už major (Major).
Z dôstojníkov tzv. Prima-plana (čiže dôstojníkov uvedených na prvej strane zo
znamu kompánie) to boli: kapitán (Hauptmann) v pechote a ritmajster (Rit- 
tmeister) v jazdectve, poručík (Lieutenant) a napokon zástavník či práporčík 
(ľudovo fendrich, Fähnrich) v pechote a kornet (Kornet) v jazdectve. Z hod
nosti poručíka, ktorá sa v polovici 18. storočia vlastne zrušila, vznikla hodnosť
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nadporučíka a podporučíka.
Hodnosť korneta v jazdectve 
súčasne splynula s podporu- 
číckou hodnosťou. Len krátky 
čas v 50. a 60. rokoch 18. storo
čia jestvovala aj hodnosť pod- 
kapitána, a to ako kapitán-po- 
ručík (Capitain-Lieutenant).
Od roku 1763 bola zavedená 
hodnosť kadeta, ktorá mala 
charakter funkcie či hodnosti 
dôstojníckeho zástupcu ale
bo čakateľa. Poddôstojníkmi 
boli: feldvébel (Feldweibel), 
čiže strážmajster (Wachtme- 
ister, neskôr nazývaný šikova- 
teľ), firer či ľudovo fíra (Fiihrer 
a neskôr Zugsfiihrer, čiže ča
tár) a kaprál (Korporal), čiže 
desiatnik. Funkcia slobodníka, Generáli a adjutanti habsburskej
ľudovo frajter (Gefreiter) jestvo- armády za Márie Terézie

vala už v 17. storočí, no ako hodnosť sa kreovala až koncom 18. storočia. 
Najpočetnejším a hlavným druhom habsburskej armády bolo pešie vojsko, kto
ré tvorilo 2/3 až 3/4 celkového početného stavu armády. Za obdobie rokov 1711 
- 1790 sa počet pešiakov zdvojnásobil, čo sa prejavilo tak v náraste počtu peších 
plukov zo 41 na 76, ako aj vo zvyšovaní ich nominálneho stavu v rámci plukov. 
Súčasťou každého pešieho pluku boli aj 2 - 3 stotiny granátnikov. Okolo roku 
1760 sa prestali v boji používať ručné granáty, no stotiny granátnikov naďalej 
zostali súčasťou všetkých habsburských peších plukov ako ich elitné jednotky. 
Až do zavedenia predpísaných uniforiem pre pechotu roku 1767 sa uhorskí pešia
ci vynímali mnohorakosťou farieb, pričom ich rovnošata vychádzala z tradičných 
uhorských vzorov. Napríklad pešiaci Betlenovho, neskôr 52. pešieho pluku nosili 
modrý plášť i dolomán s červenými šnúrami, pešiaci Ujváriho, neskôr 2. pešieho 
pluku modrý plášť a dolomán so žltými šnúrami. Súkenné nohavice boli spravidla 
modré a vpredu ozdobené vyšívaným ornamentom, ktorého farebnosť zväčša 
zodpovedala šnurovaniu. Až za Márie Terézie sa nariadilo aj nosenie spodkov.
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Dôstojník uhorského pešieho pluku Granátnik habsburskej armády
v polovici 18. storočia v 1. polovici 18. storočia

Uhorský pešiak a granátnik Kyrysník v 1. polovici 18. storočia
za vlády Márie Terézie
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Podľa výstrojného predpisu z roku 1767 nosil pešiak jednoradový kabát z bie
leho súkna. Pod kabátom mal kratšiu vestu. Nohavice boli biele, no uhorskí 
pešiaci si naďalej zachovali modré nohavice, vpredu ozdobené vyšívaným or
namentom. Pokrývkou hlavy pešiaka bol čierny kašket, no uhorskí granátnici si 
udržali typickú čapicu z medvedej kožušiny nazývanú medvedica. Podľa pred
pisu z roku 1770 sa pre príslušné uhorské pešie pluky stanovilo päť základných 
farieb vyloženia (golierov, šosov, manžiet): žltá (2. a 52. pluk), blankytnomodrá 
(32. a 53. pluk), tmavomodrá (39. pluk), ohnivočervená (37. a 51. pluk), červená 
(34. pluk). V tomto období sa zrušili tzv. partizány a spontony ako odznak dôs
tojníckej i poddôstojníckej hodnosti. Dôstojníci pechoty nosili ako zbraň už iba 
kord na opasku a granátnickí dôstojníci rovnako ako mužstvo šabľu.
Základnou zbraňou pešiaka bola puška s kresadlovou zámkou, dopĺňal ju tule- 
jový bodák. Kresadlová puška bola ľahšia než mušketa, preto sa z nej strieľalo 
bez podpery, takže z výzbroje strelca bola vyradená furketa. Vojenské pušky po
užívané v habsburskej armáde mali najčastejšie kaliber 18 - 19 mm a boli dlhé 
120 cm. Puška sa nabíjala spredu dreveným a po roku 1742 kovovým nabija- 
kom. Pažba pušky sa vyrábala z moreného a lakovaného bukového dreva. Tieto 
pušky boli pomerne trvanlivé, vydržali viac než 15 000 výstrelov. Ich nevýhodou 
bolo však pomerne časté zlyhávanie, lebo sa zanášal zápalný kanálik zvyškami 
spáleného prachu. Použiteľnosť za silného vetra či dažďa bola takmer nemožná. 
Podľa vzoru uhorských pešiakov a granátnikov, ktorí boli vyzbrojení aj krátkou 
šabľou so širokou čepeľou, sa šable začali v druhej polovici 18. storočia zavádzať 
aj do výzbroje peších plukov v západnej časti monarchie.

Druhy vojsk
Ťažké jazdectvo v 18. storočí reprezentovali kyrysníci, ktorým však z pôvodne 
celoplátovej ochrannej zbroje zostal len kyrys, skladajúci sa z predného a zad
ného plátu. Až do konca koaličných napoleonských vojen kyrysníci boli najú- 
dernejšou silou armády. Útočili v zomknutých radoch na nepriateľskú bojovú 
zostavu oslabenú sústredenou palbou pechoty a delostrelectva. Jazdeckí karabi- 
nieri predstavovali ľahší druh ťažkého jazdectva. Mali ľahšie kone než kyrysníci 
a v niektorých plukoch nenosili ani ochrannú zbroj. Prechodný a do istej miery 
osobitný druh jazdectva predstavovali dragúni. Boli to pôvodne vlastne muške
tieri, ktorí kone používali na rýchle presuny, no spočiatku bojovali ako pechota. 
Od 18. storočia dragúni bojovali spravidla už len ako jazdci po boku kyrysníkov, 
takže sa formálne rátali za ťažké jazdectvo. Dragúni však používali menšie kone,
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Dragún v 2. polovici 18. storočia Habsburský švališér v 2. polovici 18. storočia

Haličský hulán habsburskej armády za 
koaličných vojen
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takže tvorili vlastne prechod medzi ťažkou a ľahkou jazdou, čo ich predurčo
valo na všestranne využiteľný druh jazdectva. Až do roku 1757 sa podrobovali 
výcviku aj ako pešiaci.
Ľahký druh jazdectva v habsburskej armáde predstavovali trvale husári, od 
roku 1767 švališéri (ako rakúska obdoba francúzskej ľahkej jazdy - chevauxle- 
gers) a od roku 1784 haličskí či poľskí huláni, ktorých charakteristickou zbra
ňou bola dlhá kopija. V Uhorsku sa z jazdectva formovali len husárske pluky, 
takže služba Slovákov v iných druhoch jazdeckých plukov bola skôr náhodná. 
Vo výstroji a výzbroji husárov sa prejavil výrazný vplyv uhorskej tradície. 
V 1. polovici 18. storočia nosili na hlave kalpak - vysokú čapicu lemovanú 
kožušinou. Husári najviac vynikali pestrosťou rovnošaty, lebo farbu husto šňů
rovaného dolománu, vrchného krátkeho kožúška (mentieky) či nohavíc dlho 
určovali príslušní majitelia plukov. Dolomány i rovnofarebné mentieky boli 
zväčša červené, zelené, modré či hnedé. Pri úzkych nohaviciach prevládala 
najmä červená a modrá farba. Husári však zásadne nenosili zelené nohavice, 
čo súviselo s tradovanou poverou ešte z čias niekdajších protiosmanských vo
jen. Zelená farba bola totiž posvätnou farbou islamu, a ak vraj Osmani chytili 
dakoho, kto si zelenou látkou zahaľoval hanebné časti tela, hneď ho narazili na 
kôl.
Ani zavedenie predpísaných uniforiem armády za Márie Terézie neovplyvnilo 
strih husárskej rovnošaty. Namiesto kalpaku sa však pokrývkou hlavy stal čá- 
kov. Jednotlivé husárske pluky farbu čákova kombinovali s farbou dolománu, 
pričom od roku 1772 boli určené len štyri možné farby husárskej uniformy: 
tmavomodrá, svetlomodrá, tmavozelená a svetlozelená. K zelenému dolománu 
sa nosili červené nohavice. Každý husár musel podľa dávneho zvyku nosiť fúzy. 
Základnou zbraňou husára bola šabľa zavesená spolu so šabľovou taškou vľavo 
na opasku. Šable mali na čepeli zväčša vygravírované rôzne heslá, napríklad 
Vivat husar v 30. - 40 rokoch 18. storočia, Maria Theresia Rex z časov vo
jen o rakúske dedičstvo, nezriedka však aj meno majiteľa pluku, ako napríklad 
G. Beleznay, ktorému v rokoch 1741 - 1754 patril (neskôr 10.) husársky pluk. 
Monogram majiteľa a od čias Márie Terézie monogram panovníka bol aj na 
šabľovej taške. Výzbroj husára dopĺňali aj palné zbrane, a to krátka karabína 
a spravidla dve ľahké pištole.
Zmeny súvisiace s bojovou taktikou a úlohou jazdectva v 18. storočí sa pre
mietli aj do jeho zloženia. Postupne sa zvyšoval podiel ľahkého jazdectva na 
úkor ťažkého.
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Husár na konci koaličných vojen Delostrelec v 1. polovici 18. storočia

Delostrelec za vlády Márie Terézie Pionier, sapér a inžinier roku 1780
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V 18. storočí podstatne vzrástla úloha delostrelectva. Dokumentuje to nielen na
sadenie pevnostného a najmä poľného delostrelectva, ktoré napríklad roku 1745 
malo len 94 hlavní, roku 1757 už 362 a roku 1788 až 1 016 hlavní, ale aj rapídny 
nárast počtu delostrelcov: do roku 1746 slúžilo v habsburskej armáde zhruba 
800, roku 1769 už 5-tisíc, o tri roky neskôr 8-tisíc a roku 1781 mala armáda už 
10 500 delostrelcov. Bez účasti delostrelectva sa neobišla takmer žiadna bitka 
ani dobývanie a obrana pevností a miest. Delostrelci palbou ničili hradby a for- 
tifikácie, prelamovali a vytvárali priechody pre útoky pechoty, resp. obraňovali 
pevnosti pred dobývajúcimi útočníkmi.
Delostrelectvo sa podľa spôsobu použitia diferencovalo na ľahké, teda najmä 
sprievodné delá pechoty, ďalej na poľné, ktoré sa nasadzovalo vo väčšom množ
stve a na určitých smeroch, a napokon na obliehacie a pevnostné. V druhej po
lovici 18. storočia sa delostrelectvo začalo organizovať už aj do samostatných 
vyšších útvarov. Po roku 1772 vznikli 3 poľné delostrelecké pluky; každý mal 4 
prápory po 4 stotinách. Delostrelecká stotina mala nominálne 201 mužov. Sa
mostatné jednotky tvorilo posádkové delostrelectvo príslušných pevností, ktoré 
zodpovedalo za výrobu i uloženie delostreleckej výzbroje a materiálu.
Výroba diel bola sústredená vo Viedni, muníciu vyrábala najmä viedenská zbro
jovka a jej filiálka v Steyri, štáb delostreleckého vojska sídlil v Českých Budé- 
joviciach. Uniforma delostrelcov mala pôvodne modrú či perleťovú farbu, po 
sedemročnej vojne bola zavedená svetlohnedá farba kabátca a svetlé nohavice, 
pokrývkou hlavy bol trojrohý klobúk s vyhrnutým lemovaným okrajom. Osob
nou zbraňou delostrelca bola krátka šabľa.
Najvýznamnejším útvarom vojenských odborníkov bol zbor inžinierov. Vznikol 
roku 1747 a zabezpečoval úlohy súvisiace s fortifikačným staviteľstvom. Pôvod
ne sa členil na 4 brigády: nemeckú, uhorskú, taliansku a nizozemskú. Na čele 
každej 23-člennej brigády bol veliteľ (riaditeľ) v hodnosti plukovníka, ďalej v nej 
boli: 1 podplukovník, 2 majori, 4 kapitáni a po 5 nadporučíkov, podporučíkov 
a kresličov. Roku 1763 sa inžiniersky zbor zreorganizoval na dva útvary - nizo
zemský s pôvodnou teritoriálnou kompetenciou a nemecký s pôsobnosťou pre 
všetky ostatné krajiny monarchie, teda aj Uhorsko.
Medzi osobitné druhy technického vojska, ktoré sa začali organizačne osamo
statňovať v 2. polovici 18. storočia, patrili sapéri (zákopníci), pionieri a míneri. 
Ich pôsobenie bolo v úzkom spojení. Vykonávanie činnosti si hneď spočiatku 
vyžadovalo vysoký stupeň vzdelania potrebný pre tieto druhy špeciálneho tech
nického vojska. Prví pionieri boli vlastne budovateľmi hradieb, šancí a okopov.
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Vývoj husárskej pokrývky hlavy

Samostatný pioniersky prápor vznikol roku 1758, skladal sa zo 4 stotín. Až do 
roku 1806 pionierov aktivizovali len v čase vojny.
Zbor sapérov vznikol roku 1760. Pozostával z troch stotín po 55 mužov a spolu 
so štábom mal dovedna 172 mužov.
Míneri boli spočiatku súčasťou delostrelectva. Roku 1772 sa osamostatnili, vte
dy mala mínerská brigáda ako najvyšších dôstojníkov dvoch majorov (jedným 
z nich bol neskorší generálmajor Ľudovít Tomáš Mikovíni, bratislavský rodák 
a absolvent Baníckej školy v Banskej Štiavnici). Brigáda sa členila na 4 kompánie 
s celkovým počtom 445 mužov.
Základom vozatajstva ako nového druhu vojska v 18. storočí, sa stali poľné zá
sobovacie kolóny, ktorých úlohou bol prevoz vojnového materiálu, proviantu 
a zásob pre potreby vojska počas vojnových ťažení. Popri tom si však aj jednotli
vé pluky zriaďovali vlastný trén, ktorý sa však po skončení vojny zväčša rozpus
til alebo redukoval na minimum. Napríklad v októbri 1744, čiže za 2. sliezskej 
vojny, mala habsburská armáda sústredená v Čechách a Bavorsku k dispozícii 
proviantně vozatajstvo, ktoré tvorilo 1 998 mužov, 4 430 koní a 1 105 vozov. 
Samostatný vozatajský zbor vznikol za tereziánských reforiem. Podľa nariadenia 
z roku 1782 mal tento zbor v čase mieru 18 oddielov (podľa vtedajšej terminoló-
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gie diviziónov) a 5 depozitář, z ktorých však ani jedna nebola na Slovensku. Kaž
dý oddiel mal celkove 35 viaczáprahových vozov, vrátane kováčskeho. Okrem 
veliaceho plukovníka a štábu tvorilo vozatajský zbor 40 dôstojníkov a nominál
ne 1 743 mužov, z ktorých však prezenčne slúžilo vždy iba 400. V prípade vojny 
mal zbor tabulkovo až 96 oddielov so 17 180 mužmi a 33 703 koňmi. Kuriozitu 
vo vozatajstve predstavoval oddiel s volským poťahom, ktorý v rokoch 1788 - 
1790 pôsobil v severnom Uhorsku a Haliči.
Pri výpočte špeciálnych druhov vojsk je potrebné spomenúť, že súčasťou habs
burskej armády boli aj druhy riečneho vojska, ktoré v tej či onej miere pôsobili 
v rámci bojového nasadenia priamo na Dunaji, respektíve na jeho pobreží či 
väčších prítokoch, najmä na Tise a Sáve. Išlo o čajkárov či nasadistov a ponto- 
nierov.
Čajkári či nasadisti už od konca stredoveku plnili úlohy riečnej flotily na Dunaji 
a na jeho väčších prítokoch, čiže na Tise a Sáve. Riečna flotila nasadistov mala 
dlho charakter pomocného či podporného vojska a v pravom zmysle sa nepova
žovala za súčasť regulárnej armády, hoci jej príslušníci dostávali pravidelný žold. 
Nasady, čiže nevelké, približne 20 metrov dlhé a 4,5 metra široké lode, poháňané 
plachtou a zväčša 20 veslami boli vyzbrojené párom ľahkých nízkokalibrových 
diel. Vyznačovali sa preto dobrou pohyblivosťou i manévrovacou schopnosťou. 
Pre tieto, ako aj menšie bojové člny riečnej flotily sa zaužívalo synonymické po
menovanie čajky (šajky).
Najvýznamnejšia základňa čajkárov v 1. polovici 18. storočia bola v Komárne, 
ktoré aj vďaka početnej vojenskej posádke patrilo medzi najväčšie a najľudnatej
šie mestá v Uhorsku. Sídlila tu stotina nasadistov a v miestnej lodenici sa opra
vovali i stavali lode čajkárskej riečnej flotily. Popri Komárne mali nasadisti v 1. 
polovici 18. storočia základne v Rábe a Ostrihome. Všetky tri stotiny tvorili sú
časť tamojších vojenských posádok a podliehali príslušným veliteľom pevností. 
Nasadisti samostatne nepodnikali väčšie bojové akcie. Armádne velenie ich 
v rámci vojnových operácií za protiosmanských vojen v rokoch 1716 - 1718 
a v rokoch 1736 - 1738 nasadzovalo najmä pri útokoch na nepriateľské lode, 
pri obrane mostov a pontónov, ako aj pri hliadkovacej a strážnej službe. Ďalej 
zabezpečovali prepravu vojska, vojnového materiálu, proviantu a zásob pre po
treby vojska, a to najmä počas vojnových ťažení. V mierovej dobe zväčša práve 
nasadisti zabezpečovali prevoz rozličného vojenského, no aj civilného materiá
lu a potravinových produktov po Dunaji a jeho prítokoch, takže sa venovali aj 
výnosnej obchodnej činnosti. V čase vojen čajkári často zabezpečovali aj úlohy
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pontonierov. S postupným zatláčaním Osmanov na juh a následným posunutím 
južnej hranice Uhorska do priestoru Belehradu význam čajkárov na hornom 
Dunaji upadol. Roku 1751 základňu čajkárskej flotily premiestnili kjužným hra
niciam, kde sa však odsťahovala len časť komárňanského mužstva, lebo väčši
na príslušníkov čajkárskej stotiny si zvolila iné povolanie a natrvalo sa usadila 
v meste. Ani väčšina príslušníkov rábskej a ostrihomskej stotiny nebola ochot
ná presťahovať sa na dolný Dunaj, takže až roku 1763 sa plukovníkovi Matú
šovi Mathesenovi podarilo definitívne sformovať čajkársky prápor so sídlom 
v slavónskom Titeli (dnes Srbsko). Titelský hraničiarsky prápor - ako znel jeho 
názov - mal spočiatku 431 mužov v troch stotinách. Podliehal veliteľstvu Vojen
skej hranice a stal sa trvalou súčasťou armády.
Pontonieri boli špecializovaným technickým druhom vojska, ktoré zabezpečo
valo výstavbu pontónových mostov cez vodné toky. Ich počiatky v habsburskej 
armáde spadajú do 16. storočia. Roku 1596 bol založený Mostný úrad v Ko
márne s pôsobnosťou pre celé Uhorsko, nemal však ešte pevnú vojenskú orga
nizáciu. Úrad zodpovedal aj za pontónový materiál, ktorý bol deponovaný vo 
viacerých mestách na Dunaji. Roku 1684 bola v každom pešom pluku vytvore
ná pontonierska stotina v sile 150 mužov. Roku 1749 bol vytvorený samostatný 
pontoniersky divizión (oddiel) s 2 stotinami, v každej stotine slúžilo 127 mužov, 
pontónový materiál pozostával zo 120 drevených a 80 plechových mobilných 
pontónov. Roku 1767 bol zriadený pontoniersky prápor so sídlom v Klosterneu- 
burgu, ktorému podliehalo viacero (päť až sedem) pontonierskych poľných sto
tín. dislokovaných podľa aktuálnej vojenskej situácii či potreby pozdĺž Dunaja. 
Osobitnou elitnou vojenskou jednotkou bola Uhorská šľachtická garda. Vznikla 
roku 1760, keď panovníčka Mária Terézia „z mládeže uherské slawnau gardu 
aneb stráž králewskodworskau sebrala“ - ako roku 1786 v diele Kratičké histo
rické vypsání knížat a králů uherských, od nejdávnejších až do přítomných časů, 
z hodnoverných historických písem učinené, a v slovenském jazyku vydané napísal 
vtedajší súčasník, slovenský spisovateľ a evanjelický farár Michal Semian (1741 
- 1812).
Vytvorenie uhorskej šľachtickej telesnej stráže malo zreteľný politický význam 
i cieľ, z vojenského hľadiska išlo o okrajovú záležitosť. Práve v čase, keď sympatie 
uhorskej šľachty k panovníčke značne ochabli a keď ochota obetovať za kráľov
nú „život a krv“ ani zďaleka nezodpovedala nadšeniu spred dvadsiatich rokov, 
sa Mária Terézia snažila aj touto formou pripútať a nakloniť si špičky stoličnej 
šľachty.
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Miner za vlády Márie Terézie

Čajkár na prelome 18. a 19. storočia

Vozataj na konci napoleonských vojen

Pontonier v 2. polovici 18. storočia
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Každá stolica v Uhorsku delegovala do 
gardy po dvoch mladých šľachticoch, 
takže pri slávnostnom zložení prísahy 
27. septembra 1760 v Bratislave mala 
spolu 129 príslušníkov. Prvým velite
ľom (kapitánom) gardy sa stal poľný 
maršal Leopold Štefan Pálfi (Pálffy), 
majiteľ hradného panstva Pajštún so 
sídlom v Stupave, ktorý sa ako veliteľ 
pešieho pluku vyznamenal vo vojnách 
o rakúske dedičstvo. Uhorská šľach
tická garda sa členila na 3 brigády po 
40 mužov, každá brigáda pozostáva
la z dvoch oddielov, ktoré mali po 20 
gardistov. Príslušníci gardy slúžili ako 
telesná stráž na panovníckom dvore 
vo Viedni a ako jazdecká čestná stráž 
kráľovského sprievodu pri rôznych 
oficiálnych podujatiach. Výslovne re
prezentatívny charakter gardy zvýraz
ňovala mimoriadne honosná červená 

uniforma husárskeho strihu s pozlátenými či postriebrenými šnúrami, ako aj 
to, že všetci gardisti mali dôstojnícku hodnosť. Kapitán, čiže veliteľ gardy, mal 
hodnosť poľného maršala, jeho zástupca bol poľným podmaršalom. Funkcii gar
dového nadporučíka prislúchala plukovnícka hodnosť, podporučíckej funkcii 
zodpovedala hodnosť podplukovníka. Prvý strážmajster mal hodnosť majora, 
druhý strážmajster hodnosť kapitána a všetci radoví gardisti boli podporučíci. 
Pre prijatie do gardy bola stanovená telesná výška najmenej 5 stôp a 8 palcov, 
čiže 179 cm, čo sa však konzekventne nie vždy dodržiavalo.
Náklady na vydržiavanie Uhorskej šľachtickej gardy - ročne okolo 120 000 zla
tých - poskytovali príslušné stolice. Mnohé z nich však často nedokázali prí
slušný podiel uhradiť, takže početný stav gardy postupne klesal a koncom 18. 
storočia predstavoval sotva polovicu z pôvodného stavu.
Garda ako elitná jednotka sa vyznačovala vysokým stupňom disciplíny a napriek 
pomerne nízkemu žoldu - do roku 1800 mal radový gardista len 12 a potom 34 
zlatých mesačne - stala sa pre mnohých gardistov aj zo slovenských stolíc dob-
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Vojenská invalidovňa v Pešti postavená roku 1727

rým východiskom pre ďalšiu významnú kariéru v armáde alebo v štátnej správe. 
Osobitným vojenským režimom sa riadili vojenské invalidovně. Každá mala ve
liteľa - štábneho dôstojníka a osadenstvo sa podľa počtu delilo do kompánií, 
čiže stotín, na ich čele stáli invalidní dôstojníci. Starostlivosť o vojenských inva
lidov sa zlepšila po vydaní reskriptu Márie Terézie z 28. marca 1750, keď sa za
viedol tzv. generálny invalidný systém. Vo vojenskej invalidovni sa poskytovalo 
bezplatné ubytovanie, strava (iba chlieb, soľ a jeden nápoj denne), lekárske ošet
renie a v prípade mužstva aj erárne ošatenie. Najstaršiu vojenskú invalidovňu 
v Uhorsku dobudovali roku 1727 v Pešti. Na Slovensku bola zriadená menšia 
vojenská invalidovňa v Trnave, od roku 1784 ju umiestnili v areáli zrušenej uni
verzity. Podnikateľ Juraj Plechschmidt zriadil v invalidovni pradiareň vlny, ktorá 
zamestnávala 230 vyslúžilcov a ich rodinných príslušníkov, no zakrátko zanikla.
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5. Vojny o habsburské dedičstvo
Smrtou Karola VI. roku 1740 vymreli Habsburgovci po meči a vlády v monar
chii sa ujala jeho najstaršia dcéra Mária Terézia, a to v zmysle Pragmatickej sank
cie, čiže dedičského štatútu či poriadku, ktorý cisár vyhlásil roku 1713 vo Vied
ni. Pragmatická sankcia deklarovala nedeliteľnosť vlády nad všetkými dovtedy 
formálne nezávislými krajinami habsburskej monarchie a súčasne upravovala 
nástupníctvo na trón, ktorý mohol byť dedičný aj po ženskej línii habsburského 
rodu.
Mária Terézia sa však ocitla v nelahkej situácii, lebo viaceré okolité štáty spo
chybnili i odmietali jej nástupníctvo, čo viedlo k vypuknutiu vojny o rakúske či 
habsburské dedičstvo. Potvrdili sa tak slová presláveného cisárskeho vojvodcu 
maršala princa Eugena Savojského (1663 - 1736), že platnosť dedičského zákona 
lepšie zabezpečí plná pokladnica a 200-tisícová armáda, než pochybné zmluvy 
a dohody. Významnými etapami vojny o rakúske dedičstvo boli dve sliezske voj-

Mladá kráľovná Mária Terézia bola príslovečná náklonnosťou k husárom, zaiste aj preto, 
lebo po vypuknutí prvej sliezskej vojny jej účinnú vojenskú pomoc poskytli uhorské stavy.
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Pruský kráľ Fridrich II. uprednostňoval agresívnu útočnú vojnu.

ny v rokoch 1740- 1742 a 1744- 1745, v ktorých ako hlavní protivníci vystupo
vali habsburská monarchia a Prusko.
Roku 1740 mala habsburská armáda 52 plukov pechoty a 40 plukov jazdec
tva - 18 kyrysníckych, 14 dragúnskych a 8 husárskych. Všetky pluky nemali 
však predpísaný rovnaký početný stav, takže podľa tabuliek mala mať pechota
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108 400 a jazdectvo 33 480 mužov. Nominálne malo teda v 92 plukoch slúžiť 
141 880 mužov, v skutočnosti ich bolo 107 892, no bez delostrelectva, čo zodpo
vedá zhruba 75 %-nej naplněnosti. Pozoruhodné je, že v uvedenom roku bolo až 
59 plukov dislokovaných v Uhorsku.

Útok pruskej pechoty v bitke pri Molviciach 10. apríla 1741

Hoci Pragmatickú sankciu z roku 1713 postupne uznala väčšina európskych 
krajín (uhorský snem ju odobril roku 1722), po nástupe Márie Terézie na tón 
vystúpilo niekolko panovníkov s rozlične vykonštruovanými nárokmi na za
bratie viacerých krajín habsburského súštátia. Pruský kráľ Fridrich II. namiesto 
deklarovania nárokov pristúpil k činu. V polovici decembra 1740, čiže z hľa
diska vtedajších zásad vojenstva v neobvyklom ročnom období, sústredil prus
ké vojsko pri sliezskej hranici a pred nastúpenými dôstojníkmi vyhlásil: „Páni, 
podnikám ťaženie, v ktorom nemám iného spojenca než vašu chrabrosť a iného 
pomocníka než vlastné šťastie... Ponáhľajte sa odtiaľto na stretnutie so slávou!“ 
Dňa 16. decembra 1740 približne 27-tisícový pruský expedičný zbor bez vy
hlásenia vojny vtrhol do Sliezska. Prusi nenarazili na vážnejšiu prekážku, lebo 
v Sliezsku bolo dislokovaných na rôznych miestach len 7 300 mužov habsbur
skej armády. Do konca januára 1741 okupovali Prusi celé Sliezsko okrem troch 
pevností. Narýchlo postavený habsburský zbor v sile 16 600 mužov prenikol do
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Dňa 13. marca 1742 vpadli Prusi do Skalice, ktorú vyrabovali. 
Znázornenie mesta a okolia podlá prvého vojenského mapovania

Sliezska, kde sa 10. apríla 1741 v bitke pri Molviciach (Mollwitz, dnes Malu- 
jowice) stretol s vyše 20-tisícovým pruským vojskom. Cisársky maršal Wil
helm von Neipperg nemal šťastie, bitku prehral. Istou útechou mu mohlo byť, 
že Prusi víťazstvo zaplatili stratou 4 800 mužov, kým habsburské straty boli 
o čosi nižšie.
Otrasené habsburské vojsko už nedokázalo účinne čeliť Prusom, ktorý v prie
behu roka obsadili sliezske mestá Brzeg (Brieg) a Svidnicu (Schweidnitz, dnes 
Šwidnica) a otvorili si cestu na Moravu i do Čiech. Dňa 27. decembra 1741 sa 
Fridrich II. zmocnil Olomouca. V jeho priestore sa začiatkom nasledujúceho 
roka sústredila protihabsburská spojenecká armáda zložená z 15 000 Prusov, 
13 000 Sasov a 5 000 Francúzov.
Protihabsburskí spojenci zakrátko obsadili Jihlavu i Znojmo a podnikali vý
pady až do Rakúska. Dňa 13. marca 1742 vpadli Prusi dokonca do Skalice. 
Ešte v ten istý deň odtiahli, no rabovaním spôsobili škodu, ktorú Skaličania 
vyčíslili na 17 300 zlatých. Je to v tejto vojne jediný doložený prípad vojenské
ho vpádu na Slovensko. Spečatením vojenskej porážky habsburskej monarchie
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v prvej sliezskej vojne bola bitka pri Chotusiciach 17. mája 1742 v ktorej bojo
vali aj Slováci v radoch dvoch uhorských peších a štyroch husárskych plukov. 
Vytvorením širokej protihabsburskej koalície sa Mária Terézia ocitla v nezávide
niahodnom postavení. Jej protivníci na začiatku vojny o rakúske dedičstvo dis
ponovali silným potenciálom. Francúzska armáda mala takmer 200 000, pruská 
armáda takmer 100 000 saské vojsko necelých 30 000 a bavorské vojsko viac 
ako 40 000 mužov. Skutočný stav habsburskej armády v roku 1740 predstavoval 
necelých 110 000 mužov. Hneď prvé vojenské operácie predznamenávali možnú 
katastrofu. Prusi sa zmocnili Sliezska, Sasi prenikli do Prahy a bavorské vojská 
obsadili veľkú časť dnešného Rakúska.

Pomoc uhorských stavov za prvej sliezskej vojny
V kritickej situácii, keď Mária Terézia stratila dokonca český trón, dostavila sa 
pomoc, ktorú by len málokto predpokladal. Uhorské stavy vytrvali po boku mla
dej panovníčky a roku 1741 rozhodli aj o poskytnutí výdatnej vojenskej pomoci. 
Krajinský sudca Ján Pálfi (PálfFy) ako najvyšší uhorský hodnostár (úrad palatína 
nebol obsadený) a navyše i poľný maršal a hlavný veliteľ habsburskej armády 
v Uhorsku už 26. januára 1741, teda krátko po pruskom útoku vyhlásil parciál
nu insurekciu v 14 stoliciach, z nich 6 bolo na území Slovenska. Uhorský snem, 
zasadajúci od mája do októbra 1741 v Bratislave, schválil vyhlásenie generálnej 
insurekcie, na základe ktorej narukovalo šľachtické pohotovostné vojsko a por- 
tálne stoličné vojsko. Mária Terézia na sneme podľa zaužívanej tradície potvrdila 
šľachte všetky výsady vrátane oslobodenia od platenia daní. Keď 11. septembra 
1741 kráľovná predstúpila pred sněmových poslancov na Bratislavskom hrade, 
všetci spontánne vystúpili s ochotou obetovať za ňu „život a krv“.
Snem ďalej súhlasil s vytvorením 6 nových peších plukov, do ktorých malo byť 
povolaných 21 622 mužov. V skutočnosti sa síce tento počet do konca roka 1741 
celkom nenaplnil (narukovalo spolu 17 932 mužov, pričom celý postavený vo
jenský kontingent mal podľa odhadu okolo 40 000 mužov), čo však v žiadnom 
prípade neznižuje fakt, že vďaka uhorskej pomoci sa viedenskému dvoru poda
rilo dosiahnuť zvrat v ďalšom priebehu vojny.
Podľa patentu z 21. októbra 1741 vznikli:
- Ujváryho, neskôr 2. peší pluk, ktorý verboval v zadunajských uhorských stoli

ciach a sídlil v Rábe;
- Halierov, neskôr 31. peší pluk, verbujúci v stoliciach okolo Tisy;
- Forgáčov (Forgách), neskôr 32. peší pluk s verbovacím sídlom v Bratislave,
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5 Najvyšší uhorský hodnostár, poľný maršal a hlavný velitel 
habsburskej armády v Uhorsku Ján Pálfi (Pálffy)
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Zobrazenie pandúra zo zboru baróna Franza Trencka a chorvátskeho hraničiara v roku 1742

ktorý získaval vojakov v Bratislavskej a Nitrianskej stolici, neskôr aj v iných 
hornouhorských (slovenských) stoliciach;

- Andrášiho (Andrássy), neskôr 33. peší pluk, pôsobiaci na územiach ležiacich 
pozdĺž pravého brehu Dunaja;

- Sirmaiho (Szirmay), neskôr 37. peší pluk so sídlom v Levoči, ktorý verboval
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Habsburský maršal Karol Lotrinský, švagor Márie Terézie

v severnom Uhorsku, hlavne na Spiši;
- Betlenov (Bethlen), neskôr 52. pluk, ktorý pôsobil v pohraničných hor

nouhorských stoliciach.
Zo šiestich nových plukov boli dva postavené priamo na Slovensku a jeden 
z pohraničných slovenských stolíc. Uhorsko - a ako vidno, spolovice Slovensko
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- dodalo mužov, habsburská armádna správa zasa výstroj a výzbroj i vyšších 
dôstojníkov.
Habsburská armáda posilnená novými uhorskými pešími plukmi, tromi husár
skymi plukmi insurgentov - 3. pluk na čele s plukovníkom Štefanom Esterházim 
(Eszterházy) tvorili prevažne insurgenti z Bratislavskej a Komárňanskej stolice
- a inými dobrovoľníckymi jednotkami, medzi ktorými bol napríklad povestný 
pandúrsky zbor Franza Trencka, prevzala iniciatívu a prešla do protiútoku. Ešte 
na jar 1742 obsadila hornorakúsku metropolu Linec (Linz) a v máji Mníchov, 
hlavné mesto Bavorska. Na samom sklonku roku 1742 bola oslobodená aj Praha. 
Pozoruhodnou skutočnosťou vojny o rakúske dedičstvo bolo, že už 22. apríla 
1742 uzavrela habsburská ríša s Francúzskom vzájomnú dohodu, v ktorej sa 
obidvaja protivníci zaväzovali dodržiavať počas vojny zaužívané vojnové zvyk
losti a vojnové práva zajatcov. Okrem iného sa podľa zvyku umožňovala parit
ná výmena zajatcov rovnakých hodností, alebo prepustenie zajatých na základe 
výkupného. V tejto ojedinelej dohode sa vôbec po prvýkrát stanovili aj presné 
tarify výkupného za potenciálnych zajatcov všetkých hodností. Tarify zajatých 
šarží zreteľne odzrkadľovali obrovský rozdiel v armádnej hierarchii. Napríklad 
poľný maršal bol ohodnotený na 25 000, generálmajor na 1 500, plukovník na 
670, major na 150, poručík na 40 zlatých, za radového pešiaka sa požadovali 
4 zlaté, jazdec bol o 3 zlaté drahší. Vo väčšine prípadov sa suma výkupného 
neveľmi odlišovala od príslušného mesačného žoldu. Podľa dohody sa súčasne 
zakazovalo, aby ktorákolVek strana násilím nútila zajatcov do vojenskej služby 
v svojej armáde. Obidve strany sa zaviazali, že nebudú používať guľky z cínu ani 
iného kovu s výnimkou olova, ďalej aj to, že usmrtenie protivníka nesmie odpo
rovať „zvykom bežným medzi kresťanmi“.

Druhá sliezska vojna
V dôsledku spojenectva habsburskej monarchie s Velkou Britániou a Sardin
ským kráľovstvom sa upevnilo medzinárodné postavenie monarchie a súčasne 
nastalo čiastočné utlmenie vojny. Ani nie o dva roky však vojnové akcie nabrali 
plné obrátky. Dňa 15. augusta 1744 pruská armáda vpadla do Čiech a začala sa 
2. sliezska vojna.
V septembri 1744 stáli Prusi pred Prahou, ktorú chceli dobyť skôr, než sa hlavné 
sily habsburskej armády na čele s maršalom Karolom Lotrinským stihnú pre
sunúť z Alsaska a južného Nemecka. Praha však kapitulovala bez boja a Fridrich 
II. obsadil južné Čechy. Mária Terézia sa aj tentoraz obrátila o pomoc na Uhor-
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5. časť

Elitní pruskí granátnici vo víťaznej bitke pri sliezskom 
Hohenfriedbergu (dnes Dobromierz) 4. júna 1745

sko, ktoré jej poskytlo 44 000 mužov, z toho 16 000 jazdcov a 12 000 pešiakov. 
Ostatok tvorili insurgenti, ktorých bolo viac než v roku 1741. Kvalita narýchlo 
zverbovaného a nedostatočne vyzbrojeného insurgenčného šľachtického i por- 
tálneho vojska však zaostávala za úrovňou i potrebami doby. V bitkách nedo
kázali účinne vzdorovať proti vycvičenej a disciplinovanej pruskej armáde, čím 
sa len potvrdila mienka o zbytočnosti insurgentov a o potrebe ich nahradenia 
jednotkami pravidelnej armády.
Koncom roku 1744 sa pruský kráľ musel vzhľadom na zlú zásobovaciu situáciu 
stiahnuť späť do Sliezska. Jeho armádu citeľne oslabili nielen hlad a zima, ale 
aj početné dezercie. Lepšie na tom nebola ani habsburská armáda, takže vojna 
s Pruskom, čiže druhá sliezska vojna, sa skončila roku 1745 Drážďanským mie
rom. Mária Terézia sa vzdala okupovaného Bavorska a naďalej ponechala Fri
drichovi II. Sliezsko. Dosiahla však, že jej manžel František Lotrinský bol roku 
1745 zvolený za cisára Svätej rímskej ríše nemeckého národa. Vďaka tomu aj jej 
pripadol titul cisárovnej, lebo dovtedy bola stále len kráľovnou.
Vojna o dedičstvo ďalej pokračovala bez pruskej účasti. Boje sa preniesli zväčša 
do habsburských dŕžav v Taliansku a Nizozemsku a skončili sa až roku 1748 
mierom uzavretým v Aachene. Išlo už o tradičné kompromisné riešenie, ktoré 
síce vychádzalo z princípu zachovania rovnováhy síl v Európe, no súčasne ne
naplnilo predstavy a požiadavky všetkých účastníkov vojny. Mier potvrdil in
tegritu habsburskej monarchie, čo vzhľadom na takmer zúfalé postavenie Márie 
Terézie na začiatku vojny bolo vlastne velkým úspechom.
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6. S otcom v radoch husárskeho 
pluku (1750 - 1750)
V súdobých plukových záznamoch z rokov 1750 - 1755 sa meno Ladislava Škul- 
tétyho-Gabriša nespomína. V príslušných každoročných mustračných zázna
moch však figuruje jeho otec Juraj Gabriš, a to v stotine ritmajstra (kapitána) 
Martinsa. Z mustračných záznamov vyplýva, že roku 1751 stotinu, v ktorej boli 
otec a syn nepochybne spolu, prevelili do Veľkého Šariša, roku 1752 bola stotina 
dislokovaná v Sabinove. Do diania pluku vtedy zasiahla mimoriadna udalosť. 
Dňa 2. januára 1752 vo veku 65 rokov skonal majiteľ pluku generál jazdectva 
barón Ján Giláni. Trvalo niekolko mesiacov, kým panovníčka a Dvorská vojnová 
rada vo Viedni rozhodli o novom majiteľovi pluku. Stal sa ním generál poľný 
strážmajster Andrej Hadik. Dekrét o udelení pluku mu Mária Terézia vydala 28. 
septembra 1752, rovnaký dátum má aj oznámenie, ktoré Hadíkovi zaslala Dvor
ská vojnová rada. Novému majiteľovi pluku - ako o tom svedčia listy v Hadiko- 
vej pozostalosti - vzápätí písomne gratulovalo viacero významných vojenských 
osobností, okrem iného generál jazdectva gróf František Károlyi, generál poľný 
strážmajster gróf August Porporatti, poľný podmaršal góf František Nádašdy, 
generál poľný zbrojmajster gróf Maximilián Browne či poľný maršal vojvoda 
Ľudovít Braunschweigsko-Wolffenbuttelský.
Na tomto mieste bude zaiste prospešné, ak v krátkom odbočení priblížime 
dovtedajšie životné míľniky jedného z najschopnejších dôstojníkov a veliteľov 
habsburskej armády.
Andrej Hadik bol potomkom slovenskej zemianskej rodiny pochádzajúcej z Tur
čianskej stolice. Z jeho vlastnoručne napísaného životopisu z roku 1774, ktorý 
je uložený vo Vojnovom archíve vo Viedni (kópiu vlastní aj Vojenský historický 
ústav v Bratislave), vyplýva, že sa narodil 16. októbra 1711 na Žitnom ostrove, 
kde vtedy slúžil jeho otec Michal Hadik ako husársky kapitán. Mladý Andrej sa 
pôvodne pripravoval na kňazské povolanie. V rokoch 1719 - 1728 navštevoval 
jezuitské gymnázium v Kószegu, potom do roku 1730 jezuitský seminár v Koši
ciach a krátky čas študoval opäť v Kószegu právo. Napokon však vyhovel otcovi, 
ktorý si veľmi želal, aby sa aj jediný syn Andrej stal dôstojníkom.
Vojenskú kariéru začal roku 1732 ako kornet (zástavník či práporčík) v husár
skom pluku, ktorého majiteľom bol generál barón Štefan Dežófi (Dessewífy).
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6. časť

Za zásluhy v bojoch pri porýnskom Philippsburgu v roku 1734 
bol Andrej Hadík povýšený na ritmajstra, čiže kapitána.

Krst ohňom nenechal na Hadíka dlho čakať. Roku 1734 vypukla vojna o poľské 
dedičstvo a Dežófiho (neskôr 3.) husársky pluk odvelili do Porýnia. Za zásluhy 
pri obliehaní Philippsburgu 23-ročného Hadíka v októbri 1734 povýšili na ri
tmajstra (kapitána). Sotva utíchla vojna v Európe, od jari 1737 do jesene 1739 už 
Hadik bojoval na Balkáne proti Osmanom. Hneď na začiatku vojnových operá
cií bol v radoch vojska, ktoré dobylo Niš a zakrátko aj Vidin. V priebehu ďalších 
bojov jazdecká jednotka zložená z 50 husárov a 100 srbských jazdcov pod jeho 
velením obsadila náhlym útokom strategicky dôležitú pevnosť Banja Luka. Od 
jesene 1738 Hadikova švadróna posilnila cisársku posádku v Belehrade. Táto 
protiosmanská vojna, ktorá sa 23. júla 1739 po porážke pri Grocke (dnes časť 
Belehradu) skončila pre habsburskú monarchiu fiaskom a v ktorej si Hadik vy
slúžil hodnosť majora, zanechala v ňom hlboký dojem. V už spomínanom vlast
noručnom životopise jej venoval 60 strán.
Po vypuknutí vojny o habsburské dedičstvo roku 1740 Andrej Hadik od prvých 
dní bojoval v Sliezsku. V januári 1742 sa stal podplukovníkom v novovytvo
renom Beleznayovom (neskôr 10.) husárskom pluku. V lete toho istého roka 
sa oženil s Máriou Františkou, dcérou poľského grófa Lichnowského. (Stojí za 
zmienku, že v šťastnom manželstve, ktoré trvalo 45 rokov, sa narodila jedna dcé
ra a 3 synovia.) Vo veku 33 rokov bol Hadik už plukovníkom - inak vtedy vôbec 
najmladším v celej habsburskej armáde - a veliteľom Beleznayovho husárskeho

75



S otcom v radoch husárskeho pluku

Dekrét o vymenovaní Andreja Hadíka za generála zo 6. marca 1747 
vlastnoručne podpísala panovníčka Mária Terézia.

pluku. V záverečnej etape vojny pluk pod Hadikovým velením bojoval v Nizo
zemsku. Počas niekolkomesačného obliehania pevnosti Bergen Op Zoom úspeš
ne odrážal pokusy protivníka, ktorý tak nemohol posilniť ani zásobiť obkľúče
ných. Výrazom ocenenia bojových i veliteľských schopností 36-ročného Hadíka 
bolo jeho menovanie do prvej generálskej hodnosti, takže od roku 1747 zastával 
zväčša funkciu veliteľa brigády. Vymenovanie Andreja Hadíka za majiteľa husár
skeho pluku roku 1752 bolo prejavom velkej cti zo strany panovníckeho dvora, 
akej sa v celej histórii dostalo len zopár šľachticom slovenského pôvodu.
V roku 1753 Hadíkov pluk sídlil v Bardejove, odkiaľ sa ešte koncom roka stoti
na, v ktorej sa nachádzali otec a syn Gabrišovci, presunula na prezimovanie do 
gemerskej obce Kameňany. Velenie pluku v uvedenom roku prevzal plukovník 
Jozef Komáromi; po nástupe do funkcie mu generál Hadik ako majiteľ pluku 
vydal pomerne rozsiahlu inštrukciu, ktorá je jedinečným a autentickým svedec
tvom o organizácii každodenného života husárskeho pluku a jeho príslušníkov. 
Inštrukciu prinášame v plnom znení, lebo sa v nej stanovovali úlohy nielen pre
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6. časť

dôstojníkov a poddôstojníkov, ale aj povinnosti radových husárov, medzi kto
rých patril Juraj Gabriš a jeho 15-ročný syn Ladislav.
„Pro Memoria (Na pamäť)
Podľa čoho sa má riadiť pán Jozef Komáromi, plukovník pluku, ktorý mi bol naj- 
milostivejšie zverený, a ako sa majú správať podriadení.
Po prvé: ako a akým spôsobom sa má pluk sústavne udržiavať v dobrom poriad
ku, mužnom správaní, vo vojenskej disciplíne, parícii, ako aj v subordinácii, výcvi
ku, hospodárení a presnom zachádzaní s peniazmi, ďalej ako je potrebné regulovať 
zásobovanie tak dôstojníkov, ako aj mužstva, to všetko vyplýva z mnohých naj- 
milostivejších reglementov a nariadení Dvorskej vojnovej rady, ktoré boli vydané 
písomne i tlačou od roku 1748. Z toho vyplývajúc obzvlášť upriamujem pozornosť 
pána plukovníka a dôrazne odporúčam, aby spomenuté najvyššie nariadenia pod
ľa požiadaviek a hodnosti každý povinne a čo najpresnejšie plnil, inak pripomí
nam, že
po druhé: základom každej dobre zabehnutej ústavy je porozumenie a služobná 
disciplína, na čom - predovšetkým v krajine, ktorá je vo vojne - je postavený po
riadok, čo je potvrdené každodennými skúsenosťami. Prvý je vplyv ohľaduplného 
prístupu, ktorým vyššie postavení majú veliť svojim podriadeným - každú jed
nu osobu majú primäť k ochotnému plneniu svojich povinností, pričom ich majú 
udržiavať v neustálom zapálení pre vec, majú byť schopní v dostatočnej miere vy
jadriť uznanie primerane za ich zásluhy, čím sa posilní láska podriadených voči 
ich nadriadeným a upevní dobrovoľná poslušnosť a úcta, a tým prijmú všetky 
rozkazy s primeranou vážnosťou a s radosťou a presne ich splnia. Subordinácia 
pozostáva z úcty a poslušnosti, ktorou sú podriadení povinní voči svojim nadria
deným dôstojníkom. Pánovi plukovníkovi odporúčam obe tieto základné zásady 
každého poriadku a manévru, a prosím, aby sa aj s dvoma svojimi štábnymi dôs
tojníkmi [podplukovníkom a majorom - pozn. V. S.] plne zasadzoval a snažil sa, 
aby v šľachetnom pluku medzi všetkými vládol dobrý súlad, aby predstavení vyšší 
a nižší dôstojníci vykazovali pri velení poctivé správanie, a aby od podriadených 
vyžadovali, aby čo najpresnejšie a najvýstižnejšie preukazovali voči svojim nadria
deným poctivosť a služobnú horlivosť pri plnení svojich povinností. Popri tom títo 
nech neudržiavajú so svojimi podriadenými nepovolené spoločenstvá, v dôsledku 
ktorých strácajú rešpekt, naruší sa subordinácia a najvyššia služba sa naštrbí. 
A keďže v dôsledku dobrého správania sa každý môže dostať patričnú odmenu, 
respektíve v opačnom prípade služobný trest, preto
po tretie: každý rok do konca októbra je potrebné poslať mi kvalifikačné listy doš
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S otcom v radoch husárskeho pluku

tojníkov, strážmajstrov a kaprálov, v ktorých je potrebné v zhode s ich vlastnosťami 
uviesť ich zásluhy, ako i nedostatky. Ak však v priebehu roka sa v tom neukáže 
žiadna zásadná zmena, tak toto hlásenie je potrebné splniť len v obvyklom hláse
ní. Páni dôstojníci sú povinní nielen pridržiavať sa formalít rozkazov opísaných 
v predchádzajúcich bodoch, ale
po štvrté: sú povinní bedlivým okom sledovať správny a poctivý životný štýl svo
jich podriadených, ich hospodárenie, čistotu, starostlivosť o zachovalosť ošatenia, 
starostlivosť o ľudí i koní, pričom musia byť zanietení voči najvyššej službe, byť 
presní a vyvolávať šľachetnú súťaživosť a celým svojim správaním ukazovať ctižia- 
dostivosť. Toto sú také položky, ktorými môže dôstojník u svojho majiteľa získať 
vzácne uznanie a pre dálšie pôsobenie dôležité zásluhy;
po piate: ohľadom trestov. Ak je odmena za cnosť a zásluhy hybnou silou velkých 
činov, rovnakou zábranou hriechu a zlého správania sa je trest, ktorý chráni pred 
zlými ľudskými úmyslami, pred obrovskou samoľúbosťou a odradí od nebezpečné
ho podnikania. Všetky si vyžadujú mieru spravodlivosti, ktorú si žiadny dôstojník 
nesmie dovoliť prekročiť pri trestaní stotiny. Ešte menej je dovolené niektorému
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Obrázok s názvom Vojaci v árešte a na oslovi plasticky ukazuje 
jeden z mnohých trestov pre nedisciplinovaných vojakov.
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Jedným z najťažších telesných trestov v armáde bol tzv. beh uličkou, čo znázorňovala 
ilustrovaná vojenská príručka z roku 1700.

podriadenému po vykonaní trestu robiť výčitky, alebo niekoho z nenávisti prena
sledovať. Človek, ktorý sa inak dobre správa, nech sa nesmie pri náhodnej alebo 
prvej chybe hneď verejne a bitkou potrestať, pretože tým v čestnom človeku odumrie 
ctižiadostivosť a v dôsledku toho bezúhonný človek môže skíznuť do krajností. Čo 
by sa však opakovaným konaním a povahou utvrdilo ako zaužívaný trestný čin, 
to je potrebné silnejšími prostriedkami dôkladne vykoreniť. Jedným slovom celý 
dôstojnícky zbor sa spoločne a neustále má snažiť o to, aby sa každý vhodne sprá
val, ako sa to u ctihodného a statočného vojaka patrí. Čo sa však týka trestov pre 
pluky, na základe zvláštnej dôvery mienim sa o svoje právo meča rozdeliť s pánom 
plukovníkom do tej miery, aby
po šieste: v prípade mojej neprítomnosti pri šľachetnom pluku mohol nariadiť 
a vykonať vypočúvanie a pojednávanie v trestných veciach (príslušníkov) pluku. 
V tých prípadoch, keď hriešnika spomedzi príslušníkov malej prima piany [prvej 
strany zoznamu kompánie, čiže stotiny - pozn. V. S.], poddôstojníkov alebo voja
kov odsúdia na telesný trest, tam nech má pán plukovník právo odobrenia alebo 
právo zníženia trestu, a nech je aj naďalej oprávnený vykonať trest. V takom prí-
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páde, že by sa pre niekoho vyskytla veľmi významná intervencia, alebo si to vyžia
dajú iné výnimočné okolnosti, nech má pán plukovník právo zostrenia trestu, čo sa 
smie však len veľmi zriedkavo využiť. V tomto tvoria výnimku tresty za porušenie 
subordinácie, a v týchto prípadoch sentenciu telesného trestu po jeho vyrieknutí 
súdom je potrebné vykonať bez najmenšieho zmiernenia. V opačnom prípade 
po siedme: nad všetkými dezertérmi je potrebné vynášať a vykonávať rozsudky 
podľa najvyšších nariadení datovaných 5. augusta 1750, podľa paragrafu 2 z 31. 
marca 1751, z 26. júna a 3. augusta, ako aj 20. júna 1752 a rozsudky nesmú byť 
ani v najmenšom zmiernené, s výnimkou niektorých okolností, ktoré Jej cisárske a 
kráľovské Veličenstvo zo svojej najvyššej moci hodlá miernejšie posúdiť Vo vyššie 
uvedených prípadoch pán plukovník podľa predpisov, bez požiadania musí vyko
nať proces, dodatočne však na konci mesiaca spolu s obvyklým raportom musí 
zaslať hlásenie v plnom znení: kto, prečo a ako, s akými poľahčujúcimi okolnosťa
mi a kedy bol odsúdený. Čo sa však
po ôsme: týka činov potrestaných trestom smrti (s výnimkou dezertérov), pán 
plukovník môže zákonne a bez omeškania postupovať aj v týchto veciach a môže 
uzatvoriť spisy o kauze, avšak takého rozsudky smrti spolu s výťahom celého spisu 
o súdnom procese musí vždy zaslať a na zverejnenie rozsudku a jeho vykonanie 
musí počkať na ďalšie nariadenia odo mňa. Pretože
po deviate: mne prislúcha vykonanie rozsudkov vo veci cti a reputácie, a rovna
ko si vyhradzujem právo na ich dozor. V týchto prípadoch sa síce môže vykonať 
vyšetrovanie a podať mi o tom hlásenie, ďalšie konanie je však potrebné pozdržať 
dovtedy, kým ja nevyjadrím pánovi plukovníkovi svoje rozhodnutie, čo pripomí
nam z dôvodu práva meča. Ďalej
po desiate: prepísanú a už zavedenú prax v šľachetnom pluku vykonávajte do
konale bez akéhokoľvek svojvoľného doplňovania, znižovania alebo zmien, a túto 
prax neustále udržujte. Konečne, ak počasie ročného obdobia alebo vzdialenosti 
niekedy nedovolia zlúčenie všetkých kompánií pluku, vtedy sa mužstvo - aby zo
stalo v stálej dokonalosti - cvičí podľa kaprálstiev [čiat či družstiev] toľkokrát, 
koľkokrát to pán plukovník uzná za potrebné a vhodné. Pritom je potrebné dbať 
najmä na to, aby sa počas výcviku nikto nepúšťal do diskusie s cvičiteľom a aby 
nekritizoval, ale vykonal všetko presne tak, ako sa to naučil od svojho veliteľa, 
pričom každá jedna osoba má právo klásť otázky v prípade pochybností. Teda, 
načim sa pod hrozbou trestu zdržiavať od každej výmeny názorov a pri výcviku 
je potrebné brať ako hlavnú zásadu, aby bolo všetko pokojné a jedine veliteľ riadil 
a korigoval výcvik. Ďalej
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T)er aitf dern Spit&ftock Jiehende Reuter.
£me ScJwad/vn vô 4. Co/npafmtn, nónt ei/urn (Plate vo oktýtfSkr So. ďckriit e in, u. ulrd nach ihicn (baraau/m u 
dCelŕsn gUic/i eingcmcdct. ČCu eberstjur derie erstís Carnpqynťen, havachetcin Otcuizr mxt ítasem, d^ocn. in der/umb,^ 
c tyandarts u. CHcerpaucKč; bed uvlchen., der, jv cfu’or verše Je. mtfrťinai (Bern* uwô der ďtideL afujczcoF, auSrinciSpiŕi 
ffrcH zur ifiraffcjirJič runs, die í fhtflJart recA/r/'Jeits der'.dr//t se- Juií ui/czcitr die ree/tie, u. die lincKerJčitt. úw Опеке fш., 
/>ir aufdie Ulitejicti, die (fa fie íl zvň/rÄZdene ýffirdJtíjllen.S/id bcýite/rdi/iA'eit falbcr xef. Its so. Sehrát brett, ^iciPfbd: 
fidiert, mit de/te/i Ko/jfc/LjcpZdie ta/хгуие/г, occ/i &.JcSvůte/Ufirrrict, d/IfflirMarljiej/ in diejdczcUresAerv kofic, uelciu 
/miderieafferten, čnderLyeaědie (Qý/ůc/Že/ic,ausyertomerL die obersic ä. untrrsrzlderriCBrú/adier it. Quarticr ffletsber Zle, 
yehdriy, aeren ersŕe nach derrt darned (Piate, die andere rtaeA derrt Officier Ц. ,/liar yaeiunrer SfeJtjZhet. Seder Stcuin 
Zelt irt-uo. c/ehne Liny, u- bred, u. Lrrrierrn ее. ober S. <dlanri. dar'/nen - A/- í*ŕ,7 - fee^tž rxrullv. j $ .

Pohľad na tábor švadróny jazdcov a strážiaceho vojaka, ktorý za to, že sa previnil, musí 
bosou nohou stáť na zašpicatenom kolíku.

po jedenáste: prejdime na administráciu hospodárenia. У zmysle najvyššieho na
riadenia vydaného 18. februára 1750 sa hotovosť a dokumenty majú držať pod 
tromi zámkami v pokladnici a z nej plukový ubytovateli času na čas môže vydať 
len najpotrebnejšie výdavky na zaplatenie stravovacích prídelov alebo iné vyskyt- 
nuvšie sa nevyhnutné výdaje, o ktorých menovaný v krátkom čase musí podať 
vyúčtovanie a spolu s dokumentmi ho uložiť do pokladne. Čo sa týka výplat gáže 
[žoldu], musí sa pokladňa prispôsobiť príchodu týchto peňazí, ktoré sú aktuálne 
z času na čas, teda vydávajú sa aj prima pianistom. Naproti tomu 
po dvanáste: nikto nech nedostane zálohu pred výplatným termínom peňazí, s vý
nimkou odkázanosti (bez toho, že by sa to dalo vzťahovať na zlé hospodárenie), ktoré 
by mohlo spochybniť niekoho výkon služby. V týchto prípadoch pluk podržať odká
zaného, úver však nesmie byť vyšší, než čo bude vedieť v nasledujúcom polroku za
platiť. Ak by však zostali dôstojníci dlžní za prevzaté uniformy, tak podľa výšky dlhu 
treba im každý mesiac zadržať z gáže polovicu alebo menej, dovtedy, kým sa dlh 
nevyrovná. A aby som dokonale poznal stav pokladne, pán plukovník nech mi pošle
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po trináste: každý polrok podrobné hlásenie, ako aj informáciu o tom, aké sumy sa 
v jednotlivých kompániách vyplácajú, v prípade (dôstojníkov) prima piana však 
osobne a mesačne a to tak, aby som dlh alebo požiadavky každého jedného dôs
tojníka primaplanistu videl a vedel sám stanoviť. Okrem toho je potrebné hlásiť 
aj to, či ubytovateľ pluku urobil svoje polročné vyúčtovanie správne. To je zvlášť 
potrebné vykonať, a to na tlačive vydanom urodzeným Generálnym vojenským 
komisariátom, v opačnom prípade nie je nijak možné vyhnúť sa tomu, že ubyto
vateľ pluku bude braný na zodpovednosť za povrchnosť Rovnako treba volať na 
zodpovednosť (kapitánov) veliteľov kompánií, ak potrebné výpisy (v ktorých sa 
pod hrozbou najprísnejšieho trestu nesmú zatajiť žiadne nedostatky) alebo doku
menty slúžiace ako dôkaz napriek očakávaniu nepošlú včas, čo treba pokladať za 
ich chybu. Všetkých dôstojníkov, ktorých odvelia na nábor, dodatočný nábor alebo 
hocikde inde a majú mimo pluku nejaké prídely, hneď po návrate treba vyzvať, 
aby podali vyúčtovanie o prevzatí hotovosti a naturálnych prídelov, aby sa riadny

Pod obrázkom s názvom Nasadanie na kone sa hovorí o tom, že keď má jazdectvo nástup, 
trubači zatrúbia signál Na kone!; a keď jazdci osedlajú a zauzdia kone, odoberú sa na 

nástupné zhromaždisko k plukovníkovi, kam vedie ulička pomedzi barakmi, a tam sa potom 
pri svojich štandardách zoradia všetky švadróny pluku.
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postup neohrozil. Ubytovateľ pluku je povinný všetky dokumenty , ktoré sa týka
jú presnosti pluku a zápisnice v zmysle nových nariadení udržiavať v poriadku, 
a v tom pán plukovník nesmie prehliadnuť ani najmenšie pochybenie; 
po štrnáste: pomoc podľa obežníka (okrem vojenského agenta, ktorý zostáva pri 
svojej doterajšej gáži) sa môže vydať spomenutým hodnostiam a so zvyškom vý
davkov treba zachádzať čo najhospodárnejšie. Zásobovacím poddôstojníkom 
a felčiarom sa smie len v takom prípade niečo prisúdiť v primeranej výške, ak si 
to svojou usilovnosťou zaslúžia. Ak je ubytovateľ pluku vyslaný do svojho okru
hu na vyúčtovanie alebo prevzatie nejakých peňazí, tak je cestu povinný vykonať 
a nesmie si nárokovať denné diéty, ale ak by bolo potrebné vyslať nejakého iného 
človeka v záležitosti pluku, v takom prípade nech ten dôstojník odcestuje a tiež si 
nemôže nárokovať denné diéty, nakoľko takéto nároky nie sú oprávnené a vyzeralo 
by to, že páni dôstojníci a primaplanisti súhlasia s takýmito zvláštnymi dennými 
diétami. Ďalej v záujme poriadku
po pätnáste: nech je najdôležitejšou snahou všetkých pánov dôstojníkov, aby kres
ťanský spôsob života nepokladali len za svoju vlastnú povinnosť, a aby subordi- 
náciu podporenú prísahou plnili podľa svojho najlepšieho vedomia, ale aby aj ich 
podriadených - ako sme to už vyššie spomenuli - v tomto podporovali. V tomto 
musia byť dobrým príkladom, svoju určenú výplatu nech užívajú tak hospodárne, 
aby si nerobili dlhy, nech sa zdržiavajú od veľkých výstredností a hier, vojakov 
nech využívajú len na najvyššiu službu a nie na nejaké súkromné služby, v kaž
dej primeranej veci nech bez váhania vykonávajú spravodlivosť, bez akýchkoľvek 
sebeckých záujmov a škôd (o čom ja nijako nepochybujem), nech majú čisté ruky 
i svedomie a napokon nech sa aj charakterne správajú, dolej v službe nech sa obja
vujú pred príslušníkmi generality, krajinskými hodnostármi a svojimi kmeňovými 
dôstojníkmi v uniforme (hoci pre vysokú cenu karmazínu je povolené aj nosenie 
čiernych čižiem) a nech dodržiavajú jednotu, nesmú ju (uniformu) zdobiť viace
rými šnúrami alebo inak upraviť. Okrem toho je ich nezanedbateľnou povinnosťou 
po šestnáste: udržiavanie ošatenia, aby vydržalo podľa možností čo najdlhšie. Pre
to vojak by mal mať v zásobe tri páry bielizne, jedny nohavice, jeden pár čižiem 
a jeden čákov. Najmä pri odvodoch majú vojaci dostať mimoriadne peniaze len na 
konci, a kde vojak dostáva od krajiny aj naturálie, tam nech si vypomôže zo svojho 
žoldu. Tuje potrebné pripomenúť, že je poddôstojníkom a vojakom zakázané nie
čo si dať ináč urobiť, ako je to ohľadom výstroje mnou nariadené. Mimo služby a u 
listových poslov je potrebné šetriť klobúk a nosiť len čákov. Vybavenie v ubytovni 
je potrebné čo najdôslednejšie šetriť, a treba to pri každej prehliadke kontrolovať.
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Mustračný záznam z revízie stotiny ritmajstra 
Pavla Blaškoviča (Blaskovicsa), ktorý je datovaný 

16. marca 1757, keď stotina dosiahla plný stav. Ako 
tretí v pravom sĺpci radových husárov (Gemeine) je 

uvedený (a podčiarknutý) Ladislaus Sculteti

Pán plukovník nech mi pošle 
každý pol rok okrem už spome
nutého pokladničného výkazu 
aj špecifikáciu vybavenia, koľ
ko je dobrých, použitých a chý
bajúcich predmetov vybavenia, 
aby som mohol vydať rozkazy 
ohľadom ďalšieho nárokovania 
potrebných súčastí vybavenia. 
Vo všeobecnosti
po sedemnáste: bez môjho 
povolenia je prísne zakázané 
uzatváranie manželstva, vy
rábanie dlhov, ako aj nestried
mosť, a grémium pluku nech 
neakceptuje žiadne dlhy bez 
potvrdenky ani od príslušníkov 
prima piana - ani v takom prí
pade, ak sú uvedení svedkovia 
- a ešte menej sa smú vyplácať 
dlhy z hazardných hier. Rado
ví vojaci majú úplne zakázané 
vytvárať si medzi sebou dlhy. 
Vo vzťahu k vonkajším (nevo
jenským) osobám to už bolo 
zakázané najvyšším panovníc
kym patentom z 22. júna tohto 
roku. Nakoniec

po osemnáste: pán plukovník nech mi láskavo zasiela každý mesiac spolu s ob
vyklými tabulkami aj prípisy od oboch dvorských inštitúcií, konkrétne od veľavá
ženej Dvorskej vojnovej rady a aj od veľaváženého Generálneho vojenského komi
sariátu, ako aj rozkazy vydané hlavným vojenským veliteľstvom, pričom ešte raz 
želám šľachetnému pluku pod jeho velením všetko najlepšie.
Vydané v Ostrihome, 10. októbra 1753.
Generál poľný strážmajster a vymenovaný plukovník jazdeckého pluku cisár- 
sko-kráľovskej Výsososti Andrej Hadik, v. r.
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V rokoch 1754 - 1756 slú
žil Juraj Gabriš v Rožňave, 
no už začiatkom roka 1756 
sa miestom posádky stotiny 
stal Kežmarok. Podľa výkazu 
z 30. mája 1756 mal Hadikov 
pluk 605 husárov vrátane 
dôstojníkov a poddôstojní
kov, no iba 392 koní, pričom 
podľa predpísaného tabulko
vého mierového stavu pluk 
mal mať 615 mužov a rovna
ký počet koní. Na Spiši husá
rov Hadikovho pluku, a teda 
aj 47-ročného Juraja Gabriša 
a jeho 18-ročného syna La
dislava zastihla správa o vy
puknutí ďalšej vojny proti 
Prusku.
Dvorská vojnová rada vo 
Viedni okamžite nariadila, 
aby sa Hadikov pluk presunul 
na bojisko a zároveň doplnil 
na vojnový stav, ktorý mal 
predstavovať 1 335 mužov 
a 1 200 koní. Skončil sa rela
tívne pokojný každodenný vojenský život a pluk sa začal pripravovať na sko
rý presun zo Spiša smerom na západ na vojnové bojisko v Čechách. V rámci 
príkazov sa v septembri 1756 začali urýchlene verbovať nováčikovia a početne 
navyšovat’ stavy stotín, zriadila sa šiesta švadróna v sile dvoch stotín. V prvom 
dočasnom zozname novoprijatých husárov, ktorý obsahuje 38 mien, sa ako tretí 
v poradí uvádza aj náš Ladislav. To naznačuje, že pri doplňovaní Hadikovho 
pluku bol hneď poruke, čiže ako syn Juraja Gabriša sa nachádzal v radoch pluku. 
Ďalším priamym zachovaným dokladom o Ladislavovom prijatí za riadneho 
husára pluku je súpis stotiny ritmajstra Pavla Blaškoviča (Blaskovicsa), ktorý 
je datovaný 16. marca 1757, keď stotina dosiahla plný stav 110 mužov; súpis je
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v nemčine a v preklade do slovenčiny sa o Ladislavovi a jeho koňovi uvádzajú 
tieto údaje:
„Ladislaus Skultety, narodený v Pružine, Trenčianska stolica, 20-ročný, katolík, 
slobodný, bez povolania, doteraz neslúžil (vo vojsku), odvedený 21. decembra 
1756.
Kôň č. 94, plavko, vymiškovaný, má somársku papuľu, 5-ročný, (výška v kohúti
ku) 14 a pol päste [cca 152,68 cm], prijatý (do pluku) 15. decembra 1756.“
Dva z uvedených údajov o husárovi Ladislavovi si zasluhujú pozornosť. Je to jed
nak jeho vek, lebo vtedy bol nie 20-ročný, ale 18-ročný, a jednak zápis a znenie 
jeho priezviska. Hoci v tej dobe ešte priezviská či přídomky, ktoré sa neskôr stali 
priezviskami, neboli úradne ustálené, predsa len tvar Škultéty je nezvyklý, keďže 
Ladislavov otec mal priezvisko Gabriš. Prečo Ladislava začali nazývať Škultéty, 
respektíve či sa on sám rozhodol pre toto priezvisko, nie je doposiaľ objasnené. 
Aj vo všetkých ďalších súvekých oficiálnych vojenských dokumentoch a zápi
soch sa striktne uvádzalo iba priezvisko Škultéty, v nemeckej či maďarskej orto
grafii Scultety, Sculteti, Skultety či Škultéty.
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7. Vo virvare sedemročnej vojny
Strata priemyselne vyspelého Sliezska v druhej sliezskej vojne, ktorá sa skončila 
roku 1745 Drážďanským mierom, a snaha o jeho prinavrátenie sa stala osou 
zahraničnej politiky viedenského dvora v polovici 18. storočia. Vďaka rozsiahlej 
diplomatickej aktivite sa Márii Terézii podarilo získať za spojenca nielen Rusko 
a Sasko, ale aj Francúzsko, čo sa považovalo takmer za diplomatickú revolúciu. 
Nová vojensko-politická aliancia predstavovala velkú silu, keďže len samotná 
habsburská ríša disponovala roku 1756 značným potenciálom. Ten tvorilo 54 
peších plukov (z toho 8 uhorských) v sile vyše 126 000 mužov, 40 jazdeckých 
plukov (z toho 10 husárskych) s počtom viac než 30 000 mužov, takmer 17 000 
peších hraničiarov a približne 3 500 príslušníkov delostrelectva a technických 
druhov vojsk.
Ani pruský kráľ Fridrich II. však nezaháľal a na črtajúci sa vojnový konflikt sa 
dobre pripravil. Za spojenca získal Velkú Britániu, ako aj zopár nemeckých štá- 
tikov, z ktorých najvýznamnejšie bolo Hannoversko. Na prezbrojenie a moder
nizáciu pruskej armády v potenciálnej sile 150 500 mužov Fridrich II. vynaložil 
údajne až štyri pätiny štátnych príjmov a väčšinu svojich osobných príjmov, tak
že do poľa mohol postaviť 112 práporov pechoty, 205 švadrón jazdectva a 2 500 
delostrelcov.

Tretia sliezska vojna
Pruský kráľ Fridrich II. nečakal, kým ho prepadne nepriateľ. V auguste 1756 
vtrhol na čele takmer 70-tisícového vojska do Saska predstavujúceho najslabší 
článok aliancie. Pruský preventívny útok odštartoval vojnu, ktorá sa v historio
grafii označuje ako tretia sliezska vojna, respektíve podľa dĺžky trvania ako se
demročná vojna. Zďaleka v nej však nešlo už len o Sliezsko či samotnú Európu, 
lebo francúzsko-britský konflikt sa preniesol aj do zámoria a stal sa predovšet
kým bojom o kolónie. Len mimochodom, niekdajší britský politik a premiér 
Winston Chuchill (1874 - 1965) túto vojnu sčasti oprávnene označil za prvý 
svetový vojnový konflikt.
Vzápätí po vypuknutí sedemročnej vojny roku 1756 vznikli v Uhorsku tri nové 
pluky: jeden peší a dva husárske. Peší (neskôr 39.) pluk postavil z vlastných pro
striedkov 28-ročný bratislavský (vtedy prešporský) rodák plukovník Ján Pálfi 
(Pálflry), neskorší generál a v rokoch 1790 - 1791 dedičný župan Bratislavskej 
(vtedy Prešporskej) stolice. Cisár František I. Lotrinský zriadil taktiež z vlast-
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f iLr la prv» J* M>u\>siŕ£ ,-nirc les ihUne/iu-rrs *c!Prus&*u le J. Oet. 17AÔ.

Panoramatický plán bitky pri Lovosiciach 1. októbra 1756, v ktorej pruské vojská 
(C - granátnici, D - pechota, E - delostrelectvo, G -jazdectvo) s velkou námahou zvíťazili 

nad habsburskou armádou (F - delostrelectvo, H -jazdectvo, K - pechota).

ných prostriedkov na svojich majetkoch v Holíči husársky (neskôr 1.) pluk, kto
rý sa neoficiálne nazýval holičský husársky pluk alebo skrátene cisárski husári. 
Doplňoval sa z Bratislavskej a Nitrianskej stolice, neskôr zo Zadunajská. Keďže 
v prvých desaťročiach pluk v čase mieru táboril či zimoval po niekolko rokov na 
Spiši a v Šariši, možno predpokladať, že v menšej miere do jeho radov vstupovali 
aj muži z východného Slovenska.
V úvode vojny na sklonku leta 1756 si pruský kráľ Fridrich II., ktorý opäť zaú
točil ako prvý, vcelku hravo poradil so saskou armádou. Následný bojový stret 
s habsburskou armádou už taký jednoznačný nebol; v ťažkej bitke 1. októbra 
1756 pri Lovosiciach pruský kráľ na čele takmer 29-tisícového vojska len s veľ
kou námahou porazil 35-tisícový habsburský zbor, ktorému velil cisársky mar
šal írskeho pôvodu Maximilián Browne. V bitke bojovalo aj 9 švadrón z dvoch 
husárskych plukov - ich majiteľmi boli generáli Andrej Hadik a Ján Baraňai 
(Baranyai) - a 9 práporov z troch uhorských peších plukov. Straty na oboch 
stranách boli približne rovnaké - zhruba po 3 000 mužov, medzi 450 padlými 
habsburskej armády bol aj plukovník Ladislav Sentiváni (Szentiványi), poto-
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mok liptovského šľachtického 
rodu Svätojánskovcov.
Porážka v bitke pri Lovosi- 
ciach cisárske vojsko pod
statnejšie neoslabila a tak sa 
maršal Browne vydal na po
moc saskej armáde. Sasi však 
16. októbra 1756 kapitulova
li a tak sa Browne s vojskom 
stiahol do Čiech na zimné 
ubytovanie, a to aj preto, lebo 
pomerne skoro udrela tuhá 
zima. Pri kontrole početného 
stavu 6. decembra 1756 mal 
Hadikov husársky pluk zimu
júci v severných Čechách 591 
mužov a 541 koní; či medzi 
nimi bol aj Ladislav Škultéty 
nie je isté, skôr sa dá predpo- Habsburský maršal írskeho pôvodu
kladať, že sa vtedy nachádzal Sróf Maximilián Browne

v doplňujúcich sa častiach pluku ešte v Uhorsku. V marci 1757 bol však už do
kázateľne v tábore pluku v severočeských Tepliciach a zúčastnil sa na bojovej 
prieskumnej akcii sledujúcej postup pruských vojsk.
Ďalšia fáza vojnových udalostí v strednej Európe sa už nevyvíjala priamočiaro 
a ani natoľko jednoznačne.
Predzvesťou pruského útoku na Prahu bola bitka pri Štérboholoch začiat
kom mája 1757. Hlavné sily habsburskej armády na čele s maršalom Karolom 
Lotrinským utrpeli ťažkú porážku a ustúpili do Prahy, ktorú obkľúčili Prusi. 
V prehranej bitke bojovali na ľavom krídle v treťom slede aj Hadíkovi husári, 
ktorí sa po boji takmer bez strát organizovane stiahli a sústredili pri Benešove. 
Medzi nimi boh aj Ladislav Škultéty a jeho otec Juraj Gabriš.
Na pomoc obliehaným sa vydal 54-tisícový zbor maršala Leopolda Josefa 
Dauna. Dňa 18. júna 1757 sa Daunovmu zboru podarilo v bitke pri Kolíne 
zvíťaziť nad pruskou armádou. Kráľ Fridrich II. sa síce osobne snažil zastaviť 
pruské ustupujúce šíky, a keď sa mu to nepodarilo, uľavil si údajne aspoň po
krikom: „Vpred, vpred! Vy sraľovia, čo chcete žiť vari večne!“ Nemalý podiel na
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tejto vôbec prvej porážke Fridricha II. na bojisku mali aj husárske pluky, ktoré 
boli nasadené v rámci dvoch jazdeckých zoskupení v celkovom počte 18 630 
mužov, ktorým velili uhorskí generáli František Nádašdy a Ján Baraňai. V ra
doch Hadikovho pluku, ktorému velil plukovník Jozef Komáromi, bojoval aj 
husár Juraj Gabriš a jeho syn Ladislav Škultéty, ktorý utrpel zranenie, keď mu 
pruský husár zaťal šabľou do pravej ruky. Ako výraz panovníčkinej vďaky za 
víťazstvo v bitke každému vojakovi udelili mimoriadny mesačný žold, takže 
Ladislav dostal navyše poldruha zlatého.
V bitke pri Kolíne bojovalo 35-tisíc Prusov, z toho 21 000 pešiakov a 14 00 
jazdcov, ktorí disponovali 90 ťažkými delami, a 54-tisíc habsburských vojakov, 
z toho 35 000 pešiakov a 19 000 jazdcov, ktorí mali 154 ťažkých kanónov. Stra
ty na oboch stranách boli pomerne vysoké. Na pruskej strane predstavovali 
13 700 padlých, zranených či nezvestných, z toho 3-tisíc pripadlo na dezerté
rov. Habsburská armáda stratila viac ako 8 000 mužov, medzi padlými boli 2 
generáli, 43 dôstojníkov, 957 poddôstojníkov a radových vojakov, zranení boli 
4 generáli, 291 dôstojníkov, 5 105 poddôstojníkov a vojakov, medzi zajatými, 
nezvestnými či dezertérmi vykazovali 18 dôstojníkov a 1 582 poddôstojníkov 
a vojakov.
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Zriadenie Vojenského radu Márie Terézie
S dátumom víťaznej bitky pri Kolíne je spojený aj oficiálny vznik najvyššieho 
vojenského vyznamenania habsburskej monarchie - Vojenského radu Márie Te
rézie, ktorý sa udeľoval len dôstojníkom a generálom. Myšlienka na jeho založe
nie sa však objavila už po bitke pri Lovosiciach. Na prvej slávnostnej promócii 7. 
marca 1758 udelili tri veľkokríže - Karolovi Lotrinskému, Leopoldovi Daunovi, 
Františkovi Nádašdymu - a približne tucet rytierskych krížov. Od roku 1765 
sa začal udeľovať aj komandérsky (veliteľský) kríž ako prostredný stupeň tohto 
radu.
Vydarenou bodkou po porážke pruského kráľa Fridricha II. v bitke pri Kolíne 
bola akcia podmaršala Andreja Hadika, ktorý po dobre naplánovanej a rýchlej 
operácii na čele vybraných husárskych a kyrysníckych švadrón a peších práporov 
podnikol útok na Berlín. V rámci 
príprav operácie Hadik vypraco
val 11. októbra 1757 aj inštrukciu 
o správaní sa svojho vojska v Bran- 
denbursku. Tento rozkaz, s ktorým 
bol oboznámený každý účastník 
prepadovej výpravy, je jedinečným 
svedectvom o predstavách veliteľa 
a jeho požiadavkách na dôstojní
kov a vojakov počas vojnového 
ťaženia na cudzom nepriateľskom 
území.
„Nariadenie o správaní sa vojen
ských jednotiek, ktoré tiahnu do 
Brandenburského markgrófstva.
1. Keďže v tomto prípade nejde iba 
o proti sebe stojace vojská, lebo ani 
od obyvateľstva nemôžeme očaká
vať nič iné, než nepriateľské prijatie, 
preto pod trestom, uverejneným vo
vojenských článkoch nikto, ani cez ,T . , , ,,,, . , . , , . w,J ' Vojensky rad Mane Terezie bol najvyšším
deň, ani v noci nesmie opustit svoju vojenským vyznamenaním habsburskej 
jednotku, a velitelia nech bez aké- monarchie,
hokolvek prepáčenia potrestajú ne-
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Prvá slávnostná promócia udelenia Vojenského radu Márie Terézie 7. marca 1758, na ktorej 
veľkokrížom radu vyznamenali Karola Lotrinského, Leopola Dauna a Františka Nádašdyho; 

v strede za stolom sedí Mária Terézia, vedľa nej stojí syn Jozef.

dbanlivosťpri dodržiavaní týchto vytýčených ostražitých nariadení.
2. Preto nech sú jednotky v každom čase bdelé a predvídavé, na prvý rozkaz alebo 
poplach nech sú pripravené, pri plnení povinností ochotné a voči svojim veliteľom 
nech sú bezpodmienečne poslušné.
3. Preto nech každý veliteľ švadróny alebo oddielu počas postupu dbá na to, aby 
jeho podriadení postupovali spolu, neoddeľovali sa jeden od druhého, nech postu
pujúceho na čele nasledujú s oduševnením, a vždy nech preukazujú také správa
nie, aby na prvý povel bolo možné sformovať ich do bojového postavenia. Ak prví 
postupujú priveľmi rýchlo, je potrebné poslať dopredu z oddielu na oddiel avízo, 
v žiadnom prípade však mužstvo nesmie pre riziko vyčerpania náhliť sa za nimi, 
s výnimkou, ak si to vyžadujú mimoriadne okolnosti. Ak je potrebné pochodovať 
počas noci, nech páni dôstojníci pochodujú v radoch mužstva, aby ho dokázali 
lepšie udržať v uzavretej formácii a predišli tak akýmkoľvek zablúdeniam.
4. Nech sa stránia všetkých, medzi poctivými protivníkmi nezvyklých činov, akými 
sú: zneuctenie Božieho domu, urážanie cirkevných osôb, hanenie vierovyznanie 
(čo by vyvolávalo len nenávisť k našim vojskám), hrubé a neviazané správanie sa
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voči starším osobám, znásilňovanie žien, napadnutie neozbrojeného obyvateľstva 
zbraňami, svojvoľné zničenie užitočných zariadení, plienenie, zbúranie alebo vy
pálenie jednotlivých budov a obcí; sumárne teda každého svojvoľného nepoctivého 
konania, a to pod trestom najprísnejšieho väzenia.
5. Každý kaštieľ alebo iná budova, ktorá je vo vlastníctve pruského kráľa alebo 
pruských princov, sa musí nechať neporušená a dôstojníkmi nech je čo najstarost- 
livejšie ochránená od každého násilného vlámania.
6. Na druhej strane, ak by sa niektorý meštiansky obyvateľ rozhodol so zbraňou 
odporovať, treba ho pokladať za ozbrojeného nepriateľa a tak s ním aj zaobchá
dzať.
7. Čo sa týka zásobenia jedlom, nech mi ctené jednotky dôverujú, že sa postarám 
o ich zásobenie bez protislužby, a na čo majú právo, to im podľa poriadku vydám.
8. Zároveň nech sa nikto neopováži dopustiť sa peňažného vydierania. Výber voj
novej kontribúcie sa vykonáva v prospech Najvyššej Panovníčky mojím prostred
níctvom.
9. Preto ja osobne s dôverou očakávam od všetkých pánov dôstojníkov udržanie 
najvyššej disciplíny - bez ktorej vojsko nemôže existovať - a od podriadených 
očakávam povinnú poslušnosť. Zároveň sa vynasnažím pre nich v súčasných 
i budúcich úlohách - a tie nesmú prevyšovať nikoho sily - zariadiť, aby sa ich 
útrapy stali prostredníctvom všetkých možných odmien znesiteľnými a príjem
nými. “
Na uskutočnenie operácie bolo do Hadikovho zoskupenia vyčlenených 1 110 
husárov, 2 100 peších hraničiarov, 920 kyrysníkov, 1 140 uhorských a ra
kúskych pešiakov, čiže dovedna 5 270 mužov a 6 diel. Sústredili sa v okolí Ra- 
debergu neďaleko Drážďan, odkiaľ vyrazili 10. októbra 1757. Nasledujúci deň 
Hadik ponechal v okolí mesta Elsterwerda na krytie postupu ako zálohu 310 
husárov, 160 kyrysníkov, 1 100 hraničiarov, 240 rakúskych pešiakov, čiže spo
lu 1 910 mužov a 2 delá, pričom ďalších 10 husárov zabezpečovalo kuriérske 
spojenie medzi postupujúcimi jednotkami. Počas postupu dostal 14. októbra 
podplukovník Štefan Véčei (Vécsey) z Hadikovho pluku rozkaz vytvoriť oso
bitnú skupinu, v ktorej bol aj vtedy 19-ročný husár Ladislav Škultéty. Úlohou 
skupiny bolo prepadnúť a zmocniť sa hámrov v obci Alt Schadow, kde sa vyrá
bala vojenská munícia a technika. Husári ukoristili 223 delostreleckých bômb, 
798 granátov, ako aj matríc na výrobu výzbrojného materiálu. Po úspešnom 
splnení úlohy sa Ladislav Škultéty so spolubojovníkmi rýchlo a včas pripojili 
k hlavnej kolóne postupujúcej na metropolu Pruského kráľovstva.
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Záverečného útoku na Berlín sa zúčastnilo 3 360 mužov, rozhodujúca úloha pri
padla husárom. Pri vlastnom útoku na Berlín a jeho dobytí 16. októbra 1757 - 
inak zhodou okolností v deň 46. narodenín podmaršala Andreja Hadíka - padlo 
len 10 jeho bojovníkov, jedným z nich bol generál Wolfgang Babočai (Babocsay), 
ktorý príkladne a odvážne cválal v čele útočiacich jazdcov. Medzi 28 zranenými 
bol aj husár Ladislav Škultéty. Nepriateľský pešiak mu prebodol bajonetom ľavé 
líce, v dôsledku čoho mu na tvári navždy zostala rozsiahla jazva. Obidve utrpené 
zranenia - v bitke pri Kolíne a pri útoku na Berlín - však neohrozili Ladislavovu 
účasť na všetkých ďalších bojových akciách pluku.
Vystrašené hlavné mesto Pruského kráľovstva sa vykúpilo výpalným vo výške 
takmer 300 000 toliarov. Samotný Hadik si z bohatej koristi nenechal ani toliar, 
25 000 dal rozdeliť medzi svojich vojakov, ostatok poslal panovníčke, ktorá mu 
na znak vďaky darovala 3 000 dukátov. Hadik bol povýšený do hodnosti generá
la jazdectva a stal sa štvrtým nositeľom velkokríža Vojenského radu Márie Teré
zie. Všetci vojaci a dôstojníci, ktorí sa podieľali na dobytí Berlína, dostali navyše 
ako odmenu dva mesačné žoldy, čiže Ladislav Škultéty si prilepšil o 3 zlaté.
Po úspešnom ukončení berlínskej výpravy bol Hadíkov husársky pluk, ktorému 
velil plukovník Jozef Komáromi a v ktorom slúžil aj husár Juraj Gabriš a jeho

V zoskupení generála Andreja Hadíka útočiaceho na Berlín 16. októbra 1757 prevládali 
husári, medzi nimi bol aj Ladislav Škultéty-Gabriš.
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syn Ladislav Škultéty, pove
rený v zostave zboru poľného 
zbrojmajstra Ernsta Dietricha 
Marschalla kryť tyl manévru
júceho vojska v oblasti saskej 
časti Hornej Lužice až po se
ver Čiech na línii Bautzen 
(Budyšín) - Lobau - Otten- 
hain - (Gross-)Hennersdorf 
- Zittau (Žitava) - Hrádek 
nad Nisou (nem. Grottau). 
Aj po prechode na prezimo- 
vacie pozície Hadikov pluk 
v rámci polabského armád
neho zoskupenie vykonával 
na česko-saskom pomedzí 
prieskumno-výzvedné a pre
padové akcie, ktorých cie
ľom bolo zabrániť pruskému 
vojsku preniknúť na územie 
Čiech, kde táborili početné 
habsburské vojská.

Obsadenie Berlína bolo však skôr vojnovou epizódou a podstatnejšie neovplyv
nilo vývoj vojny, no malo velký symbolický význam. Rozhnevaný Fridrich II. 
okamžite vydal príkaz Hadíka zajať alebo zabiť, ale viacerým pruským jazdec
kým oddielom, ktoré túto úlohu dostali, sa to nepodarilo. Meno Andreja Hadíka 
sa preslávilo a odvtedy sa v Európe začal tradovať pojem husársky kúsok (po 
francúzsky tour ďhussard, v nemčine Hussarenstuck, Husarenritt, Husaren- 
streich).
Bitka pri Kolíne, obsadenie Svidnice (dnes Šwidnica) a Vratislavu (dnes Wroclav) 
ani Hadikova bravúra sa nestali rozhodujúcim jazýčkom na miske vojnových 
váh. Pruský kráľ dokázal rýchlo oplatiť dobytie Berlína. Ešte začiatkom novem
bra 1757 porazil spojené vojská ríšskych kniežat a pomocné francúzske jednot
ky v bitke pri Rossbachu a presne o mesiac neskôr, 5. decembra 1757, rozdrvil 
na čele 35-tisícového vojska 65-tisícovú habsburskú armádu pri Leuthene (dnes 
Lutynia). Táto bitka vošla do vojenských učebníc ako ukážkový príklad uplatne-
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Scéna z bitky pri Leuthene (dnes Lutynia), kde 5. decembra 1757 vojsko Fridricha II. 
rozdrvilo omnoho početnejšiu habsburskú armádu.

nia a využitia kosého bojového šíku lineárnej bojovej zostavy.
Hlavnú vinu na porážke mal hlavný veliteľ habsburskej armády poľný maršal 
Karol Lotrinský, ktorý nevynikal vojvodcovským nadaním a vo viedenských 
kruhoch si vyslúžil označenie obľúbený porazenec cisárovnej Márie Terézie. 
Jeho taktické zámery a veliteľské schopnosti už na bojovej porade pred bitkou 
kritizoval generál František Nádašdy. Konflikt medzi oboma vojvodcami vyvr
cholil, keď Karol Lotrinský odmietol poslať posily Nádašdymu, ktorý na pravom 
krídle udatné čelil pruskému útoku.
Po prehratej bitke Mária Terézia odvolala svojho švagra z funkcie hlavného ve
liteľa, rovnaký osud však postihol aj Nádašdyho, ktorý ďalšie roky života strávil 
ako bán v Chorvátsku. Panovníčka ho síce nasledujúci rok povýšila na poľného 
maršala, no v armáde ho už nepoverila žiadnou funkciou. Hlavným veliteľom 
habsburskej armády sa stal Leopold Daun, schopný maršal, ktorý sa preslávil 
víťazstvom v spomínanej bitke pri Kolíne.
Po neúspešných mierových rokovaniach s habsburskou monarchiou sa Fridrich
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II. na jar 1758 rozhodol zaútočiť na Moravu a odtiaľ priamo do srdca monar
chie. S týmto strategickým zámerom oboznámil svojho brata, princa Heinri
cha, ktorému v liste napísal: „V úplnej tichosti sa zmocním Svidnice a ponechám

15 000 mužov na ochranu 
(pohraničného) pohoria; 
v prípade, že by nepria
teľské zbory hodlali pre
niknúť do Lužice, môžu 
sa mu tam tieto oddiely 
postaviť na odpor. Potom 
prenesiem vojnu na Mora
vu. Potiahnem priamo na 
Olomouc, takže nepriateľ 
sa bude musieť presunúť 
na jeho obranu. Potom 
sa uskutoční bitka... Keď 
nepriateľa porazím, ako 
možno dúfať, obľahnem 
Olomouc. Následne bude 
nepriateľ musieť, aby 
ochránil Viedeň, stiahnuť 
všetky sily týmto smerom, 
Po dobytí Olomouca bude 
môcť Tvoja armáda ob
sadiť Prahu a opanovat’ 
Čechy. “

V máji 1758 Fridrich II. obkľúčil Olomouc, no dobre opevnené mesto, ktoré 
bránila 7 500-členná posádka i odhodlaní mešťania, ani napriek ťažkému bom
bardovaniu a drancovaniu okolia nepodľahlo. Pruskému vojsku postupne do
chádzalo strelivo a proviant. A keďže naňho čoraz viac dorážal zbor generála 
Gideona Laudona vyslaný na pomoc obliehanému mestu, pruský kráľ 2. júla 
1758 ukončil obliehanie a odtiahol s vojskom do východných Čiech. Odtiaľ ho 
však armáda na čele s maršalom Daunom zakrátko vytlačila do Sliezska.
V zostave zboru generála Laudona do bojov na Morave a pri Olomouci zasiah
li aj husári Hadikovho pluku, ktorých na pomoc obliehanému mestu urých
lene stiahli zo sasko-českého pomedzia. Po splnení tejto úlohy sa Hadíkovi
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Olomouc bol dobre opevneným mestom, takže Fridrichovi II. sa ho nepodarilo dobyť.

husári, medzi ktorými sa nachádzal aj Ladislav Škultéty, sa Hadikov pluk na 
prelome leta a jesene 1758 presunul cez Čechy do dolného Saska. V septem
bri zaujali pozície v Polabí pri mestečku (Bad) Schandau, kde zabezpečovali 
ochranu predmostia, v októbri už Ladislav Škultéty a jeho druhovia bojovali 
v okolí mesta Chemnitz, kde ich protivníkmi boh popri pruských pešiakoch 
a kyrysníkoch aj husári z pruského pluku, ktorého majiteľom bol pruský gene
rálmajor uhorského pôvodu Michal Székely, ktorý tento pluk sformoval pre
važne z radov uhorských dezertérov či zajatcov. Víťazstvo v tejto bitke, ktorá 
trvala šesť hodín, umožnilo Hadikovým husárom obsadiť 19. októbra 1758 
strategicky významné pevnostné mesto Freiberg. Tu sa pripravovali na pláno
vaný útok na Drážďany.
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Z Freibergu husári Hadikovho pluku vyrazili začiatkom novembra po trase 
Nossen, Waldheim, Grimm k pevnosti Torgau, kde dorazili 12. novembra 1758. 
Z pevnosti proti nim okamžite vyrazilo pruské posádkové vojsko, podporo
vané pruským husárskym plukom, v ktorom slúžilo aj veľa mužov z Uhorska. 
Jeho majiteľom bol taktiež pruský generálmajor uhorského pôvodu Ján Teodor 
Riisch, rodák zo Sedmohradska a niekdajší cisársky podplukovník, ktorý ešte 
roku 1743 po skončení 1. sliezskej vojny dezertoval k Prusom a z uhorských 
prebehlíkov a zajatcov, ako aj z pruských dobrovoľníkov sformoval roku 1744 
husársky pluk v službách pruského kráľa Fridricha II.
Početnejším pruským silám pri Torgau sa podarilo zahnať Hadikových hu
sárov, ktorí sa stiahli k Eilenburgu, kde sa 15. novembra 1758 v boji znova 
stretli uhorskí a pruskí husári. Prusi boli opäť úspešnejší a Hadíkov pluk mu
sel ustúpiť k mestu Grimma, odkiaľ sa na konci novembra presunul do okolia 
Zwickau, kde podľa predstáv velenia mal pluk prezimovať. Aj stadiaľ však Ha
díkovi husári museli ustúpiť k Reichenbachu, kde sa im po víťaznej šarvátke

Pôdorysné zobrazenie pevnosti Torgau, pri ktorej v novembri 1758 v radoch Hadikovho 
husárskeho pluku bojoval aj Ladislav Škultéty-Gabriš.
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1. decembra 1758 podarilo utáboriť.
Ďalší priebeh vojny rámcovali na tzv. 
východnom bojisku bitky pri bran- 
denburskom Zorndorfe (dnes Sar- 
binowo v Poľsku) 25. augusta 1758 
medzi Prusmi a Rusmi, pri Hoch- 
kirche v Hornej Lužici 14. októbra 
1758 medzi habsburskou armádou 
a pruskou armádou. Na západnom 
bojisku zasa pri hessenskom Berge
ne neďaleko Frankfurtu nad Moha- 
nom 23. apríla 1759 bojovalo 30-tisí- 
cové francúzske vojsko proti 24-tisí- 
covému vojsku pruských spojencov 
na čele s kniežaťom Ferdinandom 
z Braunnschweigu-Wolfenbuttelu.
V týchto bojových stretoch sa voj
nové šťastie striedavo priklonilo na 
tú či onú stranu.
V tejto fáze vojny zohrala význam
nú úlohu aj bitku pri Kunersdorfe 
(dnes Kunowice v Poľsku), kde si 
12. augusta 1759 zmerala sily 79-ti- 
sícová spojená habsburská a rus
ká armáda (24-tisíc habsburských 
a 55-tisíc ruských vojakov) pro
ti sotva 50-tisícovému pruskému 
vojsku, ktoré utrpelo ťažké straty 
v počte 19 000 mužov, z toho 6 179 
mŕtvych. Ani straty spojencov ne
boli však zanedbateľné, vyčíslili ich 
na rovných 16 512 mŕtvych, rane
ných a nezvestných, z toho 14 181
Rusov a 2 331 príslušníkov habsburskej armády. Kráľ Fridrich II., pod ktorým 
počas boja zostrelili dvoch koňov, sa len so šťastím vyhol zajatiu. Po prehratej 
bitke sa dostal do ťažkej depresie a uvažoval aj o samovražde.

Pruský husár z husárskeho pluku 
pruského generála uhorského pôvodu 

Jána Teodora Rtischa

Fridrich II. v čele útočiaceho pruského vojska 
v bitke pri Zorndorfe (dnes Sarbinowo)

25. augusta 1758
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Bojová scéna z bitky pri Hochkirche 14. októbra 1758 medzi habsburskou armádou 
a táboriacim pruským vojskom

Až do roku 1759 zdieľal Ladislav so svojím otcom spoločný vojenský osud v Ha- 
dikovom husárskom pluku, každý však slúžil v inej stotine. V uvedenom roku 
sa ich cesty rozišli a už sa nikdy viac nestretli, lebo Ladislava načas prevelili 
do štábno-veliteľskej skupiny hlavného veliteľa ríšskej armády poľného marša
la Fridricha Michala, falcko-zweibruckenského vojvodu, kým jeho otec naďalej 
bojoval v zostave Hadikovho pluku v Sasku. Pri bojovej zrážke na juhu Saska 
v auguste 1760 padol Juraj Gabriš do pruského zajatia a stopa po ňom sa navždy 
stratila.
V štábe veliteľa ríšskej armády sa Ladislav Škultéty viac než dva roky pohybo
val po rozsiahlom vojnovom operačnom priestore v Bavorsku a Sasku. V roku 
1759 jeho míľnikmi boh okrem iného tábor v Erlangene, výprava do okolia For- 
chheimu v máji a následne v júni ťaženie k Bambergu, prechod cez rieku Mohan 
(Main), okolie Ebelsbachu, dobývanie a obsadenie Torgau v auguste, obkľúče
nie a obsadenie Drážďan v septembri, bitka pri Meissene, tábor pri Wilsdruffe, 
ústup z Drážďan k Plauenu, víťazná bitka pri Maxene 13. novembra a prezimo-
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vanie v tábore pri Norimbergu. Aj v nasledujúcom roku 1760 v štábe veliteľa 
ríšskej armády bolo Škultétyho vojnové pole pôsobnosti široké: bavorský Hof, 
saský Plauen, okolie Drážďan, bitka pri Diirrenbergu 20. augusta, Wittenberg, 
Lipsko, Chemnitz a napokon prezimovanie opäť v tábore pri Hofe.

Striedavé úspechy i neúspechy na oboch stranách
V júni 1760 habsburské vojsko na čele s generálom poľným zbrojmajstrom Gi- 
deonom Laudonom porazilo Prusov pri Landshute (dnes Kamienna Góra). Ani 
nie o dva mesiace neskôr však ospevovanému generálovi Prusi oplatili porážku 
v bitke pri sliezskej Lehnici (Liegnitz, dnes Legnica). Je pritom povšimnutia- 
hodné, že habsburské vojsko malo dvojnásobnú početnú prevahu; proti 32-ti- 
sícovému Laudonovmu zboru dokázal Fridrich II. postaviť iba 16-tisíc mužov, 
ktorí však urputne bojovali a za cenu velkých strát zvíťazili. V októbri 1761 sa 
opäť zaskvel generál Laudon, keď podnikol odvážny útok na sliezsku pevnosť 
Svidnicu (Schweidnitz, dnes Šwidnica), ktorú sa mu podarilo získať a udržať až 
do príchodu hlavných habsburských síl vedených maršalom Daunom.
Roku 1761 sa husár Ladislav Škultéty po skončení odvelenia v štábe veliteľa ríš
skej armády poľného maršala vojvodu Fridricha Michala Falcko-zweibrucken- 
ského vrátil naspäť do radov Hadi- 
kovho husárskeho pluku. Na obi
dvoch stranách bojujúcich armád 
sa už začali prejavovať príznaky 
únavy. Pruské vojsko až začiatkom 
apríla sformovalo vojsko pre útok 
v Sliezsku, do bojovej pohotovosti 
bola uvedená aj habsburská armá
da. Na kontrolnej prehliadke Ha- 
dikovho husárskeho pluku 3. júna 
1761 v durínskom Leutenbergu bol 
prítomný aj Ladislav Škultéty.
Z Durínska sa pluk pohol do su
sedného Saska a počas postupu 
smerom na sever obsadil Geru,
Zeitz, Naumburg a Penig. Začiat
kom septembra na Hadikových 
husárov zaútočilo početné pruské

Generál Gideon Laudon v bitke pri Kunersdorfe 
(dnes Kunowice) 12. augusta 1759
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Depresívny Fridrich II. po prehranej bitke pri Kunersdorfe

vojsko, takže sa stiahli k Leune, kde sa odohrala ďalšia bitka. Napriek tomu, 
že Ladislav Škultéty a jeho spolubojovníci zvíťazili, pluk dostal rozkaz ustúpiť 
za rieku Elster, kde plnili obvyklé bojové úlohy. Koncom roka 1761 v priestore 
saského (dnes durínskeho) mestečka Weida sa príslušníci Hadikovho husárske
ho pluku ubytovali v tábore zriadenom na prezimovanie.
Všeobecná únava a ťažké straty z predchádzajúcich bojov viedli k tomu, že v zá
verečnej fáze vojny vojská zväčša manévrovali a vyhýbali sa rozhodujúcej bitke. 
A práve vtedy strategicky i potenciálne oslabenému Fridrichovi II. zahrala do 
karát nečakaná zmena. V januári 1762 zomrela ruská cárovná Alžbeta a na trón 
sa dostal Peter III., ktorý ako obdivovateľ Fridricha II. ihneď prerušil vojnové 
akcie proti Prusku a v máji s ním uzavrel separátny mier. V júni 1762 vystúpilo 
z protipruskej koalície aj Švédsko.
Fridrich II. okamžite využil zmenenú geopolitickú situáciu a prešiel do ofen
zívy. V bitke pri Burkersdorfe 21. júla 1762 na čele 55-tisícového vojska porazil
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Plán a znázornenie útoku habsburského zboru generála Laudona na pevnostné mesto 
Svidnica 1. októbra 1761 v skorých ranných hodinách; po obsadení pevnosti víťazi zajali 
3 776 mužov posádky a okolo tisíc ranených Prusov a ukoristili 211 kanónov, množstvo

munície a proviantu.
Ĺľobcrm

1
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75-tisícovú habsburskú armádu, 
ktorej velil maršal Daun. Dňa 11. 
októbra 1762 Fridrich II. vydobyl 
Svidnicu, čím habsburská mo
narchia definitívne stratila jednu 
z najvýznamnejších sliezskych 
pevností. Posledným bojovým 
stretnutím sedemročnej vojny 
bola bitka v Sasku pri Freibergu 
29. októbra 1762. Pruskému voj
sku v sile 22 657 mužov velil princ 
Heinrich, jeho protivníkom boli 
habsburské a ríšske zbory na čele 
s generálom jazdectva Andre
jom Hadíkom a ríšskym poľným 
zbrojmajstrom princom Chris- 
tianom Karlom Stolbergom, kto
rí mali k dispozícii okolo 30-tisíc 
mužov. Bitka sa skončila v pod
state nerozhodne, aj keď za jej ví
ťazov sa považovali Prusi.
A ako si na pozadí tohto hlavné
ho vojnového diania v závere se

demročnej vojny počínal Hadíkov husársky pluk a v jeho radoch Ladislav Škul- 
téty? Po prezimovaní v mestečku Weida sa Hadíkovi husári presunuli do saské
ho mesta Stephens, kde sa 5. februára 1762 uskutočnila kontrolná prehliadka 
pluku. Stotina ritmajstra (kapitána) Pavla Blaskovicsa, v ktorej bol zaradený 
Ladislav Škultéty, mala v dôsledku bojových strát a slabej regrutácie nováčikov 
iba 86 mužov. Preto ju rozpustili a mužstvom posilnili ostatné oslabené stotiny 
pluku. Ladislav Škultéty a ďalší šiesti husári boli zaradení do stotiny ritmajstra 
Štefana Haasa, do ktorej zhodou okolností ešte roku 1750 ako chlapec vstúpil do 
vojenskej služby náš protagonista Ladislav a v ktorej po celý čas až do roku 1760 
slúžil jeho otec Juraj Gabriš.
Hneď zjari 1762 Hadikových husárov poverili hliadkovaním, kořistěním 
a prieskumnou činnosťou v priestore bojovej línie Naumburg - Zeitz - Weissen- 
fels - Pegau - Ronneburg. V máji sa presunuli do okolia Chemnitzu a Freibergu,
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kde kontrolovali a strážili všetky prístupové cesty. Dňa 21. mája i 30. mája v dvoch 
menších bitkách zvíťazili nad pruskými husármi. Pod hrozbou útoku početných 
pruských síl sa Hadíkov pluk stiahol na juh k saskému Reichenbachu a v júli do 
bavorského Hofu, odkiaľ v polovici augusta 1762 prešiel cez Aš a Cheb do vnút
rozemia Čiech. Armádne velenie uvažovalo, že podľa aktuálnej situácie Hadíkov 
pluk vyšle buď do okolia Prahy, alebo Drážďan. V septembri napokon pluk dostal 
rozkaz na pochod k Drážďanom. Na saskom bojisku sa Ladislav Škultéty a jeho 
spolubojovníci zapájali do takzvanej malej dennej vojny, v rámci ktorej riadne pl
nili pridelené úlohy a úspešne obstáli v dvoch šarvátkach 14. a 15. októbra 1762 
v priestore Zethau a Helbigsdorfu. Posledná mustrácia Hadikovho husárskeho plu
ku za sedemročnej vojny sa uskutočnila 9. januára 1763 v saskom Hóckendorfe. 
Mier uzavretý 15. februára 1763 v Hubertusburgu potvrdil a obnovil vlastne stav

Bitka pri Freibergu 29. októbra 1762 bola poslednou velkou bitkou tretej sliezskej vojny.

spred vojny. Hoci sa sedemročná vojna v Európe považuje či označuje za jednu 
z posledných tzv. kabinetných vojen, straty habsburskej armády v jej priebehu 
predstavovali takmer 280 000 mužov, z toho 120 000 padlých a 47 000 vojnových 
invalidov. Ostatok pripadal na vojnových zajatcov a dezertérov. Prusko, ktoré vo 
vojne prišlo o 180 000 vojakov a straty jeho civilného obyvateľstva sa odhadujú na 
320 000, si udržalo všetky predvojnové územné zisky, a tým aj pozíciu európskej 
veľmoci.
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8. Mierové roky 1763 - 1778
Po skončení sedemročnej vojny sa útvary habsburskej armády začali postupne 
sťahovať z bojísk v cudzine. Hadíkov husársky pluk, v ktorom slúžil Ladislav 
Škultéty, sa zo Saska presunul do Čiech a na Moravu, kde sa miestom jeho dislo
kácie stala Jihlava. Tu sa uskutočnila 26. marca 1763 aj prehliadka a kontrola 
pluku, ktorý mal prejsť na mierový organizačný stav a počet. V rámci predpí
saných zmien sa v pluku ustanovilo šesť švadrón: majiteľa pluku, veliteľa pluku, 
podplukovnícka, majorská, pravostredná a ľavostredná, pričom po dve kompá- 
nie, čiže stotiny, tvorili jeden divizión (oddiel). Ladislav Škultéty bol zaradený 
do pravostrednej švadróny, na čele ktorej bol jeho dovtedajší veliteľ ritmajster 
(kapitán) Štefan Haas. Po ukončení reorganizácie sa pluk presunul do Šariša, kde 
sa miestom mierovej posádky Hadikovho husárskeho pluku stal Bardejov. Tu sa 
príslušníci pluku podrobili mustračným prehliadkam 5. júna a 20. decembra 
1764, a nasledujúci rok 3. mája a 4. novembra 1765. Príslušné mustračné zázna-

Bardejov roku 1768, krátko predtým, keď v rokoch 1764 - 1766 bol sídlom Hadikovho 
husárskeho pluku, v ktorom slúžil Ladislav Škultéty-Gabriš.
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my potvrdzujú, že Ladislav 
Škultéty bol na všetkých 
prehliadkach prítomný.
V Bardejove na mimoriad
nom nástupe príslušníkov 
Hadikovho husárskeho 
pluku oboznámili aj s tým, 
že 18. augusta 1765 skonal 
cisár František I. Lotrinský, 
manžel Márie Terézie. Na 
cisárskom tróne ho nahradil 
a spoluvládcom Márie Teré
zie sa stal Jozef II., ktorý sa 
stal najvyšším veliteľom ar
mády v habsburskej ríši.
Výrazom zmien a nového 
ducha v armáde bolo aj via
cero vydaných vojenských 
predpisov a nariadení. Jed
ným z nich bol aj nový slu
žobný predpis z roku 1765, 
ktorý podstatne ovplyvnil 
každodenný vojenský život, 
výcvik, disciplínu i normy 
zaopatrenie vojakov a pod
dôstojníkov. Treba pritom ďalej poznamenať, že habsburské armádne velenie 
bralo do úvahy národnostné zloženie jednotlivých plukov a aj vojenské nariade
nia ho istým spôsobom rešpektovali. Veliacou rečou v armáde bola síce od roku 
1750 (v husárskych plukoch od roku 1754) povinne nemčina, ale v praxi viacerí 
dôstojníci i poddôstojníci najmä u husárov velili mužstvu aj po maďarsky či slo
vensky. Každý poddôstojník musel ovládať aspoň služobnú nemčinu. Situácie, 
keď sa na cvičisku či bojisku ozývali naraz všetky tri reči, boli celkom bežné. 
Rešpektovanie viacetnického zloženia armády sa pregnantne odrážalo vo via
cerých vojenských predpisoch, vydávaných tlačou či rukou písaných už nielen 
v nemčine, ale aj v iných jazykových mutáciách. Popri prvom preklade nemec
kého reglementu maršala Ludwiga Andreasa von Khewenhuller do maďarčiny
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a vydaného tlačou roku 1746 v Bratislave (uvádza sa pod skráteným názvom 
Hádi exercitium vagy-is Gyalog regementnek gyakorlási) možno medzi nimi 
nájsť aj dva rukopisné predpisy preložené do slovenčiny a paralelne do maďar
činy. Nachádzajú sa v rukopisnej zbierke vojenských predpisov z rokov 1759 - 
1760 uloženej v Krajinskej Széchényiho knižnici v Budapešti.
V jednom z najstarších vojenských predpisov z doby Márie Terézie Regulament 
und Ordnung des gesammten Kaiserlich-Kôniglichen Fufí-Volcks (Regule a po
riadok pre celé cisársko-kráľovské pešie vojsko), ktorý roku 1749 vydala Mária 
Terézia, je viacero ustanovení nabádajúcich na národnostnú toleranciu a na po
užívanie aj iných jazykov než nemčiny. Doslova sa napríklad uvádza: „Die gute 
Einverständnufi mit anderen Regimentem insonderheit mit der Cavallerie, auch

anderen Nationen, nicht 
minder mit denen Inwohner 
solle jederzeit gepflogen und 
hauptsächlich dem gemei- 
nen Mann nachdrúcklichst 
eingepräget werden. “ (V slo
venskom preklade: „Nech 
sa vždy prízvukuje a hlavne 
radovým vojakom nech sa 
výslovne vštepuje do pa
mäti, že je potrebné zacho
vávať dobré porozumenie 
s ostatnými plukmi, obzvlášť 
s jazdectvom, ako aj s inými 
národmi [monarchie] a ne
menej aj s [jej] obyvateľmi.“) 
V prípade nováčikov sa na
príklad nariaďovalo: „so oft 
Recrouten zum Regiment 
kommen, seynd solche zu de
nen Fahnen schworen, und 
die Kriegs-Articul in Teutsch 
und Bôhmischer Sprach be- 
findlich sein sollen.“ - čiže 
v preklade: „vždy, ked'regrú-

Polhý maršal Ludwig Andreas von Khewenhiiller bol 
autorom významného vojenského reglementu, ktorý bol 

roku 1746 preložený do maďarčiny.



ti nastúpia к pluku, nech prisa
hajú na zástavu, a nech majú 
k dispozícii vojenské artikule 
v nemeckej a českej reči. “
Napokon aj zo súvekého slo
venského prekladu vojenského 
predpisu z roku 1760 o po
vinnostiach radového voja
ka, ktorému venujem pozor
nosť nižšie, sa požiadavka na 
spolupatričnosť príslušníkov 
armády odzrkadľuje mimo
riadne lapidárne: „Pritom tež 
wzdiczki ze swogmi kamarad- 
mi z kompagni, anebo z cze- 
lim regimente zustawagiczima, 
rownasobnim spusobem, gak 
z pechotu, zkongiczku [jazdec
tvom], gránicz [hraničiarmi] 
a z trupami pomahagiczima, 
w pokogi a w dobrim rozswas- Titulná strana vojenského predpisu preložená
senjm žiti a k bitki a k wadenj z nemčiny do maďarčiny a roku 1746 vydaná 
priczinu nech nedá. “ tlačou v Prešporku

Vojenský predpis Sprostého vojaka povinost - Kôzkatona kôtelessége (čiže Po
vinnosť radového vojaka) datovaný rokom 1760 má 20 strán a obsahuje viaceré 
ustanovenia týkajúce sa subordinácie, výkonu vojenskej a strážnej služby, vzdá
vania pocty a správania sa v boji. Súčasne však poskytuje možnosť spoznať vte
dajšiu vojenskú každodennosť, lebo uvádza aj mnohé ustanovenia o povinnos
tiach, úlohách a správaní sa vojakov.
K základným povinnostiam vojaka patrila napríklad aj starostlivosť o vzhľad 
a hygienu:
„Čzistotňe se deržovat musi se wogak negwjcz usilovat, ponévačz čzistota nelen 
powinost gest, ale k zachaňenj swe zdrawi potrebne gest; s teg pričzini kazdi deň 
rucze swe s midlem umitj, wlasi swe wičesati podie regimentsku formu [t. j. do 
copu] poprawowat a častokrát s horbudrom [púdrom na vlasy] posipat a rozčze- 
sat; nagmenje kazdi tigden dwa raži bielu kosselu na sebe wzit a toliko raži se
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Mierové roky 1763 - 1778

Posledná (104.) strana predpisu Hádi 
exercitium s textom vojenskej prísahy 

v súdobej slovakizovanej češtine

oholitj a fuzi podie príkazu nositi, nochti na rukách gak na nohách kazdi tig- 
den obstrihati; swug mundér [uniformu] každého dne s keffki wikeffat [vykefo
vať], wikloppat [vyklepat, čiže vyprášit’] a take weczi, čo to potrebugu, s otrubami 
a s kregdu [kriedou] čzistit a wiprassit; strewicze kazdi ďen premenjiti, wima- 
zowat a čzernjt.
Kdiž se mundér rozpara nebo rozterchne, musi on to hnedki zassit a wiflakowat 
[zaplátať], gakož težpetžétki [pečiatky, čiže škvrny] se swoge ssati wičzistiti, sged- 
nim slowem ssecko čo na sebe ma, mosi mu pekne a dobre přistat, negwicz musi on 
holsbindlik [golier, nákrčník] dobre a czesno nosit, tak že by mu kraglik od kosseli 
[límec košele] pod ňem newistal. “
Otázky disciplíny a subordinácie pertraktovali viaceré ustanovenia, ako napríklad: 
„We wsseckim swogim čziňenim mosi on woganskau statečnost doukazati a gro- 
bianstvo zanechat, aby gednemu do woganskich ssat prewlečzenimu zedlakowi 
podobni ne byl; s teho winachazi, abi kazdi pohnutj, chod'eny a mluweňy geho 
rozumne a ne roztopassne, nerozumne, anebo djetjenstwe [detinské] byli.
Na uliczi пета tobak kurit, gest, pit anebo blazniwe žartowat, kričit, skakat aňý 
behat.
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8. časť

Buďto w sluzbi nebo kdikolwek opitj se 
nesmi.
Kazdimu wogakowi powinost gest, na 
to se usilowat, aby weďel wzecki offi- 
ciri od regimente [pluku], obswlasstňe 
ale od compagni [stotiny], pritom taki

pak
negwissiho comendanta generála gme- 
nowal, aý gich poznal.
Kdiž wogak o ňeczo prosit chce, negaku 
žalobu ma, po spatki navraceny se mel- 
dowat [hlásiť], nebo cokolwek gingssi- 
ho predňesti chce, tak igde k swogimu 
kapralowi [desiatnikovi] od kapralsa- 
gu [kaprálstva, čiže družstva], a ked 
walakde igde nebo ňekam prigde, tež 
k aufpassungskapralowi [dozornému 
desiatnikovi].
Gakož taki geho powinost gest každého 
(zo) swogich pretstawenich od kaprala 
az do negwissiho officiragak se swečipocztiwit [ctiť].
Kdibi on pod dwerach anebo pod braňe stal, nesweči se mu pred officierem se na- 
spak tjachnut anebo schowat, hradne [hrdo] ma wen icti odtaďa se ukazat, poňe- 
vač se na wogaka nesweči, žeby se on pred swogim pretstaweňim schowal anebo 
utekal. “
Záverečné ustanovenie nariaďuje, ako sa má vojak správať v zajatí:
„Kdiz by wogak od nepritela chiceni [zajatý] bil, пета on tam službu wzit, ale 
wzdicki o swoge prisahi se rozpamatowat, swogimu czisarowi wérne zostat, a pri
tom gisťé werit že mu za negaki čzas ay w chicenosti [zajatí] munder, peněz a chleb 
chibit nebude, a ze se wssecki spusoby wihledati bude gemu geho chicenosti terpez- 
liwe čiňjtj. “
Obdobný normatívny a zároveň i edukatívny charakter má aj druhý predpis 
s maďarským názvom Maria Therézia Hadi Artickulusai, čiže Vojenské články 
Márie Terézie, ktorý obsahuje paralelný text v slovenskom a maďarskom pre
klade: Wogánske Artykule - Katonai artikulusok. Predpis má 49 článkov, čiže 
paragrafov, a hoci nie je priamo datovaný, z kontextu vyplýva, že vznikol taktiež

generaluw, rozlične [t. j. osobitne]

Тл/ос^ал/не QrtýtiiAe 
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Faksimile jedného z najstarších vojenských 
predpisov v slovenčine s názvom Wogánske 

Artykule, čiže Vojenské články
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Záverečná strana z rukopisného predpisu Wogänske Artykule, obsahujúca paralelný 
maďarský a slovenský preklad článkov 48 a 49
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8. časť

v 60. rokoch 18. storočia, a to roku 1765 alebo krátko potom, lebo Mária Terézia 
sa v texte spomína ako vdova a jej syn Jozef I. ako spoluvládca. Wogánske Arty- 
kule sa začínajú článkom o povinnosti každého vojaka zložiť prísahu panovníč
ke. Potom takmer každý artikul obsahuje výklad, ako aj vysvetlenie či sankciu. 
A tak sa celý predpis hemží ustanoveniami o tom, že dotyčný previnilec „ma bez 
wsseckeg milosti swug žiwot straty t“ alebo „podle prawa na těle anebo y na žiwote 
potrestán byt. “
Obdobne ako pri predchádzajúcom dokumente o povinnostiach radového voja
ka aj v tomto texte sú badateľné nárečové prvky, ako aj to, že prekladateľ či pisár 
síce vedel po slovensky, no pravdepodobne nebol slovenského pôvodu, na čo 
poukazujú také gramatické chyby, ktorých by sa Slovák nedopustil. Zdá sa, že 
autorom slovenského prekladu tohto a predchádzajúceho dokumentu - napriek 
tomu, že sa nachádzajú v jednom kódexe - nebola identická osoba, rukopis pi
sára je však totožný.
Keďže Wogánske Artykule, čiže vojenské články (nem. Kriegsartikeln) boli ne
pochybne najdôležitejším základným normatívnym predpisom pre všetkých

Markytánky boli neodmysliteľnou súčasťou armády; vojakom predávali pitie či poživeň, 
varili i prali im a pokiaľ neboli manželkami vojakov, čiže ak boli slobodné, údajne 

poskytovali aj služby telesnej rozkoše.
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Záznam z mustrácie Nauendorfovho (neskôr 8.) husárskeho pluku z roku 1773, v ktorom sa 
pod č. 58 uvádzajú údaje o Ladislavovi Škultétym-Gabrišovi.
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8. časť

&

JS i/cuétčtv

Výsek z mustračného záznamu z roku 1773 o Ladislavovi Škultétym-Gabrišovi, 
kde sa okrem iného chybne uvádza miesto jeho narodenia v obci Bruzina v Hevešskej stolici, 

ako aj vek 38 rokov, namiesto správnych 35 rokov; uvedená dĺžka služby 16 rokov 
zodpovedá jeho oficiálnemu zverbovaniu za husára v roku 1757, čiže roky 1752 - 1756 

strávené v pluku sa mu nezapočítali.

príslušníkov habsburskej armády v 18. storočí, a uvedený rukopisný slovenský 
preklad je vlastne jedným z prvých vojenských predpisov v slovenčine, bude 
nepochybne prospešné a zaujímavé uverejniť tento text v prílohe (č. 1), aby si 
aj dnešný čitateľ dokázal predstaviť, ako znela naša reč okolo roku 1765, čiže 
pred viac než 250 rokmi. Treba pritom podotknúť, že nielen prečítať tento text, 
ale aj porozumieť mu, je neľahká úloha aj pre školeného historika. Z hľadiska 
porozumenia obsahu i významu mnohých slov a výrazov, ako aj kontextu celého 
predpisu preto v ďalšej prílohe (č. 2) publikujeme obdobný text vojenských člán
kov z tlačou vydaného reglementu z roku 1786, preložený z nemčiny do súčasnej 
modernej slovenčiny. Len porovnaním znenia článkov v obidvoch prílohách je 
možné pochopiť podstatu a význam textu súdobého slovenského prekladu. 
Reformná činnosť Márie Terézie i jej spoluvládcu Jozefa II. v súdnictve sa síce 
prejavila v zmierňovaní trestného práva, ako aj v obmedzovaní trestu smrti, no 
tresty v armáde boli stále pomerne kruté. V platnosti naďalej zostávalo palico- 
vanie či tzv. beh uličkou, ktorou musel previnilec prebehnúť, pričom mu každý 
vojak nastúpený v uličke uštedril úder nabij akom pri pechote a remeňom pri
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jazdectve. Podľa justičného naria
denia z roku 1752 sa vážnejšie pre
vinenie v pechote trestalo dvoma 
behmi uličkou zloženou z 300 voja
kov, pri jazdectve uličku tvorilo 150 
mužov. Najvyššia výmera dosaho
vala v pechote 10 a v jazdectve 6 
behov uličkou, čo sa však rovnalo 
takmer trestu smrti.
Podľa justičnej normy habsburskej 
armády z roku 1754 vyšetroval plu
kový súd v prvoinštančnom stupni 
všetkých dôstojníkov, členov štábu, 
poddôstojníkov a vojakov, ako aj 
všetky manželky, deti, služobníc - 
tvo či markytánky, ktoré prislúchali 
k pluku. Výkonným dôstojníkom 
plukového súdu bol auditor, ktorý 
priamo podliehal veliteľovi pluku. 
Majiteľ pluku rozhodoval o výmere 
a výkone každého trestu, no bežné 
tresty, akým bolo napríklad palico- 
vanie, vymeriavali aj dôstojníci či 
poddôstojníci. Veliteľ stotiny mo

hol nariadiť najviac 25 a subalterný dôstojník 7 palíc, poddôstojník najviac 4 
údery palicou. Najčastejším trestom, ktoré vynášali plukové súdy v druhej polo
vici 18. storočia, bolo odsúdenie na ťažké práce v pevnosti v dĺžke 6 až 10 rokov. 
Roku 1766 sa na základe rozhodnutia Dvorskej vojnovej rady novým miero
vým sídlom Hadikovho husárskeho pluku stala obec Soľ v Zemplínskej stoli
ci. V rámci kontrolných prehliadok pluku, ktoré sa uskutočnili 10. mája a 12. 
septembra 1766, do mustračného záznamu pri mene Ladislava Škultétyho za
znamenali, že je „jazdcom s koňom“ v pravostrednej švadróne ritmajstra Šte
fana Haasa. Na nasledujúcej mustrácii, ktorá sa konala 19. mája 1767 v sídle 
štábu pluku v Blatnom Potoku (Sárospatak), bolo prítomných 708 mužov a 605 
koní. Medzi nastúpenými ani tentoraz nechýbal 29-ročný husár Ladislav Škul- 
téty, a opäť zaznamenali, že je „jazdcom so svojím starým koňom“. Bola to inak
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8. časť

posledná kontrolná prehliadka Hadikovho husárskeho pluku, ktorému od roku 
1761 velil plukovník Franz Sprung.
V rámci reorganizácie, ktorú roku 1768 nariadila Dvorská vojnová rada vo 
Viedni, bol Hadikov husársky pluk zrušený. Osvedčených bojovníkov však ne
prepustili, ale v rámci možnosti preložili do ostatných husárskych plukov. A tak 
aj švadrónu ritmajstra Haasa, v ktorej Škultéty slúžil spolu s ďalšími 116 husár
mi, kompletne prevelili do druhého najstaršieho (neskôr 8.) husárskeho pluku 
habsburskej armády. Majiteľom tohto pluku vtedy bol poľný podmaršal barón 
Karl von Nauendorf, veliacim plukovníkom 48-ročný František Palásthy, rodák 
z Košíc. Ďalšie štábne veliteľské funkcie zastávali podplukovník Jozef Farkas 
(nar. roku 1718 v Pustých Úľanoch) a major barón Michal Špléni (Splényi, nar. 
1741 v šarišskej obci Terňa).
Bezprostrednými nadriadenými Ladislava Škultétyho v švadróne boli: ritmajster 
(kapitán) Štefan Haas (nar. 1732 v Bratislave, vtedy Prešporok), druhý ritmaj
ster Emmerich von Wenz (nar. 1731 v nemeckom meste Koblenz), nadporu
čík Pavol Ladislaides (nar. 1730 v Trenčíne), podporučík Jozef Simaházy (nar. 
1741 v Šoprone), zástavník Štefan Ladányi (nar. 1723 v hajdúskom mestečku 
Puspôkladány), strážmajster Juraj Jónás (nar. 1714 v sedmohradskej obci Sár- 
kány) a desiatnik Michal Bajan (nar. 1724 v obci Szulok v Šomoďskej stolici).
V radoch tohto pluku, ktorý neskôr vlastnili viacerí majitelia, Škultéty slúžil až 
do konca života.
Nauendorfov (neskôr 8.) husársky pluk sídlil v severočeskom mestečku Jablon- 
né v Podještédí (nem. Gabel), kam sa zo Zemplína presunula Haasova švadróna 
a v jej radoch aj husár Ladislav Škultéty. Jeho prítomnosť v Jablonném potvrdzuje 
zápis z mustrácie vykonanej 16. novembra 1768, keďv rámci husárov slúžiacich 
na koni mal poradové číslo 81. Pri kontrolných prehliadkach v nasledujúcich 
rokoch Škultétyho numerizačné postavenie klesalo, čiže sa vlastne kvalifikačné 
zlepšovalo; roku 1769 mal číslo 78, roku 1770 mu pridelili číslo 74, roku 1772 
mal číslo 63, roku 1773 číslo 58, roku 1775 číslo 51. V tejto súvislosti je potrebné 
ozrejmiť, že poradové číslo, ktoré vojakom, poddôstojníkom i dôstojníkom pri- 
maplanistom prideľovali pri mustrácii spravidla podľa odslúžených rokov alebo 
aj podľa zásluh, bolo v habsburskej armáde dôležité z hľadiska povyšovania do 
plánovaných vyšších hodností. Uplatňovala sa pritom zásada, že čím nižšie bolo 
poradové číslo, tým prioritnejšia bola pozícia pri povyšovaní.
Svojským a v podstate obdobným spôsobom sa numerizačný systém prejavil 
aj na vyšších úrovniach; napríklad roku 1769, keď jednotlivé pešie a jazdecké
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pluky habsburskej armády do
stali poradové hodnostné čísla, 
ktoré sa okrem malých výnimiek 
udržali až do roku 1918. Prečís
lovanie jazdeckých plukov v rám
ci druhov jazdectva a súčasne aj 
hraničiarskych peších plukov sa 
uskutočnilo roku 1798. Každému 
pluku sa pri očíslovaní, respektíve 
prečíslovaní pridelilo číslo podľa 
rangu jeho majiteľa. Uplatnila sa 
pritom zásada: čím vyššia hod
nosť, tým nižšie číslo. Tak naprí
klad spomínaný holičský husársky 
pluk založený roku 1756 cisárom 
Františkom I. Lotrinským, ktoré
ho majiteľom naďalej zostal vždy 
cisár (vtedy František II.), dostal 
poradové číslo 1. Poradové číslo 
2 dostal husársky pluk, ktorého 
vtedajším majiteľom bol uhorský 
palatín a poľný maršal arcivojvo
da Jozef Habsburský.
Kontinuitne najstarší husársky 
pluk, postavený už roku 1689 Já
nom Pálfim (Pálffý), zaťom Ada
ma Czobora, dostal roku 1769, keď 
jeho majiteľom bol poľný maršal 
František Nádašdy, hodnostné 
číslo 11 v rámci celého jazdectva 
(spomedzi husárskych plukov bol 
pred ním len cisárov pluk), no pri 
prečíslovaní roku 1798 mu pride
lili v rámci husárskych plukov až 
poradové číslo 9, takže ho pred
behlo 7 husárskych plukov, lebo

Jazdecký portrét maršala Andreja Hadíka, 
ktorý sa roku 1774 stal prezidentom 

Dvorskej vojnovej rady.

120

Mierové roky 1763 - 1778

Alegorické znázornenie delenia Poľska roku 1772



9. časť

jeho vtedajší majiteľ Ján Nepomuk 
Erdódy (inak chorvátsky bán) mal 
„iba“ vojenskú hodnosť generá
la jazdectva poľného podmaršala 
a titul grófa. Aj táto zdanlivo ma
licherná okolnosť ukazuje, ako sa 
kastovníctvo uplatňovalo v armá
de, ale aj v aristokratických kru
hoch monarchie.
Nauendorfovmu husárskemu plu
ku, v ktorom slúžil Ladislav Škul- 
téty, pri numerizácii roku 1769 
pridelili v rámci celého jazdectva 
monarchie poradové hodnost
né číslo 30; pri prečíslovaní roku 
1798, keď jeho majiteľom bol poľ
ný maršal gróf Dagobert Sigmund 
von Wurmser, získal v rámci hu
sárskych plukov poradové hod
nostné číslo 8, ktoré si udržal až 
do konca monarchie.

V roku 1772 si habsburská monarchia definitívnu stratu Sliezska v sedemročnej 
vojne aspoň čiastočne kompenzovala získaním Haliče pri tzv. prvom delení Poľ
ska. Okupácia Haliče si nevyžiadala vážnejší bojový zásah habsburskej armády. 
Delenie Poľska umožnilo spojiť so Slovenskom časť Spiša, ktorá sa od roku 1412 
nepretržite nachádzala v poľskom zálohu.
Hoci si Ladislav Škultéty vzorne plnil svoje vojenské povinnosti v čase vojen 
i mieru, čo neraz v hláseniach uviedli aj jeho nadriadení, po rebríčku hodností 
postupoval zdanlivo pomaly. Až po 25-ročnej službe ho vo veku 37 rokov na 
návrh nového veliteľa švadróny ritmajstra Jána Stima s účinnostou od 1. novem
bra 1775 povýšili na vicekaprála (čiže poddesiatnika). Bola to najnižšia poddôs
tojnícka hodnosť, no čo do kompetencií sa od hodnosti kaprála veľmi nelíšila, 
lebo aj vicekaprál bol veliteľom kaprálšaftu či kaprálstva, čiže skupiny na úrovni 
dnešného družstva až čaty podľa počtu podriadených. Rozdiel spočíval v tom, 
že kým kaprál bol systemizovanou hodnosťou i funkciou, vicekaprála podľa po
treby poverovali velením takého kaprálstva, ktoré v dôsledku povýšenia, prelo-
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V roku 1775 sa majiteľom husárskeho pluku, 
v ktorom slúžil vicekaprál Ladislav Škultéty- 
Gabriš, stal poľný podmaršal gróf Dagobert 

Sigmund von Wurmser.
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ženia, úmrtia či demobilizácie nemalo stáleho veliaceho kaprála. Keď sa Ladislav 
Škultéty ujal svojej prvej veliteľskej funkcie, podliehalo mu 18 radových husárov. 
Spolu s nimi v jeseni 1775 bol nakrátko odvelený do výcvikového tábora pri 
Prahe.
Medzičasom nastali však významné zmeny aj v živote či kariére omnoho vyš
šie postavených protagonistov, ktorých životné osudy sa v nedávnej minulosti 
skrížili aj s vojenskou púťou Ladislava Škultétyho. Niekdajší majiteľ husárskeho 
pluku a preslávený generál a vojvodca berlínskej výpravy Andrej Hadik bol 17. 
mája 1774 vymenovaný za poľného maršala a zároveň sa stal prezidentom Dvor
skej vojnovej rady vo Viedni, čo vlastne zodpovedalo neskoršej funkcii ministra 
vojny. Treba zdôrazniť, že Andrej Hadik bol prvým a dlho aj jediným uhorským 
reprezentantom a vôbec jediným slovenským rodákom na tomto poste. Zmena 
nastala aj na poste majiteľa husárskeho pluku, v ktorom slúžil Ladislav Škultéty. 
Podmaršal barón Karl Nauendorf sa zo zdravotných dôvodov vzdal majiteľstva 
svojho husárskeho pluku a na tomto poste ho 1. augusta 1775 nahradil poľný 
podmaršal gróf Dagobert Sigmund von Wurmser.
Dňa 30. mája 1776 sa v Jablonném v Podještédí uskutočnila kontrolná prehliad
ka Wurmserovho (neskôr 8.) husárskeho pluku, ktorého početný stav bol len 
o málo nižší než predpísaný počet 839 mužov, koní však chýbalo asi 70. Nasle
dujúci rok sa však situácia v pluku diametrálne zmenila. Vzhľadom na zhoršu
júce sa medzinárodné vzťahy a hroziacu vojnu Dvorská vojnová rada prevelila 
Wurmserov husársky pluk do strategicky dôležitého Brandýsa nad Labem a na
riadila mu prejsť na vojnový stav, podľa ktorého malo v pluku byť 1 357 mužov 
i koní. Začal sa intenzívny nábor mužov i nákup koní, takže pri mustrácii 27. 
mája 1777 pluk vykazoval 1 296 husárov a 1 210 koní. Zároveň sa realizovali 
účinné opatrenia na zvýšenie bojovej pripravenosti pluku. V tomto dianí mal 
svoje miesto spolu s ostatnými vyššími i nižšími veliteľmi aj vicekaprál Ladislav 
Škultéty.
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9. Vojna o bavorské dedičstvo 
(1778 - 1779)
Koncom roka 1777 zomrel bavorský kurfirst Maximilián III. Jozef Wittelsbašský 
a jeho nástupca Karol Teodor Falcký sa nároku na bavorský trón vzdal v pro
spech cisára Jozefa II. Tomu sa vzoprela väčšina nemeckých kniežat a panov
níkov vrátane pruského kráľa Fridricha II. Veď už podpis zmluvy o odstúpení 
Bavorska bol z habsburskej strany vynútený a jeho historické zdôvodnenie silne 
spochybniteľné. Fridrich II. sa postavil do čela protihabsburskej koalície a roz
hodol sa situáciu riešiť vojensky. Bola to už jeho štvrtá vojna proti habsburskej 
monarchii a jej panovníčke Márii Terézii.

Hlavnou črtou vojny o bavorské dedičstvo bolo manévrovanie nepriateľských armádnych 
zoskupení na pomerne širokom priestore bez vážnejšej bitky či zrážky vojsk

Vojna o bavorské dedičstvo v rokoch 1778 - 1779 medzi habsburskou monar
chiou a Pruskom bola priam klasickým príkladom vojny vedenej v duchu zásad 
vojenskej teórie metodizmu. Obmedzila sa na manévrovanie nepriateľských ar
mádnych zoskupení na pomerne širokom priestore bez akejkoľvek bitky alebo 
vážnejšej zrážky vojsk. Vzhľadom na obmedzený a špecifický charakter, ako aj 
ročné obdobie, v ktorom sa odohrávala väčšina vojnových aktivít, si vojna vy
slúžila pomenovanie „zemiaková vojna“ alebo „slivkový hurhaj“ či „zrážanie
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sliviek“. Funkciu hlavného veliteľa 
armády zastával najprv cisár Jozef 
II., ktorý však 22. októbra 1778 
poveril maršala Andreja Hadika, 
aby prevzal tento veliteľský post. 
Toto rozhodnutie 7. novembra 
1778 potvrdila aj Mária Terézia.
V radoch habsburskej armády bo
jovali aj mnohé uhorské pluky, ta
kže na vojne sa zúčastnilo aj mno
ho slovenských rodákov. Jedným 
z nich bol napríklad veliteľ husár
skeho (neskôr 11.) pluku plukov
ník Móric Beňovský (1746 - 1786) 
z Vrbového. Pohnutý a neraz dob
rodružne skreslený osud „sloven
ského kráľa Madagaskaru“ je po
merne dobre známy aj v širokej 
verejnosti. Takmer neznámy je už 
osud jeho mladšieho brata Františ
ka Beňovského, taktiež dôstojníka 

a dobrodruha, ktorý sa v období po skončení vojny o bavorské dedičstvo do
stal už vo francúzskych službách dokonca na Karibské ostrovy. Na tomto mieste 
možno spomenúť aj ich bratranca Jána Andreja Beňovského (1740 - 1822), kto
rý v čase vojny o bavorské dedičstvo v hodnosti cisárskeho plukovníka velil 31. 
pešiemu pluku a neskôr sa ako generál preslávil za koaličných vojen. 
Habsburskej armáde sa podarilo už na jar 1778 bez vážnejšieho odporu obsadiť 
takmer celé Bavorsko. Pruský kráľ začal ťaženie začiatkom júla 1778 prekroče
ním hôr na sliezsko-českej hranici. Hlavné sily pruského vojska v sile 87-tisíc 
mužov prenikli do severných a severovýchodných Čiech. Fridrich II. sa zastavil 
na línii severne od Labe a na západ od Jizery, jednak preto, lebo očakával ako do
padne postup vojska vedeného jeho mladším bratom, princom Henrichom zo 
Saska do Čiech, a jednak preto, že proti nemu zaujalo postavenie zhruba 70-ti- 
sícové habsburské vojsko, ktorému velil maršal Ernst Gideon Laudon. Fridrich 
II. si uvedomoval, že útok na dômyselne vybudované habsburské postavenia by 
bol priveľmi riskantný, preto sa snažil rôznymi manévrami vytlačiť protivníka
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Portrét Mórica Beňovského, ktorý vo vojne 
o bavorské dedičstvo zastával funkciu veliteľa 

uhorského husárskeho (neskôr 11.) pluku.
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z výhodných pozícií, čo sa mu však nepodarilo. Nepodarilo sa mu ani vylákať 
habsburské vojsko do rozhodujúceho bojového stretu v poli. Vojna stagnovala 
a nadobudla pozičný a strnulý charakter; obmedzila sa na ojedinelé menšie bo
jové zrážky a šarvátky, najmä medzi jednotkami ľahkého jazdectva a osobitne 
husárov obidvoch armád.
Hneď po vypuknutí vojny bol 
do boja v strategicky dôležitom 
priestore severočeského Nácho- 
da nasadený aj Wurmserov (ne
skôr 8.) husársky pluk. V jeho 
radoch nechýbal ani vicekaprál 
Ladislav Škultéty, ktorý ako 
veliteľ kaprálšaftu (z hľadiska 
dnešnej terminológie čate či 
družstvu) v počte 38 mužov 
úspešne čelil občasným atakom 
pruských husárov Ziethenovho 
pluku. Škultéty so spolubojov
níkmi sa osvedčil i v menších 
šarvátkach pri mestečku (Česká)
Skalice, ako aj v prieskumných 
a výzvedných akciách či pri pre
padoch zásobovacích oddielov a získavaní obživy a krmiva. Ocenením Škultéty- 
ho bojových zásluh a schopností bolo jeho povýšenie do hodnosti aktuálneho 
kaprála, čiže riadneho desiatnika, a to priamo na bojisku s účinnosťou od 5. júla 
1778. Až do začiatku zimy, ktorú Škultéty a jeho spolubojovníci strávili v tábore 
neďaleko Náchoda, sa už žiadne významnejšie bojové akcie neuskutočnili.
V hodnosti kaprála mal Ladislav Škultéty najmä tieto povinnosti: dbal na dodr
žiavanie čistoty, výstroja a výzbroje podriadených, dozeral na poriadok v tábo
rových ubikáciách či ubytovniach, ako aj na to, aby sa husári v noci nepotulovali 
po dedine a neobťažovali dievčatá. Bez jeho povolenia nesmeli príslušníci muž
stva opustiť tábor alebo obec, v ktorej boli ubytovaní.
Vzhľadom na blížiace sa chladné obdobie a aj skutočnosť, že na vydrancovanom 
území pruskému vojsku dochádzali zásoby a rozmohli sa choroby a nákazy, mu
sel pruský kráľ v októbri 1778 nariadiť, aby sa jeho vojsko stiahlo do Sliezska na 
prezimovanie. Druhá časť pruskej armády na čele s princom Henrichom pod
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Pruský princ Henrich, mladší brat Fridricha II.
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tlakom vojska maršala Laudona už koncom septembra 1778 ustúpila z Čiech do 
Saska.
Ani nasledujúci rok nepriniesol prevratné zmeny v celkovej situácii či už na 
úrovni armád, alebo regionálne v postavení jednotlivých plukov a jednotiek. Za 
zmienku však stojí, že viaceré husárske jednotky na prieskumnej akcii v sliez
skom grófstve Kladsko pri mestečku Habelschwerdt (dnes Bystrzyca Klodzka v 
Poľsku) 17. januára 1779 prekvapili a prepadli pruský tábor. Podľa hlásenia zajali 
dovedna okolo 800 pruských vojakov, pričom husári z Wurmserovho pluku si 
zaevidovali 349 pruských zajatcov. Každý účastník tejto úspešnej akcie, medzi 
nimi aj desiatnik Ladislav Škultéty, bol odmenený dvojdňovým žoldom navyše; 
majiteľ pluku podmaršal Wurmser dostal od Márie Terézie na znak vďaky zlatú 
tabatierku ozdobenú briliantami a medailónom s portrétom cisára.
Napriek nespornému úspechu husárskej prepadovej akcie pri Habelschwerdte 
ako celku, nemožno opomenúť ani skutočnosť, že už menej sa darilo na tejto 
bojovej akcii jednému z diviziónov Wurmserovho pluku, ktorý v ten istý deň 
zaútočil na pruskú redutu v Ober-Schwedeldorfe (česky Horní Štivnice, dnes

Fridrich II. si za vojny o bavorské dedičstvo často dával púšťať žilou.
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Szalejów Górny v Poľsku). Straty tohto diviziónu pri boji o redutu predstavovali 
7 mŕtvych (z toho 1 dôstojník), 16 zranených (z toho 4 dôstojníci) a 23 koní. Boli 
to inak najväčšie straty, aké husári Wurmserovho pluku utrpeli v bojovej akcii 
počas celej vojny o bavorské dedičstvo. Menšie jednotky Wurmserovho husár
skeho pluku - či už švadróny alebo divizióny - bojovali proti Prusom už len 
v menších šarvátkach v Sliezsku, napríklad 20. februára 1779 pri meste Kladsko 
(nem. Glatz, dnes Klodzko) i pri obci Schwedeldorf (dnes Szalejów Dolný) a na
pokon 3. marca 1779 pri Gerbersdorfe (dnes Wojbórz), a to bez strát na životoch 
a len s minimálnym počtom zranených.
Pruský kráľ Fridrich II. aj Mária Terézia stratili záujem pokračovať v bezvýcho
diskovej vojne, a tak už 7. marca 1779 bolo uzavreté prímerie. Napriek tomu, 
že habsburská armáda od začiatku vojny ovládala takmer celé Bavorsko, podľa 
mierovej dohody, uzavretej 13. mája 1779 v Tešíne, monarchii pripadla iba tzv. 
Innská štvrť a mestečká Braunau a Schärding. Vojna o bavorské dedičstvo ne
mala síce oficiálneho víťaza, no pruský kráľ bol v konečnom dôsledku o čosi 
úspešnejší.
Po vojne o bavorské dedičstvo bol majiteľ husárskeho pluku podmaršal Da- 
gobert Wurmser vyznamenaný komandérskym krížom Vojenského radu Márie 
Terézie, veliteľ pluku Ignác František Borčický (Borczyczky, Borcsiczky, Borsicz- 
ky) a major barón Friedrich von Nauendorf získali rytiersky kríž Vojenského 
radu Márie Terézie.
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10. Mierové desaťročie 
s nizozemskou anabázou 
(1779 - 1787)

Po skončení vojny o bavorské dedičstvo sa Wurmserov (neskôr 8.) husársky 
pluk vrátil do predvojnovej posádky v severočeskom Jablonném v Podještédí 
(nem. Gabel). Pri prvej povojnovej mustrácii 23. augusta 1779 mal pluk oproti 
predpísanému počtu nadstav o 681 mužov a 351 koní. Bolo to dané tým, že pluk 
ešte v čase vojny aj s ohľadom na jej predpokladanú dĺžku a možné straty inten
zívne verboval mužstvo. Bolo preto potrebné zriadiť jednu nadpočetnú stotinu 
a navýšit’ početné stavy ostatných riadnych stotín. V švadróne ritmajstra Jozefa 
Barbačiho (Barbacsy) slúžiaci desiatnik Ladislav Škultéty velil kaprálšaftu, čiže 
kaprálskej skupine, v počte 28 radových husárov a 24 koní.
Keďže redukciu početného stavu pluku sa nedarilo uspokojivo dosiahnuť a za
čiatkom roka 1780 sa v Jablonném v Podještédí tiesnilo vyše 2 150 husárov

Znázornenie Jozefa II. v husárskej uniforme s krátkymi oslavnými veršami v nemčine 
a latinčine, za ním vojaci a v pozadí silueta Viedne
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a okolo 1 850 koní, časť pluku presunuli do novozriadeného pobočného vojen
ského tábora v neďalekom, zhruba 10 km vzdialenom mestečku Mimoň (nem. 
Niemes). Medzi presunutými bola spolu s inými aj stotina, v ktorej ako veliteľ 
kaprálšaftu slúžil desiatnik Ladislav Škultéty a jeho muži.
A práve v tom čase dianie v celej habsburskej monarchii priam ochromila smut
ná správa; dňa 20. novembra 1780 po štyridsiatich rokoch panovania skonala vo 
veku 63 rokov Mária Terézia. O jej vzťahu k vojakom a armáde a o vzťahu armády 
k nej bolo napísaných viacero prác. Na tomto mieste sa žiada uviesť aspoň malý, 
no výstižný detail. Vo svojom závete panovníčka nariadila, aby každý z vtedy 
už takmer 250-tisícovej armády, „od najvyššieho rangu po posledného radového 
vojaka“ dostal po jej smrti jeden mesačný žold navyše. Na slávnostnej tryzne, 
konanej vo všetkých vojenských útvaroch pri príležitosti jej pohrebu koncom 
roka 1780, naozaj každému príslušníkovi habsburskej armády mimoriadny žold
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vyplatili. V Mimoni ho prevzal 
aj desiatnik Ladislav Škultéty. 
Významným reformným opat
rením Jozefa II. v roku 1781 
bolo zavedenie tzv. konskripč- 
ného systému, ktorým sa zme
nil dovtedajší spôsob doplňo
vania plukov. Celá monarchia 
bola rozdelená na verbovacie 
okresy, čím sa zabezpečil pra
videlný prísun regrútov. Wur- 
mserov (neskôr 8.) husársky 
pluk, v ktorom slúžil Ladislav 
Škultéty, sa doplňoval z Brati
slavskej (vtedy Prešporskej), 
Trenčianskej a Nitrianskej sto
lice.
Od roku 1781 vojenské velenie 
nariadilo, aby sa pri kontrol
ných prehliadkach zazname
nával aj vzrast vojakov. Ako 
vyplýva zo záznamu z mustrá- 
cie uskutočnenej 8. septembra 

1781, 43-ročný kaprál Ladislav Škultéty mal výšku „5 stôp, 4 palce a 7 čiarok“, 
číže meral zhruba 180 centimetrov, a ako sa ďalej uvádza, bol „dobre stavaným 
husárom. “
Po mustrácii roku 1781 vo Wurmserovom husárskom pluku sa stále nedarilo 
uspokojivo zredukovať početný nadstav, preto velenie aspoň zreorganizovalo 
štruktúru pluku do 10 bojových švadrón a jednej záložnej švadróny. Ladislav 
Škultéty a muži jeho kaprálstva boli zaradení do bojovej 1. švadróny 1. major- 
ského diviziónu (oddielu). Nadpočet pluku o 420 mužov a 19 koní konštato
val aj zápis z kontrolnej prehliadky roku 1782. Ani nasledujúci rok sa situácia 
v početnom stave pluku veľmi nezmenila. Dňa 15. mája 1784 bol veliteľ pluku 
barón Ignác František Borčický (Borczyczky, Borsiczky) vymenovaný za gene
rálmajora s čím súviselo aj jeho poverenie inými funkciami. Novým veliteľom 
Wurmserovho husárskeho pluku sa stal plukovník Adam Boros.
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Nizozemský guvernér vojvoda Albert Sasko-Tešínsky 
bol v rokoch 1765 - 1780 uhorským miestodržiteľom 
a spolu s manželkou sídlil na Bratislavskom hrade.



Roku 1784 vypukol vážny 
konflikt medzi habsburskou 
monarchiou a Nizozemskými 
spojenými provinciami (dnes 
Holandsko) ohľadom plavby 
a lodnej dopravy na pohranič
nej rieke Schelde vlievajúcej sa 
do Severného mora. A keďže 
hrozilo, že konflikt sa bude rie
šiť vojensky, Wurmserov husár
sky pluk v počte 1 839 mužov 
a 1 557 koní urýchlene poslali 
do výcvikového a výstroj ného 
tábora pri Prahe, kde sa husá
ri pluku od konca augusta do 
novembra 1784 pripravova
li na ďalšie bojové nasadenie.
Súčasťou pobytu v tábore bolo 
aj dozbrojenie a zásobenie sa.
Desiatnik Ladislav Škultéty tá
bor poznal, keďže tam na čele 
svojho kaprálstva už predtým 
na jeseň 1775 bol.
Život v tábore bol pomerne náročný. Každý jazdec sa musel starať o svojho koňa. 
Počas táborenia či prezimovania bol presne stanovený čas na kŕmenie koní, 
a to o piatej a ôsmej hodine ráno, napoludnie o dvanástej, potom o šestnástej 
a dvadsiatej hodine. Výcvik sa uskutočňoval podľa stanovených reglementov, 
ako aj predstáv a konkrétnych požiadaviek veliteľa pluku či jeho podriadených 
dôstojníkov. Najmenej dvakrát v týždni bol polhodinový výcvik jazdy na koni. 
Správne držanie tela sa najprv precvičovalo na drevených koňoch, neskôr na 
dlhej uzde, ktorú držal cvičiteľ. Nacvičovali sa rôzne druhy jazdeckých pohybov, 
a to cval, trysk, čiže 300, respektíve 500 krokov za minútu, ďalej preskakovanie 
prekážok a pohyb vo väčších formáciách. Počas jazdy rovným terénom musel 
jazdec splniť limit 60 km za deň. Používanie šable, pištole a karabíny sa nacvičo
valo na drevených alebo slamených atrapách nazývaných turecké hlavy. Střelbou 
jazdca v sedle za pohybu si počas výcviku aj kone privykali na bojový ruch.
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Arcivojvodkyňa Mária Kristína, dcéra Márie Terézie 
a manželka vojvodu Alberta Sasko-tešínskeho



Mierové desaťročie s nizozemskou anabázou

Roku 1785 sa novým posádkovým sídlom Wurmserovho husárskeho pluku stalo
mesto Tarnov v Haliči.

Husárom v tábore pri Prahe zakrátko navýšili žold o poľný príplatok, zvýšili 
stravovaciu normu vrátane pol fertáľa (cca 2 del) vína denne. Bol to neklamný 
znak blížiaceho sa vojnového nasadenia. Dňa 20. novembra 1784 husári Wur
mserovho pluku nasadli na kone a vyrazili z tábora pri Prahe do Bavorska. 
V januári 1785 sa odtiaľ pohli až k rieke Mohan (Main) a po jej prekročení pri 
Wertheime pokračovali v pochode k rieke Rýn a odtiaľ k starobylému mes
tu Aachen. Po krátkom odpočinku pokračovali smerom na Habsburské (Ra
kúske) Nizozemsko (dnes Belgicko) až napokon dorazili do Bruselu.
Po príchode do Bruselu zažili Wurmserovi husári nečakané privítanie, keď 
ich prijal habsburský nizozemský miestodržiteľ sasko-tešínsky vojvoda Albert 
s manželkou arcivojvodkyňou Máriou Kristínou, najmilšou dcérou Márie Te
rézie. Vojvoda Albert, inak od roku 1765 aj cisársky poľný maršal, sa guverné
rom v Habsburskom Nizozemsku stal roku 1781, no predtým v rokoch 1765 
- 1780 bol uhorským miestodržiteľom a spolu s manželkou sídlil na Bratislav
skom (vtedy Prešporskom) hrade, ktorý pre nich dala zrenovovať Mária Teré
zia. K Uhorsku a jeho obyvateľom mali manželia vždy vrúcny a srdečný vzťah, 
čo prejavili aj voči husárom Wurmserovho pluku. A navyše, arcivojvodkyňa
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Jozef II. so štábom a vojvodcami vo vojenskom tábore Minkendorf (dnes Munchendorf) 
pri Viedni v roku 1786; v popredí po pravej strane cisára (v bielych uniformách)

Gideon Ernst Laudon, Andrej Hadík a mladý arcivojvoda František, po ľavej strane 
cisára Franz Lacy a Karl Borromäus Liechtenstein

Mária Kristína ešte roku 1779 za vojny o bavorské dedičstvo postavila a vy
strojila z vlastných prostriedkov 200 nováčikov práve pre Wurmserov husár
sky pluk. V Bruseli na osobnom stretnutí, každého z týchto ňou postavených 
husárov, ktorí boli prítomní, obdarovala dukátom.
Wurmserov husársky pluk potom po diviziónoch dislokovali v okolí Bruselu 
a po čase bližšie k hraniciam s Nizozemskými spojenými provinciami (dnes 
Holandsko), do flámskeho mesta Gent, do ktorého sa dostal aj desiatnik La
dislav Škultéty so svojimi spolubojovníkmi. Ozbrojený konflikt napokon ne- 
vypukol a uhorskí husári nemuseli bojovať. Demonštrácia ozbrojenou silou sa 
však neminula účinku, lebo predstavitelia Nizozemských spojených provincií 
pod vojenskou hrozbou podpísali s habsburskou monarchiou dohodu o slo
bodnom užívaní rieky Schelda. Začiatkom roka 1786 na viedenskom cisár
skom dvore rozhodli o stiahnutí vojska. V Bruseli sa s husármi Wurmserovho 
pluku osobne rozlúčil miestodržiteľ vojvoda Albert s manželkou arcivojvod- 
kyňou Máriou Kristínou a pluk sa odtiaľ tou istou trasou, po ktorej prišiel, 
vydal na dlhý pochod do vlasti.
Wurmserovi husári sa však nevrátili do domovského tábora v Jablonném
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v Podještědí, ale pokračovali ďalej na východ do Haliče, kde sa na základe roz
hodnutia Dvorskej vojnovej rady novým posádkovým sídlom Wurmserovho 
husárskeho pluku stalo mesto Tarnov (dnes Tarnów). V Tarnove sa uskutočnila 
10. júla 1786 kontrolná prehliadka Wurmserovho husárskeho pluku, ktorého 
počet podľa mustračného výkazu predstavoval 1 709 mužov. Hned’po mustrácii 
1. švadrónu 1. majorského diviziónu, v ktorom ako veliteľ kaprálšaftu slúžil 
desiatnik Ladislav Škultéty, umiestnili v mestečku Wojnicz, nachádzajúcom 
sa zhruba 10 km na juh od Tarnova. V novej haličskej posádke však Ladislav 
Škultéty a jeho spolubojovníci pobudli len necelý rok, lebo v lete 1787 na zá
klade príkazu Dvorskej vojnovej rady už celý Wurmserov pluk spolu s viace
rými ostatnými útvarmi habsburskej armády absolvoval v okolí Lvova velké 
manévre. Cieľom tohto dôležitého cvičenia bola príprava na ďalší vojnový 
konflikt; tentoraz na Balkáne.
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11. Na Balkáne proti 
Osmanom (1787 - 1791)
Roku 1787 vypukla vojna medzi Ruskom a Osmanskou ríšou, do ktorej sa vzá
pätí zapojila aj habsburská monarchia. Na hraniciach s Osmanskou ríšou sa už 
v októbri 1787 sústredilo 180 000 mužov habsburskej armády, z ktorých prinaj
menej štvrtinu tvorili vojaci z Uhorska.
V znamení blížiacej sa vojny Wurmserov (neskôr 8.) husársky pluk v lete 1787 
sústredili v okolí Ľvova, kde sa spolu s ďalšími plukmi habsburskej armády zú
častnili na vojenskom cvičení. Hneď po jeho skončení sa Wurmserovi husári 
presunuli do Sriemskej stolice na južnej hranici Uhorska a odtiaľ do Temešskej 
stolice, kde sa 27. septembra 1787 v obci Temessziget (dnes Ostrovo v Srbsku) 
podrobili mustračnej prehliadke. Rozkaz prezidenta Dvorskej vojnovej rady 
maršala Andreja Hadika z októbra 1787 o prechode na vojnový početný stav 
Wurmserov husársky pluk nemal ako realizovať. Až do oficiálneho vyhlásenia 
vojny 9. februára 1788 Wurmserovi husári na neúplných počtoch sa nielen cvi
čili a vykonávali najmä prieskum, ale podnikali aj výpady na osmanské územia,



Na Balkáne proti Osmanom

Mehadia a jej okolie boli častým miestom bojov a bitiek za habsbursko-osmanskej vojny; 
v jednej z nich, ktorá sa odohrala v údolí pri Mehadii 11. augusta 1788, habsburský zbor pod 

velením podmaršala Ludwiga von Wartensleben porazil osmanské vojsko.

respektíve odrážali prepadové osmanské jednotky.
V marci 1788 sa desiatnik Ladislav Škultéty a jeho spolubojovníci z Wurmse- 
rovho pluku dostali do prvej vážnej šarvátky s 800 osmanskými pešiakmi na 
sever od Zemunu pri obci Bešenovo. Po krátkom boji zblízka husári odrazili 
osmanský útok, pričom vyradili 150 nepriateľov, straty husárov predstavovali 1 
mŕtveho a 4 ranených.
Vojna o nadvládu na Balkáne, ktorá sa v historiografii označuje ako tretia habs- 
bursko-osmanská vojna, sa odohrávala na enormne dlhej vojnovej línii a vy
víjala sa v neprospech habsburskej armády. Osmania kládli húževnatý odpor 
a v Banáte prešli do protiofenzívy. Situáciu habsburskej armády zhoršoval aj rad 
ďalších faktorov: neúčinné a neschopné velenie, zásobovacie ťažkosti a nedosta
tok potravín, rozšírenie epidemických chorôb.
Osobná prítomnosť cisára Jozefa II. na bojisku od konca marca 1788, keď pre
vzal hlavné velenie od maršala grófa Franza Moritza von Lacy, čiastočne zvýši
la podlomenú bojovú morálku. Začiatkom roka 1789 sa cisárov zdravotný stav 
rapídne zhoršil, takže vo funkcii hlavného veliteľa vojska ho vystriedal 78-roč-
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Scéna z obliehania osmanskej pevnosti Šabac v roku 1789; cisár Jozef II. posúva prázdny sud 
od pušného prachu maršalovi Franzovi Lacymu, aby sa naňho posadil.

Panoramatické znázornenie dobývania Belehradu cisárskym vojskom pod velením maršala 
Laudona v septembri až októbri 1789
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ný marsal Andrej Hadik. 
Zakrátko však musel aj 
on pre chorobu odstúpiť 
a hlavným veliteľom sa 
stal marsal Ernst Gideon 
von Laudon, ktorý aspoň 
čiastočne napravil repu
táciu habsburskej armá
dy, keď po takmer mesač
nom obliehaní, donútil 
8. októbra 1789 kapitu
lovať osmanskú posádku 
v Belehrade. V radoch 
habsburského vojska do

bývajúceho Belehrad príkladne bojovali aj tri divizióny Wurmserovho husár
skeho pluku, medzi nimi bol aj desiatnik Ladislav Škultéty.
Aspoň stručne sa žiada spomenúť aj predchádzajúce a následne ďalšie bojové 
nasadenie Wurmserovho husárskeho pluku, ktorý sa roku 1788 nachádzal vo 
Vojvodine a v Banáte, kde sa osvedčil v niekoľkých bitkách. Vyznamenal sa pri 
dobýjaní pevnosti Šabac 1. aj 21. apríla 1788, ako aj v bojoch a početných šar-

Boj uhorských čajkárov proti osmanskej riečnej flotile roku 1789 pri Zemune; 
v pozadí silueta Belehradu

-t!A; -I

Osmanské pôdorysné zobrazenie pevnosti Šabac, na ktorej 
dobýjaní sa zúčastnil aj desiatnik Ladislav Škultéty-Gabriš
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vátkach v okolí Zemuna, kde Ladislav Škultéty a jeho spolubojovníci pôsobili 
od jari do začiatku jesene. Vybrané švadróny Wurmserovho husárskeho pluku 
bojovali na jeseň 1788 až pri moldavských Fokšanoch (dnes Focsani v Rumun
sku) a nasledujúci rok sa zaslúžili aj pri vyhnaní Osmanov z Mehadie, ktorú však 
osmanské vojsko opätovne dobylo 4. augusta 1789.

Pevnosť Zvornik

Po spomínanej kapitulácii a obsadení Belehradu cisárskym vojskom začiatkom 
októbra 1789 Wurmserovi husári podnikli úspešné útočné akcie, v rámci ktorých 
9. októbra vydobyli hrad Smederevo a 12. októbra mesto Požarevac. Následne sa 
presunuli do priestoru Klenaku pri Šabaci, kde prekročili rieku Sávu a postupo
vali na západ k rieke Drina. Zaútočili na Lešnicu a následne 22. októbra 1789 na 
Loznicu, kde v tuhom boji proti Osmanom vynikol ritmajster gróf Maximilián 
Kollonich a desiatnik Ladislav Škultéty utrpel zranenie, keď mu osmanský jazdec 
šabľou zasiahol sánku. Zranených bolo aj ďalších šesť husárov, kým straty Osma
nov predstavovali údajne až 105 padlých. Postup zoskupenia, v ktorom bol zarade
ný Wurmserov husársky pluk, sa zastavil až pred osmanskou pevnosťou Zvornik. 
Odtiaľ pluk habsburské velenie presunulo do priestoru Novej Oršavy (mad, Új Or- 
sova, dnes zatopený ostrov Ada Kaleh, resp. Adakale na hranici Rumunska a Srb
ska), kde poslednou bojovou akciou Wurmserových husárov 9. novembra 1789 
bolo obsadenie mestečka Kladovo na pravom brehu Dunaja. Statiaľ sa Wurmserov 
husársky pluk odobral na prezimovanie do tábora pri Rume a Irigu v Srieme.
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Vojnová strieborná záslužná medaila 
za hrdinstvo (neskoršia verzia 

s podobizňou cisára Františka), 
ktorou po skončení rakúsko-osmanskej 

vojny bol vyznamenaný aj Ladislav 
Škultéty-Gabriš.

Vojna proti Osmanskej ríši sa skončila 
roku 1790 uzavretím prímeria v Ďurdeve 
a definitívne mierovou zmluvou podpísa
nou 4. augusta 1791 v Sistove (dnes Svištov 
v Bulharsku). Habsburská monarchia sa 
vzdala všetkých územných výdobytkov, do
konca aj Belehradu.
Po dvojročnom bojovom nasadení v po
slednej protiosmanskej vojne sa ocenenia 
dočkal aj vtedy 52- ročný Ladislav Škultéty. 
Na slávnostnom nástupe všetkých 2 025 
príslušníkov Wurmserovho husárskeho 
pluku ho vyznamenali striebornou Vojno
vou záslužnou medailou za hrdinstvo a zá
roveň ho s účinnosťou od 11. apríla 1790 
povýšili na strážmajstra a vymenovali za 
zástavníka pluku. Vtedy sa však už husár
sky pluk, v ktorom slúžil zástavník Škultéty, 
spoločne s ostatnými útvarmi habsburskej 
armády postupne presúval z Balkánu do 
západnej Európy, kde akcelerovali závažné 
svetodejinné udalosti vyvolané francúzskou 
revolúciou.
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12. Zmeny vo vojenstve 
v dôsledku napoleonských vojen
Veľká francúzska revolúcia, ktorá vypukla 14. júla 1789 útokom parížskeho 
ľudu na Bastilu, sa stala začiatkom novej dejinnej epochy. Revolúcia pretrhala 
poddanské putá a umožnila zrod rovnoprávneho občana. Súčasne tak defini
tívne vyvrátila korene starého prežitého feudálneho režimu a umožnila nástup 
nových, kapitalistických vzťahov. Pod jej vplyvom sa začali triasť i rúcať tróny, 
menila sa politická tvár a mapa Európy, ale aj hynuli státisíce ľudí na bojiskách.
V rokoch 1792 - 1815 sa v Európe a čiastočne i v zámorí odohrávali rozsiahle 
vojnové konflikty, ktoré sa označujú ako koaličné vojny. Ich hlavnými protago
nistami boli vtedajšie európske mocnosti Francúzsko, habsburská monarchia, 
Veľká Británia, Rusko a ich spojenci.
V historiografii sa rozčleňujú na francúzske revolučné vojny (1792 - 1802) a na
poleonské či protifrancúzske vojny (1802 - 1815). Kým francúzske revolučné 
vojny mali spravidla obranný charakter, v prípade vojen vedených Napoleonom

Útok parížskeho ľudu na Bastilu 14. júla 1789
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Francúzsky tirailleur a voltižér

Revolučná francúzska 
armáda
Spoločenské zmeny vyvolané fran
cúzskou revolúciou mali zásadný 
význam aj pre ďalší vývoj vojenstva. 
Francúzsku kráľovskú armádu, 
ktorá zanikla vo víre revolúcie, na
hradila nová armáda budovaná na 
úplne odlišných princípoch. Roku 
1793 bola vo Francúzsku zavedená 
všeobecná branná povinnosť pre 
mužov vo veku 18-25 rokov. Po
vinná vojenská služba sa skrátila na 
2 až 6 rokov, ale prepustení vojaci 
tvorili zálohu, z ktorej ich mohli 
v prípade potreby opäť povolať do 
zbrane. Prechod k tomuto systému 
doplňovania umožnil vytvorenie 
masovej armády, akou nedispono
val žiaden dovtedajší štát.
Už na jar 1794 mala francúzska ar
máda podľa odhadu asi 1 200 000 
mužov. Navyše, bola to nielen ma
sová, ale aj národne jednoliata ar
máda, v ktorej prevládal revolučný 
i demokratický duch a panovalo sil
né vlastenecké oduševnenie. Tieto 
morálne faktory súčasne kompen
zovali pomerne slabú vycvičenosť 

a neraz i nedostatočnú disciplínu novej armády najmä v období jej začiatkov. 
Nová taktika a stratégia revolučnej francúzskej armády, ktorá musela od prvých

išlo o agresívne a koloniálne vojny 
s cieľom nastolenia francúzskej mo
censkej nadvlády, ako aj teritoriál
nych ziskov.

Francúzsky voltižér a karabinier
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Malba Eugena Delacroixa nazvaná Sloboda vedie ľud na barikády.

dní hájiť mladú republiku, vznikla vlastne viac-menej z núdze. Na dôkladný 
výcvik masy odvedencov či dobrovoľníkov nebol čas. Vojaka oboznámili len 
s nevyhnutnými zásadami a vzápätí nasadili do boja. Takýto vojak, nezaťažený 
kasárenským drilom ani šablónovitosťou bojovej činnosti sa na bojisku správal 
úplne prirodzene, strieľal z každej pozície, kryl sa a prekvapoval nepriateľa neo- 
čakávanosťou reakcií.
Istým problémom revolučnej armády bol spočiatku nedostatok dôstojníkov. 
Väčšina starých dôstojníckych kádrov z radov aristokracie armádu opustila. Re
volúcia tak otvorila cestu ku kariére mladým, talentovaným a odvážnym mu
žom, ktorých výsadou nebol vznešený rodokmeň, ale ich vlastné schopnosti. 
Jedným z týchto mladých veliteľov bol aj Napoleon Bonaparte, ktorý sa už ako 
24-ročný stal generálom. Podobne sa k maršalskej palici prepracovalo niekolko 
Napoleonových rovesníkov. Aj medzi generálmi neskoršej cisárskej Grande Ar- 
mée, čiže Velkej armády, bol nejeden bývalý radový vojak.
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Joachim Murat (1767 - 1815) bol synom hostinského, patril medzi tých, ktorý sa vďaka 
odvahe a vojenským i veliteľským schopnostiam z obyčajného vojaka prepracoval medzi 

špičku francúzskej armády. Vojenskú službu začal roku 1787 ako radový jazdec, roku 1792 
získal prvú dôstojnícku hodnosť podporučíka (obrázok vľavo), roku 1804 bol vymenovaný za 

maršala a roku 1808 sa stal kráľom Neapolská (obrázok vpravo).
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Za zásluhy pri obliehaní a dobytí 
mesta Toulon roku 1796 bol 24-ročný 

Napoleon Bonaparte vymenovaný 
za brigádneho generála.

Francúzska armáda pomerne skoro zane
chala kordónovú stratégiu a lineárnu takti
ku a nahradila ju taktikou kolón a rozptýle
ných útvarov - reťazí či rojníc rozptýlených 
strelcov (tirailleurov). Toto opatrenie bolo 
vynútené predovšetkým tým, že nedosta
točne vycvičená armáda by nedokázala 
udržať lineárnu bojovú zostavu. Nový prin
cíp francúzskej stratégie spočíval v aktívnej 
útočnej činnosti. Cieľom bolo zhromažde
nie mohutných síl na rozhodujúcom mies
te, získanie početnej prevahy v príslušnom 
smere a zničenie nepriateľa v rozhodujúcej 
bitke. Vďaka taktike kolón a rozptýlených 
útvarov mohla armáda bojovať aj v členi
tom teréne, pružnejšie manévrovať a prena
sledovať nepriateľa. Velitelia mohli sústre-
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Taktika kombinácie kolón a rozptýlených útvarov umožňovala francúzskej armáde efektívne 
bojovať aj v členitom teréne, pružnejšie manévrovať a sústreďovať sily podľa potreby 

v hlavnom smere útoku alebo dopĺňať útočné kolóny vojakmi z hĺbky či zo zálohy. Prejavilo 
sa to aj v bitke pri Slavkove 2. decembra 1805, ktorá bola najväčším vojnovým triumfom

Napoleona Bonaparteho

ďovať sily podľa potreby v hlavnom smere útoku alebo dopĺňať útočné kolóny 
vojakmi z hĺbky či zo zálohy.
Ako nový strategicko-taktický prvok sa presadzovalo úsilie zničiť živú silu ne
priateľa. Preto vzrástla úloha delostrelectva, bodákového útoku, presnej střelby 
a vzájomnej podpory jednotlivých druhov vojsk. Proti dlhej a plytkej línii pro-
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Uzavretý štvorec francúzskych pešiakov s puškami 
a nasadenými bajonetmi zvaný karé či ježko

tivníka nasadzovali Francúzi nielen voľné formácie pešiakov, ale stále častejšie 
zovreté formácie kolón v hĺbke 16 radov, ktoré vytváral pěchotný prápor. Išlo 
o veľmi pohyblivé útvary, ktoré umožňovali rýchly prechod z pochodového do 
bojového tvaru, číže z pochodovej do bojovej kolóny. Aj v boji sa ľahko uvoľňo
vali a opäť zoraďovali. Na odrazenie útoku jazdectva proti pechote vyvinula už 
lineárna taktika štvorce pešiakov nazývané karé (carré) či ľudovo ježko, keďže sa 
zo všetkých strán ježili puškami s nasadenými bodákmi.
Francúzska armáda sa ako celok vyznačovala mimoriadnou mobilitou, čo vy
plývalo z toho, že pri ťažení sa neviazala len na ťažkopádne vozataj stvo alebo 
stále sklady. Zásobovala sa najmä z miestnych zdrojov nákupom, na ťažení v cu
dzine sa často uplatňovala rekvirácia.
Nové spôsoby vedenia vojnových akcií vyvolali aj podstatné zmeny v organizá
cii vojsk. Vývoj organizačných foriem smeroval predovšetkým k organizačnému 
a taktickému spájaniu základných druhov vojsk do divízií a zborov a k utváraniu 
väčších organizačných jednotiek delostrelectva, jazdectva a ženijného vojska, čo
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Napoleon Bonaparte prekračuje Alpy; heroizujúci obraz Jacqua-Louisa Davida z roku 1800.

umožňovalo ich hromadné použitie. Súčasne však tieto vyššie vojensko-taktické 
telesá boli schopné plniť v boji samostatné úlohy. Aj nižší velitelia či dokonca 
radoví vojaci sa museli vedieť samostatnejšie rozhodovať a konať.
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Výnimočnosť Napoleona Bonaparteho
Novú stratégiu a taktiku boja doviedol na vysoký stupeň dokonalosti Napoleon 
Bonaparte. Bol vojvodcom nevšedného talentu, ktorý zužitkoval ako generál, 
ako prvý konzul aj ako cisár. Manévrovanie už nepovažoval za cieľ ako v iných 
armádach, ale za prostriedok na dosiahnutie cieľa. Uprednostňoval rýchle, bles
kové vojny a následné skoré uzavretie mieru; preto aj vojny ktoré viedol boli 
relatívne krátke, trvali spravidla jednu sezónu. Preferoval skôr útok než obranu, 
pričom sa vždy snažil vnútiť nepriateľovi svoju vôľu. Napoleon venoval nebýva
lú pozornosť prieskumu terénu, do najmenších podrobností vypracúval plány 
bitiek.
Napoleonova taktika bola zdanlivo jednoduchá: armádu rozvinul do troch sle
dov. Prvý útočil s podporou delostrelectva. V tejto fáze bitky hľadal, kde má 
nepriateľ slabinu. Druhý sled potom zaútočil na najslabšie miesto, kým tretí bol 
v zálohe a zapájal sa do boja v rozhodujúcom okamihu. Napoleonovým obľúbe
ným taktickým ťahom bol aj nečakaný útok na stred nepriateľskej bojovej zo
stavy a krídelný obchvat. Nie vždy však používal rovnaký spôsob, lebo všetko 
záviselo od daných okolností a podmienok, terénu a reakcií protivníka.
Na Napoleonovi nebol geniálny jeho systém, lež spôsob uplatňovania tohto 
systému, ktorý spočíval v tvorivej kombinácii a improvizácii jednotlivých prv-

Vojenský výcvikový tábor francúzskej armády v Boulogne
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kov. Za jeho vlády boli vo Francúzsku vytvorené velké výcvikové tábory, kde 
sa v letnom období uskutočňovala príprava všetkých druhov vojska. V týchto 
táboroch sa praktizoval spoločný nácvik spôsobov činnosti v bojových kolónach 
i rozptýlených útvaroch, prielom taktického stredu nepriateľskej bojovej zosta
vy, úder proti jednému alebo obidvom krídlam, zasadenie hromadných úderov 
pechotou, jazdectvom a delostrelectvom. Organizačná štruktúra armády, ktorú 
zaviedol Napoleon, v podstate jestvuje v moderných armádach až dodnes. 
Armáda revolučného a napoleonského Francúzska vtisla európskemu vojenstvu 
nezmazateľnú pečať. Prednosti nového francúzskeho modelu boli objektívnou 
skutočnosťou, ktorá sa následne ako nevyhnutnosť premietla do prerodu ozbro
jených síl ostatných štátov a súčasne aj do pretvorenia základných princípov vo
jenstva v danej dobe.

Habsburský 
reformátor armády 
arcivojvoda Karol
Neúspechy habsburskej armády 
na bojiskách prvej i druhej koalič
nej vojny si vynútili uskutočnenie 
viacerých zmien organizačného 
a systémového charakteru. Vedú
cou osobnosťou pri uskutočňovaní 
reforiem v armáde bol arcivojvoda 
Karol, mladší brat cisára Františka.
Už na začiatku roka 1801 cisár 
vymenoval arcivojvodu Karola 
za prezidenta Dvorskej vojnovej 
rady a zakrátko sa stal aj minis
trom vojny a námorníctva. Ako 
prezident Dvorskej vojnovej rady 
zreorganizoval predovšetkým čin
nosť a chod tohto najvyššieho vo- 
jensko-správneho orgánu. Dvorská vojnová rada sa rozdelila do troch grémií. 
V prvom, vojenskom grémiu boli dve oddelenia (pre pechotu a jazdectvo) a dve 
riaditeľstvá (delostrelecké a ženijné). Druhé grémium (politicko-ekonomické) 
tvoril rad referátov, napríklad pre doplňovanie a vyzbrojovanie armády, zabez-
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Sídlo Dvorskej vojnovej rady vo Viedni na námestí Am Hofv rokoch 1776 - 1848, 
budova bola zbúraná roku 1913.

pečovanie výstroja, zásobovanie či zdravotnú službu. Do kompetencie tretieho 
(justičného) grémia prislúchali súdne záležitosti.
Roku 1801 arcivojvoda Karol zreformoval aj činnosť Štábu generálneho ubyto
vateľa, ktorý vlastne plnil funkciu generálneho štábu habsburskej armády. Medzi 
jeho úlohy pribudlo aj nové vojenské mapovanie monarchie. Zároveň Vojnový 
archív vo Viedni, ktorý už roku 1776 založil maršal Andrej Hadik, sprístupnili 
dôstojníkom pre štúdium vojenstva a vojenských dejín.
Reformovanie vojenskej administratívy sa stretávalo s nepochopením, ba neraz 
aj s nesúhlasom konzervatívnych síl panovníckeho dvora. Išlo najmä o snahu 
arcivojvoda Karola zrušiť doživotnú vojenskú službu. Cisárskym patentom zo 4. 
mája 1802 bola napokon doživotná vojenská služba zrušená a dĺžka služby bola 
stanovená na 10 rokov v pechote, 12 rokov v jazdectve, 14 rokov v delostrelectve 
i v technických druhoch vojska. Toto opatrenie sa realizovalo v západnej časti 
monarchie hneď, v Uhorsku až po schválení Uhorským snemom v októbri 1802. 
Na tomto mieste možno zároveň uviesť, že podľa regrutačného predpisu zo 4.

150



12. časť

Generalissimus arcivojvoda Karol sa roku 1806 po dočasnom odstavení opäť dostal na 
čelo armády. Maliar Johann Peter Krafft sa pri jeho zobrazení v bitke pri Asperne očividne 

inšpiroval heroizujúcim obrazom Napoleona od Jacqua-Louisa Davida z roku 1800.

apríla 1827 sa aj v Uhorsku roku 1828 zaviedla 14-ročná vojenská služba, no 
naďalej sa verbovalo aj na neobmedzenú službu až do roku 1843, keď bola doži
votná služba definitívne zakázaná a dĺžka služby sa stanovila na 14 rokov. Roku 
1845 Dvorská vojnová rada skrátila dĺžku trvania vojenskej služby na 8 rokov.
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Podlá nového konskripčného a od
vodového systému z roku 1804, ktorý 
vychádzal z predchádzajúcej reformy 
Jozefa II. z roku 1781, boli jednotlivé 
krajiny monarchie rozdelené na kon- 
skripčné, čiže doplňovacie okresy (Er- 
gänzungs-Bezirk), pričom v každom 
z nich sa dopĺňal jeden pluk. Konskrip- 
ciu nováčikov a vojnopovinných vyko
návali konskripční revízori s príslušný
mi dôstojníkmi daného pluku. 8. husár
sky pluk sa naďalej (až do roku 1852) 
dopĺňal z Bratislavskej (vtedy Prešpor- 
skej), Trenčianskej a Nitrianskej stolice. 
Závažné opatrenia sa uskutočnili naj
mä v oblasti skvalitnenia výcviku. 
Podlá príkladu francúzskej armády 
vytvoril arcivojvoda Karol výcvikové 

tábory, kde sa uskutočňovali rozsiahle cvičenia, ktoré už nadobúdali charakter 
manévrov. Zásadnejší význam mala reformná činnosť, ktorú arcivojvoda Ka
rol začal uskutočňovať roku 1806, keď sa po dočasnom odstavení už v hodnosti 
generalissima opäť dostal na čelo armády. Jeho zásluhou aj do vojenstva habs
burskej armády začali prenikať nové metódy, ktoré postupne vytláčali topornú 
lineárnu bojovú taktiku. Hlavnou taktickou zásadou naďalej zostalo začatie boja 
organizovanou střelbou, po ktorej nasledoval masový útok na protivníka. Podľa 
vzoru francúzskych tirailleurov sa postupne aj v habsburskej pechote začali pred 
čelnú bojovú líniu stavať skupinky strelcov, ktorí však nevykonávali činnosť sa
mostatne ako Francúzi, ale na základe signálov veliteľov.
Účinnosť střelby pešiakov, odhliadnuc od jágrov (horských strelcov), bola naďa
lej veľmi slabá. Z vyhodnotenia istého cvičenia v streľbe na maketu cieľa, ktorý 
predstavoval terč 30 metrov dlhý a 2 metre vysoký, vyplynuli tieto výsledky: zo 
100 krokov 60% zásahov, z 200 krokov 40% zásahov, z 300 krokov 25% zásahov 
a zo 400 krokov 20% zásahov. V boji, kde boli podstatne zložitejšie a náročnejšie 
podmienky, bola úspešnosť zásahov omnoho nižšia.
Významným reformným činom bolo zavedenie novej organizácie vojska. Celá 
habsburská armáda bola rozdelená na 9 armádnych zborov a 2 záložné zbory.
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Za vojny roku 1809 pribudol ešte 10. a 11. armádny zbor. Do každého zboru boli 
zaradené všetky vtedajšie druhy vojsk a zbraní, čo malo umožniť vykonávanie 
samostatných operácií. Armádny zbor tvorili 2 radové divízie, jedna pohyblivá 
divízia, 70 - 96 diel a špeciálne vojenské oddiely.
Radová divízia pozostávala z dvoch 
brigád, brigádu tvorili dva radové pe
šie pluky a jeden prápor jágrov. Do 
pohyblivej divízie (Avantgardedivi- 
sion) boli zaradené dve kombinované 
ľahké brigády, pričom ľahkú brigá
du tvoril jeden ľahký jazdecký pluk 
a dva až päť práporov ľahkej pechoty.
Prevažná časť ťažkého delostrelectva 
a granátnici boli začlenení do dvoch 
záložných zborov. Každý záložný zbor 
mal okrem toho 1 pešiu divíziu a 1 
jazdeckú divíziu.
Roku 1809 mala habsburská armáda 
63 peších plukov (z toho 15 uhor
ských), 17 hraničiarskych plukov a 9 
práporov poľných jágrov a tirolský 
ostrostrelecký zbor. Jazdectvo tvorilo 
35 plukov, z toho 12 husárskych. Popri 
štyroch delostreleckých plukoch bolo 
vytvorených aj 9 samostatných pio
nierskych oddielov.
V napoleonskom období sa zmenila technológia vojen a zmenili sa aj úlohy 
a charakter jednotlivých druhov vojsk. Pechota získala väčšiu palebnú silu a sta
la sa mobilnejšia. Jazdectvo prestalo byť rozhodujúcim druhom vojska najmä 
preto, že kôň bol velkým a nechráneným cieľom. Delostrelectvo zvýšilo palebnú 
silu a dosiahlo väčší i presnejší dostrel. Na bojisku, ktoré sa oproti predchádza
júcemu obdobiu začalo podstatne rozširovať, narástlo tzv. rizikové pásmo smrti. 
Oproti lineárnej taktike, ktorej hlavným cieľom bolo vytlačenie nepriateľa z ob
rannej čiary, sa presadzoval zámer zničiť živú silu nepriateľa. Unavujúcu straté
giu, ktorej základom bolo manévrovanie, nahradila zničujúca stratégia. Vojna sa 
tak stala čoraz krvavejšia a smrtonosnejšia.
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jazdectva, lebo kôň bol čoraz zraniteľnejší 

a predstavoval veľký a nechránený cieľ, ako to 
vidno aj na znázornení útoku francúzskych 

kyrysníkov.



13. V reťazci koaličných 
vojen (1792 - 1815)
V pohnutých rokoch 1792 - 1815 armáda habsburskej monarchie bojovala 
v piatich koaličných vojnách proti Francúzsku a v jednej vojne ako francúzsky 
spojenec proti Rusku. Vojnové účinkovanie habsburskej monarchie nebolo veľ
mi úspešné. Ani osobná obetavosť či najvyššia obeta státisícov vojakov, medzi 
ktorými boli aj mnohí Slováci, nezabránila tomu, že habsburská armáda pre
hrávala väčšinu bitiek a monarchia všetky vojny s výnimkou poslednej vojny 
proti napoleonskému Francúzsku. Z tej vyšlo Rakúske cisárstvo víťazne, čo mu 
umožnilo naďalej zostať medzi veľmocami, ktoré sa roku 1815 združili v Svätej 
aliancii.

Pri nástupe vlády Leopolda II. 
roku 1790 mala habsburská ar
máda okolo 300 000 mužov. 
V habsburskej armáde bolo vtedy 
356 generálov - 13 poľných mar
šalov, 13 generálov jazdectva, 18 
generálov poľných zbroj majstrov, 
79 poľných podmaršalov a 233 
generálmajorov.
Prípravy na potlačenie francúz
skej revolúcie sa prejavili v zvy
šovaní početného stavu habsbur
skej armády. Počet peších plukov 
vzrástol na 63, kyrysníckych na 
12. Súčasne sa navýšil aj počet 
plukov ostatných druhov jazdec
tva. Pristúpilo sa k mobilizácii 
dobrovoľníkov, z ktorých bol vy
tvorený jazdecký pluk horských 
strelcov. Jazdectvo malo celkove 
42 plukov. Muži z Uhorska, a teda 
aj zo Slovenska, slúžili vil peších 

Cisár Leopold II. panoval v rokoch 1790 - 1792. a 9 husárskych plukoch.
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Prvá koaličná vojna
Revolučné udalosti vo Francúzsku sledoval viedenský dvor s obavami i nevôľou, 
no nestali sa dôvodom na priamu intervenciu. Po nástupe Františka II. na habs
burský trón roku 1792 sa však silný protifrancúzsky kurz zvýraznil. Francúz
sky kráľ Ľudovít XVI. pod tlakom zákonodarného zhromaždenia vypovedal 20. 
apríla 1792 vojnu habsburskej monarchii. Na jej stranu sa hneď pridalo Prusko 
a neskôr väčšina európskych štátov, takže v prvej koaličnej vojne bojovalo Fran
cúzsko úplne osamotené.
Ofenzíva francúzskeho generála 
Charlesa-Fran^oisa du Périer Du- 
mourieza sa zrútila hneď na začiat
ku a už koncom júla 1792 prekro
čili habsburské a pruské vojská 
hranice Francúzska. V krajne 
napätej situácii sa vyhrotila aj si
tuácia v Paríži. V auguste detroni- 
zovali a neskôr (21. januára 1793) 
popravili Ľudovíta XVI. a 21. sep
tembra 1792 vyhlásili Francúzsko 
za republiku. Na základe výzvy 
„Vlasť v nebezpečenstve“ sa rýchlo 
sformovala revolučná francúzska 
armáda, a to z radov dobrovoľní
kov, príslušníkov Národnej gardy 
a časti starej armády. Po víťaznej 
bitke pri Valme 20. septembra 
1792 sa jej podarilo vytlačiť habs
burské a pruské vojsko zo sever
ného Francúzska. Vďaka použitiu 
novej taktiky kolón a rozptýlených strelcov proti nepriateľskej lineárnej bojovej 
zostave Francúzi v novembri 1792 zvíťazili v bitke pri Jemappese v Habsbur
skom (Rakúskom) Nizozemsku (dnešné Belgicko) a otvorili si cestu do Valón- 
ska, Flámska a Porýnia. Francúzska armáda postupovala vo všetkých smeroch. 
Zmocnila sa Nizzy a Savojska, takmer celého Porýnia, ako aj strategicky vý
znamných miest Mohuč (Mainz) a Frankfurt nad Mohanom.
Na dotvorenie predstavy o tomto prvom vojnovom roku, ale napokon aj o celom

155

Po smrti Leopolda II. roku 1792 sa rímsko- 
nemeckým cisárom a uhorským i českým kráľom 

stal 25-ročný František II.
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Dňa 21. januára 1793 v Paríži popravili gilotínou francúzskeho kráľa Ľudovíta XVI.

Panoráma bojiska pri Jemappese, kde francúzska revolučná armáda 6. novembra 1792 
porazila habsburské vojsko pod velením nizozemského guvernéra vojvodu 

Alberta Sasko-Tešínskeho.
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období vojen proti revolučnému a napoleonskému Francúzsku možno uviesť 
aspoň jeden príklad. Wurmserov (neskôr 8.) husársky pluk, ktorého vtedajším 
zástavníkom bol 54-ročný Ladislav Škultéty, mal začiatkom leta 1792 pred vstu
pom na bojisko 2 324 mužov a 2 268 koní. Pri súpise na konci roka mal pluk už 
len 1 298 mužov a 1 163 koní, takže za 6 mesiacov stratil (na padlých, ranených, 
chorých, zajatých, dezertéroch či nezvestných) takmer polovicu mužstva i koní. 
A pritom nebojoval v žiadnej väčšej bitke, ale len v menších šarvátkach. 
Francúzske úspechy pretrhla až bitka pri flámskom Neerwindene 18. marca 
1793. Na prenikavom víťazstve habsburskej armády sa nemalou mierou po
dieľali aj uhorské pluky: 33. a 34. peší pluk a Esterháziho (neskôr 3.) husársky 
pluk. V niekolkohodinovom boji sa vyznamenali najmä husári, ale v bodáko- 
vom útoku aj pešiaci. Mužstvo týchto troch plukov, ktoré v bitke stratili takmer 
štvrtinu či pätinu mužov, tvorili prevažne Slováci. Tuhé boje však pokračovali aj 
nasledujúci deň, keď sa zboru pod velením podmaršala Jána Andreja Beňovské- 
ho z Beňova podarilo vytlačiť pozviechané francúzske vojská z Wommersonu 
a Hackendovenu. Porazený generál Charles Dumouriez sa vzpriečil jakobín
skym vyšetrovateľom, ktorí ho obvinili zo zrady revolúcie, a gilotíne sa vyhol len 
dezerciou k habsburskej armáde.

V bitke pri Neerwindene 18. marca 1793 zvíťazilo habsburské vojsko.
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Podmaršal Ján Andrej Beňovský 
(1740 - 1822) bol za prvej koaličnej vojny 

veliteľom zboru. Úspešne si počínal aj 
v ďalších koaličných vojnách

Generál Charles-Franfois Dumouriez 
bol po porážke pri Neerwindene 

obvinený z vlastizrady a dezertoval 
z francúzskej armády.

Aj v Porýní si 30-tisícová habsburská 
armáda pod velením generála jazdectva 
Dagoberta Sigmunda Wurmsera počí
nala úspešne, keď v októbri 1793 dobyla 
a obsadila viaceré významné alsaské pev
nosti v okolí Štrasburgu, medzi inými na
príklad Wissembourg, Wantzenau alebo 
Reichstett. V týchto bojoch si úspešne 
počínal aj uhorský 2. peší pluk zložený 
z mužov Bratislavskej (vtedy Prešporskej), 
Trenčianskej a Nitrianskej stolice, ktoré
mu velil plukovník Jozef Očkai (Ocskay) 
z Očková. V pluku bojovali aj jeho dva
ja mladší bratia - major Žigmund Očkai 
ako veliteľ práporu a kapitán Rudolf Oč
kai ako veliteľ stotiny. O urputnosti bojov 
v Porýní a Alsasku svedčí napríklad, že 
len v bojoch pri Wissembourgu padlo 54 
a zranených bolo 128 príslušníkov 2. pe
šieho pluku. Straty pluku pri Reichstette 
boli ešte väčšie: 59 mŕtvych a 131 zrane
ných, medzi nimi aj major Žigmund Oč
kai. Za osobné hrdinstvo vyznamenali tri 
desiatky príslušníkov tohto pluku. Medzi 
vyznamenanými zlatou či striebornou 
Vojenskou záslužnou medailou možno 
čítať mená: Michal Matušek, Štefan Ma
lic, Juraj Janota, Juraj Šubík, Jozef Gažo, 
Andrej Novota, Štefan Sekáč, Juraj Gaš- 
parík, Ján Blaho, Juraj Šefčík, kaprál Pavel 
Žák či feldvébel Imrich Curič.
Zavedením všeobecnej vojenskej služby 
vo Francúzsku sa francúzska armáda vý
razne posilnila. Na jar roku 1794 prešla 
do ofenzívy a vstúpila do dnešného Bel
gicka. Dňa 26. júna 1794 približne 80-ti-
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sícová armáda generála Jeana-Bap- 
tistu Jourdana porazila v ťažkej bitke 
pri Fleuruse habsburské vojsko v sile 
okolo 50-tisíc mužov na čele s mar
šalom princom Fridrichom Josiá- 
šom Sasko-Kobursko-Saalfeldským.
V bitke pri Fleuruse boj ovali vybrané 
granátnické stotiny zo šiestich uhor
ských plukov, dva husárske pluky 
a prápor Špléniho (Splényi) pešie
ho pluku. Len straty tohto práporu 
predstavovali 267 mužov (z toho 5 
dôstojníkov), z ktorých bolo 65 pad
lých (z toho dvaja dôstojníci). Fran
cúzske vojská vzápätí obsadili ľavý 
breh Rýna. Tieto úspechy Francúzov 
podnietili aj postupný rozklad prvej 
protifrancúzskej koalície.
Roku 1795 Wurmserov (neskôr 8.) 
husársky pluk bojoval proti Fran
cúzom v Nemecku, kde sa v Porýní 
obzvlášť vyznamenal 30. apríla pri 
Mohuči (Mainz), kde utrpel stratu 1 dôstojníka, 36 mužov (z toho 7 mŕtvych) 
a 79 koní, a 17. októbra pri Mannheime. Od 10. do 14. novembra podstúpil pluk 
každý deň ťažké boje pri Pfedersheime, Staderheime a napokon pri Frankentha- 
le, kde počas dvoch dní 5 mužov padlo, 5 dôstojníkov a 45 príslušníkov mužstva 
bolo zranených, popri tom pluk stratil aj 75 koní (25 zabitých a 50 zranených). 
Boje v južnom Porýní-Falcku pokračovali a 20. novembra, keď francúzske jed
notky ustúpili z Lingenfeldu, napadli ich v blízkych germersheimských lesoch 
Wurmserovi husári a získali bohatú korisť, za čo im v rozkaze udelil pochva
lu hlavný veliteľ ríšskeho a habsburského dolnorýnskeho vojska cisársky poľný 
maršal Franz Carl (Francois Charles) Joseph de Croix von Clerfait.
Dňa 18. decembra 1795 bolo uzavreté prímerie a Wurmserov husársky pluk do
stal rozkaz presunúť sa na prezimovanie do tábora v Mingolsheime pri Speyeri, 
kde si zástavník Ladislav Škultéty so spolubojovníkmi mohol aspoň načas od
dýchnuť a nabrať sily, a pluk zasa aj doplniť preriedené rady. Ešte v prvej polovici

Generál a od roku 1795 maršal Dagobert 
Sigmund Wurmser (1724 - 1797) zastával 
vysoké veliteľské funkcie; roku 1775 sa stal 

majiteľom husárskeho pluku, v ktorom slúžil 
Ladislav Škultéty.
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Francúzska armáda generála Jeana-Baptistu Jourdana porazila v bitke 
pri Fleuruse habsburské vojsko; je zaujímavé, že maliar Jean-Baptiste Mauzaisse, 

zobrazil na horizonte pozorovací balón.

nasledujúceho roka po nábore nováčikov a nákupe koní Wurmserov husársky 
pluk dosiahol početný stav 2 236 mužov a 1857 koní. Habsburské velenie 7. júna 
1796 vydalo rozkaz na presun Wurmserových husárov z Mingolsheimu na se- 
verotalianske bojisko, kde ako hlavný veliteľ francúzskej armády v Itálii pôsobil 
čoraz aktívnejší 27-ročný generál Napoleon Bonaparte. Presun pluku z Porýnia 
do Lombarska po trase Mingolsheim, Knittlingen, Pfuhl, Dietmansried, Reut- 
te a ďalej cez Tirolsko prebiehal napriek ťažkému terénu pomerne rýchlo, lebo 
predvoj a štáb pluku, v ktorom bol aj zástavník Ladislav Škultéty, už 22. júla 
dorazil do lombardského mesta Trident (Triente), posledné švadróny pluku tam 
prišli o päť dní neskôr.
Pokus Direktória rozhodnúť vojnu proti habsburskej monarchii výpravou do 
Nemecka roku 1795 stroskotal, lebo francúzske vojsko nedokázalo zvíťaziť 
v žiadnej rozhodujúcej bitke. Ani francúzske ťaženie roku 1796 sa nezačalo
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najlepšie. Habsburská armáda pod 
velením arcivojvodu Karola Habs
burského porazila v auguste fran
cúzsku armádu generála Jourdana 
pri Neumarkte i Ambergu, takže 
aj francúzske zoskupenie generála 
Jeana-Victora-Marieho Moreaua 
postupujúce na Mníchov muselo 
ustúpiť.
Omnoho úspešnejšia bola výpra
va armády generála Napoleona 
Bonaparta, ktorá 12. apríla 1796 
najprv odrazila v bitke pri Mon- 
tenotte útok habsburského vojska 
maršala Jeana-Philippa de Beau
lieu a potom bleskovým ťažením 
porazila sardínsku armádu ge
nerála Michelangela Alessandra 
Colliho-Marchiho. Habsburské 
vojská, medzi ktorými bol aj Wur- 
mserov husársky pluk, ustúpili do pevnosti Mantova, kde ich Napoleon obkľúčil. 
O taktickej vyspelosti a veliteľských schopnostiach mladého generála Napoleona 
svedčí aj to, že postupne odrazil štyri pokusy 50-tisícovej habsburskej armády, 
ktorej velil generál uhorského pôvodu Jozef Alvinczy von Berberek, o vyslobo
denie pevnosti. Habsburská armáda obkľúčená v Mantove 2. februára 1797 ka
pitulovala a Napoleonova armáda sa pohla na Viedeň.
Táto okolnosť prinútila habsburskú monarchiu uzavrieť s Francúzskom príme
rie a 17. októbra 1797 mier v Campo Formiu. Monarchia definitívne stratila 
Habsburské (Rakúske) Nizozemsko (Belgicko) a vzdala sa Lombardská. Súčas
ne uznala vazalské republiky, ktoré Francúzi ustanovili v Itálii, čiže na území 
dnešného Talianska.
Z Uhorska sa popri jednotkách regulárnej armády na bojoch koaličných vojen 
podieľalo jednak insurekčné vojsko a jednak jednotky meštianskej milície. Insu- 
rekcia - doslova povstanie, v modernom zmysle slova mobilizácia - bola tradič
ným stredovekým pilierom uhorského vojenstva. Jej podstata spočívala v tom, 
že v prípade potreby museli do vojska narukovať všetci šľachtici.

Ríšsky poľný maršal princ Fridrich Josiáš 
Sasko-Kobursko-Saalfeldský (1737 - 1815) bol 

vcelku úspešným vojvodcom; bojoval v 16 bitkách, 
v desiatich osobne velil vojskám a len 

v troch z nich nezvíťazil.
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V bitke pri Handschuhsheime v Porýnsku 24. septembra 1795 habsburské vojsko, ktorému 
velil generál chorvátskeho pôvodu Peter Vitus von Quosdanovich (Gvozdanovič), zvíťazilo 

nad francúzskymi silami pod velením generála Jeana-Charlesa Pichegrua.
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Uhorské insurekčné jednotky vy
tiahli do poľa prvýkrát roku 1797. 
Tvorili ho 3 pešie prápory a 93 
jazdeckých husárskych švadrón 
v celkovom počte 14 500 mužov. 
Hlavným veliteľom uhorského in- 
surekčného vojska bol uhorský pa- 
latín arcivojvoda Jozef Habsburský 
(1776 - 1847), cisárov brat. Z úze
mia dnešného Slovenska naruko
valo približne 5 800 insurgentov 
(tisíc pešiakov a 4 800 jazdcov), 
čo predstavovalo takmer 40 % 
z celkového počtu insurgentov. 
Jednotlivé slovenské stolice sa na 
insurgencii podieľali nasledovne: 
Bratislavská (vtedy Prešporská) - 
6 švadrón na čele s plukovníkom 
Rudolfom Pálfim (Pálffy), Nitrian-

li'Jiiliáľiidr-

Cisársky maršal Franz Carl (Francois Charles) 
Joseph de Croix von Clerfait
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Detail z boja na moste pri Arcole bol súčasťou bitky, v ktorej Napoleon Bonaparte 
15. novembra 1796 porazil habsburské vojsko pod velením generála uhorského pôvodu 
Jozefa Alvinczyho; ten sa viackrát neúspešne pokúšal vyslobodiť obkľúčenú Mantovu.

Kapitulácia veliteľa obklúčenej Mantovy maršala Dagoberta Sigmunda Wurmsera do rúk 
francúzskeho generála Jeana Séruriera dňa 2. februára 1797.
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V závere prvej koaličnej vojny sa v bitke pri Tarvisiu (nem. Tarvis) v Julských Alpách 23. 
marca 1797 vyznamenal podplukovník Michal Fedák (prvý sprava na koni), ktorý zachránil 

život arcivojvodovi Karolovi a následne utrpel ťažké zranenie.

ska - 2 pešie prápory na čele s podplukovníkom Alojzom Baťánim (Batthyányi) 
a 6 švadrón, ktorým velil plukovník Jozef Esterházi (Eszterházy). Po 4 švadróny 
postavili Hontianska a Trenčianska stolica. Trom švadrónam Hontianskej stolice 
velil plukovník Anton Forgáč (Forgách), Liptovská a Komárňanská stolica do
dali po dve švadróny, ktorých veliteľmi boli kapitán Ján Sentiváni (Szentiványi) 
z rodu Svätojánskych, respektíve plukovník Michal Nádašdy. Po jednej švadró- 
ne postavila stolica Oravská - veliteľ kapitán Alexej Meško, Turčianska - veliteľ 
podplukovník Imrich Zay a Zvolenská, ktorej velil major Mikuláš Radvanský.
V medzivojnovom roku 1798 habsburskú armádu posilnili novozriadené štyri 
uhorské pešie pluky a dva husárske pluky, ako aj šesť regulárnych ľahkých pe
ších práporov (po 1 300 mužov), ktoré však roku 1801 pri reorganizácii zrušili 
a mužstvom posilnili viaceré uhorské pravidelné pešie pluky. Novoutvorený 60. 
peší pluk sa až do roku 1853 dopĺňal na Slovensku. V rokoch 1798 - 1809 pluk 
sídlil v Trenčíne.
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Druhá protifrancúzska koalícia
Na jar 1799 sa vytvorila druhá protifrancúzska koalícia, ktorej zloženie bolo 
takmer rovnaké ako v predchádzajúcom prípade. Habsburská monarchia vyhlá
sila 12. marca 1799 vojnu Francúzsku a o dva týždne už armáda arcivojvodu Ka
rola porazila generála Jeana-Baptistu Jourdana pri Stockachu v hornom Porýn-

Habsburský arcivojvoda Jozef (1776 - 1848) bol od roku 1796 uhorským palatínom 
a zároveň veliteľom uhorského insurekčného vojska.
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Uhorskí husári útočia na francúzske pozície v bitke pri Verone 26. marca 1799; išlo o jeden 
z prvých bojových stretov na severotalianskom bojisku na začiatku druhej koaličnej vojny.

sku a vpadla do Helvétskej republiky (Švajčiarska). Na severotalianskom bojisku 
sa 25. a 30. marca habsburské a francúzske vojsko zrazilo pri Verone v dvoch 
bitkách, ktoré však nemali víťaza. V Lombardsku v povodí rieky Adda spojené 
ruské a habsburské vojsko vedené Alexandrom Vasilievičom Suvorovom pora
zilo v dňoch 25. - 27. apríla vo viacerých stretoch francúzsku armádu generála 
Jeana V. M. Moreaua, následne 29. apríla obsadilo Miláno a o mesiac neskôr 
i Turín. V bitke pri Novi v polovici augusta 1799 ruské vojsko porazilo armádu 
francúzskeho generála Barthélemyho-Catherine Jouberta, ktorý v boji zahynul. 
Úspechy v Taliansku však Suvorov nezúročil, lebo na želanie viedenského dvo
ra sa vydal do Helvétskej republiky, kde sa zhoršilo postavenie spojeneckého 
vojska. Suvorovova armáda pokročila cez priesmyk sv. Gottharda Alpy, no bolo 
už neskoro, lebo medzičasom armáda francúzskeho generála Andrého Massénu 
porazila habsburské vojsko na čele s generálom Friedrichom von Hotze i ruský 
zbor generála Alexandra Michajloviča Rimského-Korčakova. Cár Pavol I. odvo
lal ruské vojská zo strednej Európy a 22. októbra 1799 Rusko oficiálne vystúpilo 
z druhej koalície.
Katalyzátorom v ďalšom priebehu vojnových udalostí sa stal štátny prevrat vo 
Francúzsku. Dňa 9. novembra 1799 (podľa francúzskeho revolučného kalen
dára 18. brumaira) generál Napoleon Bonaparte rozohnal obidve snemovne
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V bitke pri Noví v polovici augusta 1799 ruské vojsko generála Suvorova zvíťazilo nad 
francúzskou armádou generála Barthélemyho-Catherine Jouberta, ktorý v boji zahynul.

i Direktórium a vyhlásil sa za prvého konzula republiky. Po nastolení vojenskej 
diktatúry Napoleon zreorganizoval armádu a na jar 1800 začal velkú ofenzívu 
proti habsburskej armáde v Porýnsku i Taliansku. Talianska výprava vyvrcholi
la zdrvujúcou porážkou habsburskej armády 14. júna 1800 v bitke pri Maren- 
gu, a to napriek tomu, že 30-tisícová habsburská armáda mala značnú početnú 
a spočiatku aj výraznú taktickú prevahu. O výsledku bitky rozhodol príchod 
divízie generála Louisa-Charlesa-Antoina Desaixa, ktorý silným úderom do 
nekrytého boku habsburských vojsk zvrátil víťazstvo vo francúzsky prospech. 
Habsburská armáda v bitke stratila 6 000 padlých a ranených a 7 000 mužov bolo 
zajatých. Následkom ťažkého zranenia zakrátko podľahol aj 44-ročný levočský 
rodák podmaršal Karol Hadik, syn maršala Andreja Hadíka. V bitke velil jedné
mu z habsburských zborov. Ešte v prvej koaličnej vojne mu cisár udelil rytiersky 
i komandérsky kríž Vojenského radu Márie Terézie.
Roku 1800 v Uhorsku vyhlásili insurekciu, na základe ktorej narukovalo 26 000 
pešiakov a 10 000 jazdcov do 25 peších práporov, 9 husárskych plukov a 6 hu
sárskych švadrón. Slovenské stolice plne postavili 7 peších práporov, 2 husárske 
pluky a 2 švadróny a čiastočne sa podieľali na vytvorení ďalších 5 peších prá
porov, 1 husárskeho pluku a 1 husárskej švadróny. Ani toto šľachtické pohoto-
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Heroizujúce zobrazenie prechodu vojska generála Suvorova cez Alpy v zime 1799
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Dňa 18. brumaira, čiže 9. novembra 1799 generál Bonaparte uskutočnil štátny prevrat 
a dal sa vyhlásiť za prvého konzula Republiky; bol ním až do svojej korunovácie 

za cisára 2. decembra 1804.

vostné vojsko sa však na bojisko nedostalo, lebo po ďalšej ťažkej porážke, ktorú 
habsburská armáda utrpela 3. decembra 1800 pri Hohenlindene v Bavorsku, sa 
vojnová prehra habsburskej monarchie spečatila Lunévillským mierom, uzavre
tým 9. februára 1801.
Po prijatí mieru dostal 8. (Nauendorfov) husársky pluk rozkaz presunúť sa do 
mierovej posádky v Haliči. Zástavník Ladislav Škultéty sa so spolubojovníkmi 
23. apríla 1801 vydali naprieč monarchiou na dlhú cestu zo severotalianskeho
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mestečka Santa Lena až do Tarnopolu (dnes Ternopiľ na Ukrajine), kam prišli 
16. júna 1801. O náročnosti tohto presunu svedčí aj to, že kôň, ktorého Škultéty 
získal ako korisť ešte v auguste 1800, zakrátko cestou pošiel, takže náš protago
nista dorazil do Haliče bez koňa, a až do decembra 1804 slúžil pešo, a to načas 
už nie ako zástavník. Ako strážmajster bol totiž pridelený do plukového špitála 
v posádke veliteľstva v Tarnopole. Už na začiatku mierovej služby v Haliči do 
života pluku zasiahla správa o skone majiteľa pluku podmaršala Friedricha Au
gusta Nauendorfa 3. decembra 1801. Za nového majiteľa pluku bol 12. januára 
1802 vymenovaný poľný podmaršal Michael Kienmayer, ktorý túto funkciu po
tom zastával dlhých 26 rokov.

V bitke pri Marengu 14. júna 1800 Francúzi porazili početnejšiu habsburskú armádu.

Tretia protifrancúzska koalícia
Na základe anglickej iniciatívy vznikla roku 1805 tretia protifrancúzska koalícia. 
Jej základ tvorili Velká Británia, Rusko a habsburská monarchia, ktorá sa od 
roku 1804 po korunovácii rímsko-nemeckého cisára Františka II. aj za rakúske
ho cisára (pod menom František I.) oficiálne nazývala Rakúskym cisárstvom. 
Ku koalícii sa pridalo i Švédsko a Neapolsko, kým väčšina nemeckých štátov 
opatrne vyčkávala, ako sa vyvinie situácia. Na stranu Francúzska sa pridalo len
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Komandérsky kríž Vojenského radu Márie Terézie sa 
nosil na náhrdelnej stuhe zavesenej na krku.

Rytiersky kríž Vojenského 
radu Márie Terézie sa nosil na 
trojuholníkovej prevlečnej stuhe 
pripnutej na ľavej strane hrude.

Veliteľ armádneho zboru podmaršal Karl Mack, ktorý sa stiahol do Ulmu, zakrátko 
kapituloval pred Napoleonom, následkom čoho sa 25-tisíc habsburských vojakov

dostalo do zajatia.
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Bavorsko, ktoré však vzápätí bez vy
hlásenia vojny obsadili habsburské 
vojská.
Keď sa Napoleonov pokus o vylode
nie v Británii nevydaril, rozhodol sa 
pre vojnu na pevnine. Koncom leta 
1805 sa pohla z Boulognského tábo
ra vyše 200-tisícová francúzska ar
máda. Pochod z tábora v severnom 
Francúzsku bol neuveriteľne rýchly. 
Už v polovici októbra Francúzi ob
kľúčili bavorské mesto Ulm, kde sa 
stiahol habsburský zbor, ktorému ve
lil podmaršal Karl Mack von Leibe- 
rich. Ten o pár dní kapituloval, čím 
pripravil habsburskú armádu o 25 
000 mužov. Vojenský súd vo Viedni 
ho odsúdil na trest smrti, cisár Fran

tišek mu zmenil trest na dvojročný pevnostný žalár. Arcivojvoda Ferdinand ď 
Este unikol zajatiu len vďaka tomu, že preoblečený za radového husára bol v zo
stave tucta švadrón 12. husárskeho pluku, ktorému sa podarilo prebiť z obkľú
čeného Ulmu.
Po menších zrážkach Napoleon prešiel 600-kilometrovú vzdialenosť medzi Ul- 
mom a Viedňou za 23 dní. Už 13. novembra 1805 obsadil hlavné mesto Rakúske
ho cisárstva a o týždeň bol na Morave. Ustupujúca spojenecká ruská a habsbur
ská armáda sa zastavila a doplnila o nové pluky až pri Olomouci. Hlavný veliteľ 
spojeneckých vojsk generál Michail Illarionovič Kutuzov varoval rakúskeho 
cisára Františka a ruského cára Alexandra pred bojovým stretnutím s Napoleo
nom. Tí obaja však verili vo víťazstvo. Nevyhnutnosť rýchlej bitky zdôvodňovali 
skorým príchodom zimy a nevídaným postupom francúzskej armády. Napo
leon, ktorého armáda sa cestou stenčila už iba na 75-tisíc mužov, považoval tiež 
rozhodujúcu bitku za strategicky najvýhodnejšiu možnosť. Navonok však pred
stieral únavu a pesimizmus, čo utvrdzovalo vieru jeho oboch protivníkov v isté 
víťazstvo bez ohľadu na konkrétnu situáciu v teréne.
Plán bojových operácií spojeneckej 90-tisícovej armády vypracoval náčelník 
štábu generál Franz von Weyrother. Podľa plánu sa mal hlavný úder uskutočniť
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Veliteľ zboru maršal Divízny generál
Nicolas Jean-de-Dieu Soult Dominique Joseph Vandamme

južne od cesty Brno - Slavkov, s cieľom odrezať hlavné sily Napoleonovej armá
dy od prístupových ciest z Viedne. Francúzska armáda mala byť zatlačená na 
Českomoravskú vysočinu a tam definitívne porazená. Hoci mal plán neuveriteľ
ne mnoho detailov, nepočítal s manévrovacími a improvizačnými schopnosťami 
francúzskeho cisára. Napoleon predpokladal, že v prípade obchvatu z juhu musí 
protivník zostúpiť z návršia, čím odkryje strategicky významný priestor. Preto 
na tomto úseku sústredil najúdernejšiu časť svojej armády, ktorú predstavoval 
24-tisícový zbor maršala Nicolasa Jeana-de-Dieu Soulta. Tvorili ho 3 pešie diví
zie, ktorým velili divízni generáli Louis-Vincent-Joseph de Saint-Hilaire, Domi
nique Joseph Vandamme a Claude-Juste-Alexandre Legrand, a jazdecká brigáda 
na čele s brigádnym generálom Pierrom Margaronom.
Spojenecký plán predpokladal, že Francúzi nedokážu zachytiť lavínovitý útok 
štyroch spojeneckých kolón: Dochturovovej, Langeronovej, Przybyszevského 
a Miloradovičovej. Napoleon však uskutočnil podrobný prieskum terénu. Na 
východných miestach od Teplíc, Sokolnic, Prace, Holubíc, Kruhu a Tvarožnej 
rozmiestnil armádne zbory Louisa-Nicolasa Davouta, Nicolasa Jeana-de-Dieu 
Soulta, Jeana-Baptista-Jula Bernadotta, Jeana Lannesa a cisárskej gardy. Na naj
ťažšom úseku medzi Sokolnicami a Žatčanským rybníkom operoval Davoutov 
zbor, ktorý mal za úlohu zachytávať útoky ruských a habsburských kolón.
Bitka troch cisárov, ako bola neskôr nazvaná v historiografii, sa začala v noci 2. 
decembra 1805 prestrelkami pred Telnicami. Nadránom sa už tuho bojovalo.
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Francúzi využívali členitý terén 
a taktiku rozptýlených strelcov, 
ktorí sa nachádzali pred peší
mi a jazdeckými plukmi. Ráno 
o ôsmej hodine zostúpila z Pra
teckého návršia spojenecká Doch- 
turovova a Langeronova kolóna. 
V urputných bojových zrážkach 
sa šťastie klonilo raz na jednu, raz 
na druhú stranu, no Francúzi si 
napriek početnému oslabeniu do
kázali udržať taktickú prevahu. 
Krátko pred štvrtou hodinou po

poludní sa bitka skončila. Spojenci utrpeli zdrvujúcu porážku. Najväčšie straty 
utrpeli Rusi. Podľa hlásenia generála Kutuzova ruská armáda v bitke stratila 55 
generálov a vyšších dôstojníkov, 437 nižších dôstojníkov, 954 poddôstojníkov, 
432 hudobníkov, 17 493 vojakov a 515 príslušníkov nebojových jednotiek, čiže 
spolu 19 886 mužov. Habsburské jednotky stratili 5 922 mŕtvych, ranených či 
nezvestných vojakov. Francúzsky štáb vlastné straty vyčíslil na 8 649 mužov, 
z toho 1 389 padlých a 7 260 ranených. Pri všeobecnej tendencii podriadených 
skresľovať hlásenia pre vyššie inštancie, nemožno však tieto počty považovať za 
úplné hodnoverné.
Dva dni po bitke sa Napoleon stretol pri Spálenom mlyne s rakúskym cisárom 
Františkom a nadiktoval mu podmienky prímeria, podľa ktorých sa habsburská 
monarchia zriekla spojenectva s Ruskom a oficiálne požiadala o odchod rus
kých vojsk z územia monarchie. O tri týždne, 27. decembra 1805 nadránom bol 
v bratislavskom Primaciálnom paláci podpísaný mier (s oficiálnym dátumom 
26. decembra 1805), v historiografii známy ako Bratislavský (Prešporský) mier. 
Podmienky pre habsburskú monarchiu boli tvrdé. Stratila nielen politický vplyv 
v Taliansku a južnom Nemecku, ale aj rozsiahle územie. Musela sa vzdať Bená
tok, Friaulska, Istrie, Dalmácie, Tirolská a Vorarlbergu. Stratou týchto území 
prišla monarchia o 4 milióny obyvateľov a sedminu štátneho dôchodku. Navyše 
musela zaplatiť Francúzsku vojnovú reparáciu vo výške 40 miliónov zlatých.
Na počesť uzavretia mierovej zmluvy medzi Francúzskom a habsburskou mo
narchiou, ktorá bola velkým francúzskym triumfom, pomenovali v Paríži na 
Champ Elyseé jednu z ulíc. Názov Rue Presbourg nesie dodnes.
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Súveký náčrt slavkovského bojiska znázorňujúci pozície vojsk bojujúcich strán

Počas pobytu Francúzov sa v Bratislave zdržiavalo 7 generálov, 13 vojenských 
komisárov, 121 štábnych dôstojníkov, 2 956 dôstojníkov a 14 906 poddôstojní
kov a vojakov mužstva. Francúzsky intendant požadoval pre tento počet ľudí 
denne 14 000 dávok chleba alebo 2 100 centnárov (centnár - cca 55,8 kg) 
múky, 2 100 centnárov mäsa, na obdobie jedného mesiaca 210-tisíc pint (pin
ta - cca 1,67 1) piva a 105-tisíc pint vína, 36-tisíc dávok sena, 36-tisíc porcií 
slamy a rovnaký počet dávok ovsa, 1 800 siah dreva pre vojakov, pričom dôs
tojníci sa stravovali na trovy mesta. Pobyt Francúzov v Bratislave od 27. do 
30. novembra 1805 a od 12. decembra 1805 do 8. januára 1806 ochudobnil 
pokladnicu Bratislavskej stolice a mesta Bratislavy o rovných 285 140 zlatých 
a 34 grajciarov.
A ako sa v pohnutom roku 1805 odvíjal vojnový osud Ladislava Škultétyho? 
Zástavník Ladislav Škultéty a jeho spolubojovníci z 8. (Kienmayerovho) hu
sárskeho pluku v bitke pri Slavkove nebojovali. Ešte pred vypuknutím tretej 
koaličnej vojny, začiatkom augusta 1805 dostal pluk rozkaz presunúť sa z po
sádky v Keszthelyi do Itálie, kde sa pripojil k tamojšiemu zoskupeniu habsbur-
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Primaciálny palác v Bratislave (vtedy Prešporok) bol miestom podpísania mieru, 
ktorým sa skončila tretia protifrancúzska koaličná vojna.

skej armády pod velením generála jazdectva Heinricha Bellagardeho a utábo
ril sa v priestore Ca dell'Ara na sever od Verony. Od konca októbra 1805 sa 
už bojovalo o mesto Caldiero, ktoré obsadili Francúzi. Kienmayerovi husári 
držali pozície pri neďalekej obci San Zeno. Francúzsky zbor maršala Andrého 
Massenu zaútočil ako prvý, no habsburské vojská odolali jeho náporu, prešli 
do protiútoku, v rámci ktorého obsadili nielen Caldiero, ale postupne aj Ca 
dell'Ara, Vago, Calderin a Gombion. V týchto ťažkých bojoch len straty 8. 
husárskeho pluku predstavovali 14 padlých, 27 ranených a 7 nezvestných. 
Vzhľadom na nepriaznivý vývoj celkovej vojnovej situácie a úspešný postup 
hlavnej francúzskej armády vedenej Napoleonom cez Bavorsko do rakúskych 
krajín v priebehu novembra, sa hlavný veliteľ habsburských vojsk v Benátsku 
arcivojvoda Karol rozhodol stiahnuť armádu zo severu Itálie do Rakúska, kde 
sa chcel spojiť so zborom pod velením svojho brata arcivojvodu Jána. A tak 
sa na ústup zo severného Benátska do vlasti vydal aj 8. husársky pluk. Dňa 
13. novembra 1805, čiže práve v deň, keď Francúzi obsadili Viedeň, Ladislav 
Škultéty a jeho spolubojovníci prekročili rieku Isonzo (Soča), pokračovali cez 
Goricu a Korutánsko do Kraňska (dnešné Slovinsko). Dňa 20. novembra do
razili do Ľubľany, 22. novembra do obce Podpeč, odkiaľ cez Celje (nem. Cilli),
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Súdobý pohľad na Krakov, kde v rokoch 1806 - 1808 v hlavnom vojenskom sklade 
8. husárskeho pluku slúžil strážmajster Ladislav Škultéty.

Gonobic (dnes Slovenské Konjice) a medzimurské mesto Čakovec (nemecky 
Tschakturn, maď. Csáktornya) prišli do Zadunajská, kde 4. decembra 1805 
ukončili ústupovú anabázu v mestečku Kôrmend, kde aj prezimovali.
Už začiatkom roka 1806 dostal 8. husársky pluk rozkaz na presun z Kôrmen- 
du do Haliče. Keďže sa uskutočňoval od januára etapovité po švadrónach, 
až začiatkom marca sa celý pluk kompletne sústredil v Haliči. Záložná (9.) 
švadróna, v ktorej slúžil Ladislav Škultéty, bola spolu so štábom pluku dislo
kovaná v mestečku Bochnia. V auguste 1806 štáb pluku prevelili do Krakova, 
kde zakrátko zriadili aj plukový sklad, v ktorom po zrušení záložnej švadróny 
od októbra vykonával službu aj 68-ročný Ladislav Škultéty. V Krakove zostal 
až do začiatku roka 1808, keď 8. husársky pluk redislokovali na Slovensko. 
Štáb pluku sídlil v Topolčanoch, jednotlivé švadróny umiestnili v Piešťanoch, 
Kováčovej, Chynoranoch, Čápore, Brezanoch a vo Zvolene. Po skončení krát
keho vojenského cvičenia však pluk v októbri 1808 opäť prevelili. Tentoraz do 
Viedne, kde Ladislav Škultéty so spolubojovníkmi vykonával dvorskú a palá
covú službu, a to až do začiatku marca 1809, keď vrcholili prípravy na ďalšiu 
vojnu Rakúskeho cisárstva proti Francúzsku.
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Štvrtá koaličná vojna
Vojenské zaneprázdnenie Francúzska v partizánskej vojne v Španielsku považo
valo Rakúske cisárstvo za vhodnú príležitosť na posilnenie svojho vplyvu v Eu
rópe. A tým aj na obnovenie vojny s Francúzskom. Viedenský dvor rátal s tým, že 
bude nasadených 12 armádnych zborov: 8 na nemeckom úseku, 3 na talianskom 
smere a jeden v Poľsku. Vojna sa začala 14. apríla 1809 vpádom 175-tisícovej 
habsburskej armády na čele s arcivojvodom Karolom do Bavorska. Napoleon sa 
však za neuveriteľne krátky čas presunul do južného Nemecka a 19. apríla medzi 
Landshutom a Regensburgom prinútil v bojovej zrážke habsburskú armádu na 
ústup. Dňa 22. apríla Francúzi zvíťazili v bitke pri Eggmuhle a už im nič nestálo 
v ceste na Viedeň. Hlavné mesto monarchie obsadili bez boja 13. mája 1809, no 
vojna sa tým neskončila.
Napoleon sa pokúsil prekročiť Dunaj, ale v priestore Aspernu a Esslingu sa proti 
nemu opäť postavil arcivojvoda Karol, ktorý mal k dispozícii okolo 90 000 voja
kov a približne 300 diel. Na bojisku bolo aj mnoho Slovákov, keďže v zostave 
Karolovej armády účinkovalo 5 kompletných uhorských peších plukov (2., 31., 
33., 51. a 60.), 5 husárskych plukov (3., 6, 7., 8., 10.) a oddiel granátnikov 34. 
pešieho pluku. V ťažkej bitke, ktorá sa odohrala 21. - 22. mája 1809, Napoleon

Spojeneckí dôstojníci a vojaci bavorskej a wtirttemberskej armády 20. apríla 1809 
pri bavorskom Abensbergu pozdravujú cisára Napoleona.
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Arcivojvoda Karol Habsburský so štábom vo virvare bitky pri Asperne 21. - 22. mája 1809

Francúzske pozície v bitke pri Asperne, ktorá bola prvou Napoleonovou porážkou na bojisku.
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stratil takmer 40 000 mužov - 7 000 padlých, 30 000 ranených a 2 500 zajatých. 
Habsburské straty boli približne polovičné - okolo 4 500 padlých a 16 000 ra
nených. V bitke pri Asperne 8. (Kienmayerov) husársky pluk na čele s veliteľom 
plukovníkom Štefanom Véčeiom (Vécsey) a so zástavníkom Ladislavom Škul- 
tétym niekolkými útokmi držal v šachu počtom silnejšie jednotky protivníka.

Panoráma bitky pri Wagrame, v ktorej cisár Napoleon odplatil 
habsburskej armáde predchádzajúcu porážku.

Bitka pri Asperne bola vlastne prvou Napoleonovou porážkou na bojisku, ktorú 
však zakrátko odčinil víťazstvom v urputnej bitke pri Wagrame v dňoch 5. - 6. 
júla. Aj v tejto bitke si statočne počínali husári 8. pluku so 71-ročným zástavní
kom Ladislavom Škultétym. O výsledku bitky rozhodol vydarený manéver fran
cúzskeho delostrelectva a najmä nový taktický prvok - prielom kolóny zboru, 
ktorý viedol generál Jacques Macdonald proti stredu habsburskej zostavy. Koló
nu tvorilo 26 peších práporov sformovaných do karé - štvorca s hranami dlhými 
tisíc metrov.
Porážku habsburskej armády pri Wagrame ovplyvnila aj predchádzajúca zá
važná okolnosť, ktorá sa udiala v Uhorsku. Dňa 14. júna 1809 v bitke pri Rábe 
(Gyór) francúzske vojsko, ktorému velil taliansky vicekráľ Eugen de Beauhar- 
nais (inak Napoleonov nevlastný syn), porazilo habsburský zbor vedený arci
vojvodom Jánom Habsburským, ktorý tak nemohol prísť na pomoc hlavným 
silám habsburskej armády vedenej jeho bratom Karolom. Pri Rábe bojovalo aj 
okolo 21 000 uhorských insurgentov z celkového počtu 32 000 narukovaných
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V bitke pri Rábe 14. júna 1809francúzska armáda porazila habsburské regulárne vojsko 
posilnené jednotkami uhorskej insurekcie.

šľachticov, ktorých začiatkom leta sformovali do 17 peších práporov a 108 hu
sárskych švadrón. Nevycvičení a nedostatočne vyzbrojení insurgenti nemali ani 
minimálne predpoklady obstáť v boji proti vojakom najmodernejšej európskej 
armády. Už pri prvom útoku sa zväčša dali na bezhlavý útek. Túto skutočnosť 
výstižne odráža posmešný maďarský frazeologizmus „Retirály, retirály, Komá- 
romig meg sem álj!“ (Utekaj, utekaj, po Komárno sa ani nezastav!) Strata okolo 
8 000 mužov išla na vrub zboru arcivojvodu Jána. Rábska porážka len potvrdi
la zbytočnosť a neopodstatnenosť tejto prežitej formy branných síl, čo sa odzr
kadlilo v tom, že účinkovanie uhorskej šľachtickej insurekcie roku 1809 bolo aj 
účinkovaním posledným.
Za štvrtej koaličnej vojny sa aj Bratislava a jej okolie stali bočným vojnovým 
priestorom. Keď francúzsky maršal André Masséna začal 10. mája 1809 obsa
dzovať Viedeň, bolo len otázkou času, kedy sa Francúzi ukážu pred Bratisla
vou. Dňa 18. mája posilnili obranu mesta habsburské jednotky generála Josepha 
Hoffmeistera v zložení dvoch práporov 58. pešieho pluku v počte 2 209 mužov 
a 213 jazdcov 3. švališérskeho pluku Andreasa O' Reillyho. Prišli práve včas, aby 
odrazili pokus dvoch francúzskych švadrón preplaviť sa na člnoch na ľavý breh 
Dunaja. Nasledujúce dni boli pokojnejšie a niesli sa v znamení preskupovania síl 
na oboch stranách. Po ťažkých a krvavých bitkách pri Asperne a Rábe sa habs-
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burská i francúzska armáda zotavo
vali z utŕžených rán a pripravovali 
sa na nové, rozhodujúce stretnu
tie. Význam Bratislavy opäť vzrás
tol, a to pre obidve strany. Obrana 
mesta bola posilnená zborom, kto
rý mal 5 672 pešiakov, 870 jazdcov 
a 22 diel. Velil mu generálmajor 
Vinzenz Ferrerius Friedrich von 
Bianchi. Cisár Napoleon poveril 
dobytím Bratislavy jedného zo svo
jich najlepších maršalov - Loui- 
sa-Nicolasa Davouta.
Boj o metropolu Uhorska sa začal 
1. júna 1809 francúzskym útokom 
na predsunuté obranné línie habs
burskej armády v Petržalke. Pravý 
breh Dunaja vtedy tvorila sústava 

viac-menej pospájaných ostrovov. V ten deň maršal Davout podnikol prieskum 
bojom. Jeden jazdecký pluk a dva pluky pechoty so štyrmi delami vyrazili večer 
pred ôsmou do útoku na petržalské predmostie. Nemali úspech a vlastne ho 
ani nečakali, lebo išlo len o predohru k ofenzíve, ktorá nasledovala 3. júna, keď 
zaútočilo asi 15 000 Francúzov, ktorí mali 25 diel. Postavenie obrancov bolo 
nezávideniahodné. Pred sebou mali velkú presilu, za sebou Dunaj bez mosta. 
Keď sa Francúzi priblížili na 250 metrov, obrancovia začali palbu z pušiek a diel. 
Prišlo aj k bodákovému boju muža proti mužovi, ale obrancom, ktorí stratili 13 
dôstojníkov a 300 mužov, sa podarilo francúzsky útok odraziť; Francúzi priznali 
700 až 800 mŕtvych a ranených.
Nasledujúce trojtýždňové obdobie vypĺňali vzájomné ostreľovania a obojstranné 
výpady, ktoré len potvrdzovali skutočnosť, že ani jedna strana nie je natolko sil
ná, aby dosiahla výraznejší úspech. Na francúzskej strane to vyplývalo aj z toho, 
že časť delostrelectva sa presunula od Bratislavy k Rábu (Gyór), kde uhorské 
insurekčné vojsko palatína arcivojvodu Jozefa Habsburského a časť vojska arci
vojvodu Jána bojovali proti zboru talianskeho vicekráľa Eugena de Beauharnais. 
Vojská obidvoch habsburských arcivojvodov - ako už bolo spomenuté - utrpeli 
v bitke ťažkú porážku a Ráb následne 22. júna kapituloval.
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Dňa 23. júna dorazil do Bratisla
vy na čele vojska arcivojvoda Ján, 
takže habsburský zbor mal v bo
jovom priestore Bratislavy 16 779 
pešiakov, 3 542 jazdcov a 50 diel. 
Ich úlohou bolo nielen brániť Bra
tislavu a jej bezprostredné okolie, 
ale aj kontrolovať úsek Dunaja od 
Devína 70 km po prúde Dunaja. 
Samotnú Bratislavu bránilo asi 
6 000 mužov. Narástol však aj po
čet Francúzov, lebo ich jednotky 
sa od Rábu opäť presunuli k Bra
tislave.
Keďže Napoleon už skôr vyjadril 
listom maršalovi Davoutovi ne
spokojnosť nad tým, že bratislav
ské predmostie i mesto odoláva, 
rozhodli sa Francúzi dobyť ho za 
každú cenu. Generál Luis Desaix 
poslal 26. júna generálovi Bianchi- 
mu list, v ktorom ho vyzval, aby 
sa obrancovia do hodiny vzdali, 
inak bude nútený mesto rozstrie
ľať. Bianchi zaniesol list cisárovi 
Františkovi, ktorý bol práve vte
dy v Bratislave. Panovník nariadil 
výzvu odmietnuť a vzápätí opustil 
mesto. Francúzi odpovedali zdr
vujúcou palbou z 34 diel a 6 ma
žiarov priamo na mesto. Kanoná
da trvala nepretržite od 26. júna až 
do večera 28. júna. Zhorelo a bolo 
zborených okolo 120 domov, za
znamenali sa aj straty na životoch. 
Viacerí obyvatelia Bratislavy sa

Generál Vinzenz F. F. Bianchi bol roku 1809 
veliteľom obrany Bratislavy

Veliteľom francúzskeho vojska dobývajúceho 
roku 1809 Bratislavu bol maršal 

Louis-Nicolas Davout.
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Obliehanie a dobýjanie Bratislavy francúzskym vojskom v júni 1809 na súvekej kolorovanej 
kresbe od neznámeho francúzskeho autora

pred delostreleckou palbou uchýlili do vinohradov na upätí Malých Karpát. 
Zničujúce ostreľovanie mesta ustalo až po intervencii arcivojvodu Karola 
priamo u cisára Napoleona, no vzájomné prestrelky a bojové šarvátky pokra
čovali.
Po prehratej bitke pri Wagrame sa skončil aj boj o Bratislavu. Dňa 13. júla 
prišiel do Bratislavy francúzsky kuriér, ktorý odovzdal generálovi Bianchi- 
mu správu o uzavretí prímeria. Podľa podmienok prímeria potom Bratisla
vu a okolie ihneď obsadilo francúzske a spojenecké saské vojsko. Francúzska 
okupácia trvala do 19. novembra 1809.
Pod vplyvom vojenských porážok uzavrelo Rakúske cisárstvo 14. októbra 
1809 s napoleonským Francúzskom mier v Schonbrunne. Mier bol velkým 
pokorením habsburskej ríše, ktorá stratila takmer tretinu svojho územia, mu
sela zaplatiť vysoké reparácie a zaviazala sa znížiť početný stav armády na 
150 000 mužov. Schônbrunnským mierom bola habsburská monarchia načas 
odsunutá do postavenia druhoradej veľmoci.
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Piata koaličná vojna
Vzťah závislosti Rakúskeho cisárstva od Francúzskeho cisárstva sa odzrkadlil aj 
v účasti habsburskej armády na Napoleonovom ťažení do Ruska roku 1812. Spo
lu s francúzskou Velkou armádou v počte takmer 500 000 vojakov sa do vojny 
proti Rusku vypravil aj pomocný zbor habsburskej armády, ktorému velil gene
rál Karl Philipp zu Schwarzenberg. Auxiliárny zbor sa v zmluvne určenom počte 
30 000 mužov a 76 diel sústredil na jar roku 1812 v Haliči v okolí Ľvova. Pod
ľa rozkazov francúzskeho cisára mal pôsobiť na pravom krídle Velkej armády, 
ktorá sa pripravovala na inváziu, sústreďujúc sa za riekou Nemeň, ktorá tvorila 
hranicu medzi Ruskom a Varšavským velkokniežatstvom. Generál Schwarzen
berg zaujal na konci júna pozície na rieke Bug, pripravujúc sa nasledovať zbory 
Napoleonovej armády, ktoré 24. júna prekročili hranice.
Habsburský auxiliárny zbor kryl 
pravé krídlo postupujúcej fran
cúzskej armády. Doň bolo zara
dených aj 13 uhorských peších 
práporov a päť husárskych plukov, 
takže v Rusku bojovali aj mnohí 
Slováci. Uhorské jednotky boli 
nasadené do bitky pri Gorod- 
ci v auguste 1812 a zúčastnili sa 
takmer na 60 šarvátkach či men
ších bojových stretnutiach.
Harald Skala v inak zaujímavej 
knihe Slávne časy cisárskej jazdy 
v 17. - 19. storočí z roku 2005 
uvádza, že Škultéty vo „veku 77 ro
kov sa zúčastnil ťaženia do Ruska 
v pomocnom Schwarzenbergovom 
zbore ... Bol jedným z mála voja
kov, ktorí hrôzu tohto ťaženia pre
žili.“ S obdobnými informáciami 
o účasti Ladislava Škultétyho na výprave do Ruska sa možno často stretnúť aj 
v nekritickej či plagiátorskej publicistike. Tieto tvrdenia nie sú však pravdivé, 
lebo podstatná väčšina 8. (Kienmayerovho) husárskeho pluku bojovala síce 
v zostave Schwarzenbergovho auxiliárneho zboru v Rusku, no 74-ročný stráž -
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majster Škultéty zostal v Uhorsku. Rozkazom z 1. apríla 1812 bol zo štábu pluku 
odvelený do 2. majorského diviziónu, ktorý sa nachádzal najprv v obci Sihoť 
(maď. Máramaros-Sziget, dnes Sighetu Marmatiei v Rumunsku) vo vtedajšej 
Marmarošskej stolici, odkiaľ ho premiestnili do obce Tiszaújfalu (dnes Tisaujfa- 
lu na Ukrajine) vo vtedajšej Ugočskej stolici. Zatiaľ, čo ostatní husári 8. pluku už 
naplno bojovali v ruskom ťažení, Škultéty v štábe záložného 2. majorského divi
ziónu plnil úlohy súvisiace s doplňovaním a výcvikom nových husárov. Od sep
tembra sa nachádzal v berežskej obci Vary (v dnešnej Zakarpatskej Ukrajine). 
Na konci roka 1812 strážmajstra Škultétyho spolu s piatimi dôstojníkmi divizió
nu prevelili do Mukačeva, sídla Berežskej stolice, odkiaľ pokračovali v získavaní 
nováčikov a doplňovaní záloh.
Na tomto mieste je dôležité spomenúť závažnú okolnosť z predchádzajúceho 
roka, ktorá zasiahla nielen do života Ladislava Škultétyho, ale vlastne aj celej 
monarchie. Peňažníctvo rozhárané v dôsledku koaličných vojen sa malo stabi
lizovať na základe finančného patentu z 20. februára 1811. Nastal však štátny 
bankrot, v ktorého dôsledku sa dovtedajšie bankovky začali vymieňať na nekry-

V bitke pri Smolensku utrpeli Francúzi i Rusi približne rovnaké straty 
v počte po 10 000 mužov.
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té bankocetle za jednu pätinu ich nominálnej hodnoty a aj hodnota drobných 
medených mincí bola znížená na pätinu nominálnej hodnoty. Následkom de
valvácie aj všetky bankové úspory Ladislava Škultétyho, ako aj peniaze v hoto
vosti - a nemal ich málo, keďže bol mimoriadne skromný a šporovlivý - stratili 
štyri pätiny pôvodnej hodnoty.
Vráťme sa však k priebehu vojnových udalostí v Rusku, kde početne slabšia rus
ká armáda pred Napoleonom ustupovala a ničila za sebou proviant, takže zá
sobovacie možnosti francúzskej armády boli čoraz obmedzenejšie. Prvá velká 
bitka sa odohrala v dňoch 17. - 19. augusta 1812 pri Smolensku, kde Napoleon 
síce vyhral, no utrpel približne rovnaké straty v počte 10 000 mužov ako ruská 
armáda. Ďalší ústup ruskej armády sa zastavil až začiatkom septembra neďale
ko Možajska pri Borodine, kde sa hlavný veliteľ ruskej armády generál pechoty 
Michail Kutuzov na naliehanie cára Alexandra I. postavil proti Napoleonovej 
armáde.
Bitka pri Borodine 7. októbra 1812 bola najkrvavejšou bitkou v celom priebehu 
napoleonských vojen. Napoleon bitku síce opäť vyhral, no bolo to Pyrrhovo ví
ťazstvo. Straty na oboch stranách boli enormné. Na ruskej strane predstavovali 
45 000 padlých, zranených či nezvestných, Francúzi stratili prinajmenej 30 000
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Náčrt bitky pri Borodine 7. októbra 1812
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Strastiplný ústup francúzskej armády z Ruska v zime roku 1812

mužov, podľa prehnaných a tendenčných odhadov údajne až 58 000 mužov. Po
merne vysoké straty boli aj v radoch generality: v ruskej armáde predstavovali 
23 padlých a ranených, na francúzskej strane osem mŕtvych a 42 ranených. 
Napoleon sa po tomto trpkom a draho vybojovanom víťazstve 14. septembra 
1812 bez odporu zmocnil Moskvy, keďže ruská armáda mesto bez boja opus
tila. Moskvu v dôsledku ruského podpaľačstva zachvátil obrovský požiar. Cár 
odmietol s Napoleonom rokovať o prímerí, takže francúzska armáda aj pre ne
dostatok zásob 19. októbra Moskvu opustila a vydala sa na spiatočný pochod, 
ktorý mal katastrofálny priebeh. Nedostatok potravín, krutý chlad a zima, cho
roby a vyčerpanie znásobovali neustále útoky kozákov i ruskej armády, ktorých 
cieľom bolo prinútiť Francúzov ustupovať tou istou cestou, ktorou prišli a ktorá 
bola v dôsledku taktiky spálenej zeme bez zásob. Pri prekračovaní rieky Berezi- 
ny 26. - 28. novembra ruské vojsko zaskočilo ustupujúcich Francúzov a uštedri
lo im ťažkú porážku, pri ktorej prišli asi o 30 000 mužov, no ostatní unikli z ob
kľúčenia. V decembri 1812 Napoleon opustil trosky Velkej armády a vrátil sa do 
Paríža, aby tam upevnil svoj otrasený režim a postavil nové vojsko.
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Po faktickom zničení Napoleonovej armády v Rusku, keď aj počet habsburské
ho zboru klesol na polovicu, generál Schwarzenberg uzavrel 22. decembra 1812 
s Rusmi dohodu o zastavení bojov a 30. januára 1813 vo Varšave oficiálne prí
merie, ktoré podpísal spolu s Kutuzovom. Porážka francúzskej armády v Rusku 
v dôsledku jej obrovských strát - približne 90 % z pôvodného početného stavu 
armády - predznamenala začiatok konca Napoleonovej dominancie v Európe.

Šiesta protifrancúzska koalícia
Začiatkom roka 1813 sa začala formovať v poradí šiesta a súčasne i posledná 
protifrancúzska koalícia. V staršej rakúsko-uhorskej historiografii sa označuje 
ako oslobodzovacia vojna. Jej základom sa stalo spojenectvo Ruska a Pruska, ku 
ktorým sa ďalej pridali Velká Británia, Švédsko a napokon i Rakúske cisárstvo. 
Vstupom habsburských vojsk na európske bojiská sa podstatne zmenila aj do
vtedajšia situácia. Prvý krok habsburskej armády na vojnové javisko síce neveštil 
pre monarchiu nič dobré, lebo 26. - 27. augusta 1813 v bitke pri Drážďanoch 
spojenci stratili 25 000 mužov a zdecimovaných bolo aj deväť uhorských peších 
plukov nasadených do boja.
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V ťažkej dvojdňovej bitke pri Drážďanoch za silného dažďa bojovali aj prísluš
níci 8. (Kienmayerovho) husárskeho pluku, ktorých bezprostredným protivní
kom v boji bolo jazdectvo francúzskeho maršala a neapolského kráľa Joachima 
Murata. Husári si počínali statočne i šikovne, ich straty boli minimálne, predsta
vovali 2 padlých a 9 ranených. Po bitke sa pluk stiahol k severočeskému Chomu
tovu. Ladislav Škultéty v radoch bojujúceho pluku nebol, lebo sa stále nachádzal 
v záložnom divizióne pluku v Haličskú, kde sa formovali a narýchlo cvičili do
plňujúce jednotky a posily pluku.
Víťazstvá spojeneckých vojsk ešte v auguste 1813 nad francúzskymi armádami 
pri Grossbeerene, pri rieke Katzbach a pri Chlumci zmenili strategickú situáciu 
a priblížili porážku Napoleonovej armády. Zásluhu na tom mal aj maršal Karl 
Schwarzenberg ako hlavný veliteľ spojeneckých armád a generál českého pôvo
du Jan Josef Václav Radecký, ktorý bol šéfom generálneho štábu.
Rozhodujúca vojnová udalosť, ktorá si vyslúžila pomenovanie bitka národov, sa 
odohrala 16.-19. októbra 1813 pri Lipsku. Habsburské, ruské, pruské a švédske 
vojská v celkovom počte 365 000 mužov a 1 500 diel uštedrili francúzskej armá
de, ktorá disponovala 190 000 vojakmi a 690 delami, zdrvujúcu porážku. Fran-

V bitke pri Lipsku zahynul aj francúzsky spojenec knieža Józef Poniatowski, minister vojny 
a hlavný veliteľ vojska Varšavského veľkokniežatstva.
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Príslušníci 4. husárskeho pluku a ich veliteľ plukovník Jozef Simonyi sediaci na 
Napoleonovom cisárskom tróne v zámku Fontainebleau v apríli 1914

cúzske straty predstavovali 38 000 padlých či ranených, 30 000 zajatých a 5 000 
dezertérov (takmer celý saský zbor). Koalícia zaznamenala 54 000 padlých či ra
nených, z toho 22 800 Rusov 16 600 Prusov, 14 400 vojakov habsburskej armády 
a 200 Švédov. V bitke zahynul aj francúzsky spojenec poľský generál a francúz
sky maršal Józef Poniatowski, minister vojny a hlavný veliteľ vojska Varšavského 
veľkokniežatstva.
Koncom decembra 1813 prekročil maršal Karl Schwarzenberg na čele hlavnej 
armády Rýn a 30. marca 1814 vstúpili spojenecké vojská do Paríža. Napoleon 
Bonaparte musel abdikovať. Dňa 30. mája 1814 mier v Paríži uzatváral už bour- 
bonský kráľ Ľudovít XVIII. Tento mier navracal Francúzsko do hraníc z roku 
1792. Usporiadanie Európy po skončení napoleonských vojen sa prerokovalo 
na svetovom kongrese vo Viedni, ktorý zasadal od októbra 1814 do júna 1815. 
Epilógom dvadsaťročia koaličných vojen v čase rokovania Viedenského kongre
su sa stalo tzv. stodňové cisárstvo, keď sa Napoleon po úteku z ostrova Elba od 
marca do júna 1815 opäť zmocnil vlády vo Francúzsku. Definitívnou vojnovou 
bodkou bola až Napoleonova porážka 18. júna 1815 v bitke pri Waterloo, v kto
rej však habsburská armáda nebojovala.
Vojny proti revolučnému a napoleonskému Francúzsku si aj od obyvateľstva 
Slovenska vyžiadali množstvo materiálnych i ľudských obetí. Podľa doterajších
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Súveká kolorovaná rytina znázorňujúca splnomocnených delegátov Viedenského kongresu, 
na ktorom sa v rokoch 1814 - 1815 rokovalo o usporiadaní Európy po koaličných vojnách.

Bojová scéna zobrazujúca uhorského husára so šabľou a francúzskeho kyrysníka
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odhadov poskytlo Uhorsko na vojno
vé potreby monarchie za toto viac než 
20-ročné obdobie niekolko desiatok 
miliónov zlatých a až milión vojakov. 
Odhad vojnových strát síce kolíše, no 
najčastejšie sa usudzuje, že to bolo pri
najmenšom 150-tisíc osôb z Uhorska, 
lebo len v 15 uhorských peších a 12 hu
sárskych plukoch straty predstavovali 
viac ako 120-tisíc mužov.
Omnoho presnejšie sú údaje o počte vy
znamenaných v uvedenom vojnovom 
období. Vojenským radom Márie Teré
zie dekorovali 88 uhorských generálov 
a dôstojníkov, zlatú či striebornú Voj
novú záslužnú medailu si za hrdinstvo
a statočnosť vyslúžilo 1 194 príslušníkov Armádny kríž zriadený roku 1814 
uhorských peších plukov a až 1 664 hu- odlievali z roztavených ukoristených diel, 
sárov, čo je pozoruhodné, lebo husári takže sa označoval aj ako delový kríž. 

tvorili nanajvýš jednu štvrtinu z celko
vého počtu uhorských vojakov slúžiacich v habsburskej armáde. Za hrdinstvo 
a zásluhy v koaličných vojnách dostali stovky husárov, medzi nimi aj strážmaj
ster Ladislav Škultéty, Armádny kríž, nazývaný aj delový kríž podľa toho, že ho 
odlievali z ukoristených nepriateľských francúzskych diel. Bolo to prestížne vy
znamenanie, ktoré na hrudi hrdo nosili nielen príslušníci mužstva, ale aj dôs
tojníci a generáli. Jedinú zo zlata odliatu verziu tohto kríža udelili maršalovi 
Karlovi Schwarzenbergovi.
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14. Život zástavníka 
v povojnovej dobe (1816 - 1831)

Pustošivé koaličné vojny územie 
Uhorska, a v rámci neho aj Sloven
ska, prakticky obišli, bolo totiž len 
bočným vojnovým priestorom. Táto 
historická doba, ktorá sa začala na 
konci 18. storočia, ako aj následné 
obdobie prvej polovice 19. storočia, 
predstavuje v slovenských dejinách 
jednu z mimoriadne dôležitých etáp 
minulosti. Popri závažných hospo
dárskych a sociálnych premenách, 
ako sprievodných javov prechodu od 
feudalizmu ku kapitalizmu a súčasne 
procesu formovania sa občianskej 
spoločnosti v Uhorsku, vystúpila do 
popredia aj národnostná otázka. Bola 
novým historickým javom, ktorého 
obsah určila francúzska buržoázna 
revolúcia vďaka deklarovaniu suvere
nity národa ako politického subjektu. 

Myšlienky slobody a rovnosti všetkých občanov, nastolené Francúzskou revolú
ciou, našli mnohých stúpencov a propagátorov aj medzi uhorskými stavmi a in
teligenciou. Revolúcia vytvorila pojem moderného politického národa, ktorý sa 
však v habsburskej monarchii, a osobitne v Uhorsku stal zdrojom protirečivého 
vývoja vyúsťujúceho do následných národnostných rozporov.
Tradičný politický pojem natio hungarica, čiže uhorský národ, ktorý vyjadroval 
príslušnosť k privilegovaným vrstvám bez rozdielu etnického pôvodu, nadobú
dal čoraz výraznejší nacionálny odtieň v podobe zdôrazňovania i presadzovania 
maďarského obsahu uhorskej štátnosti. Lojalita k štátu sa začala merať a stotož
ňovať prihlásením sa k tzv. štátotvornému národu aj prevzatím jazyka, tradícií 
a kultúry. Tento jav bol najbadateľnejší v radoch privilegovaného obyvateľstva, 
a teda aj medzi šľachtou slovenského pôvodu. Táto pomerne početná vrstva oby-
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Rozvrstvenie uhorskej šľachty bolo veľmi pestré; od aristokratov (obrázok vľavo) cez bohatšiu 
strednú až po vidiecku, čiže stoličnú šľachtu (obrázok vľavo). Šľachtici boli nositeľmi 

konzervatívnych, ako aj liberálnych tendencií.

vateľstva - na Slovensku žilo okolo 200 000 šľachticov - ovplyvňovala i riadila 
život jednotlivých stolíc. Súčasne bola nositeľom konzervatívnych, ako aj libe
rálnych tendencií, ktoré sa antagonisticky prejavovali na jednej strane v soci
álnej a politickej oblasti a na druhej strane v riešení národnostnej otázky. Ani 
predstavitelia liberálnej šľachty zväčša nedokázali vystúpiť z tieňa úzko maďar
sky chápanej uhorskej štátnosti.
Výnimku v tomto smere predstavovalo hnutie uhorských jakobínov, ktoré pod 
vplyvom myšlienok Francúzskej revolúcie začiatkom 90. rokov 18. storočia v svo
jom programe načrtávalo popri revolučnom riešení celospoločenských problémov 
aj spravodlivé riešenie národnostnej otázky. Šírenie myšlienok Francúzskej revo
lúcie v habsburskej monarchii, a obzvlášť v Uhorsku viedlo zároveň k polarizácii 
pomerne heterogénnej osvietenskej inteligencie. Len malá časť uhorskej inteligen
cie prešla na radikálno-demokratickú platformu a dostala sa do radov uhorských 
jakobínov. Hoci išlo o nepočetnú, nanajvýš tristo člennú skupinku, v ktorej bolo aj 
zopár dôstojníkov, vládna moc tvrdo potlačila jakobínske hnutie. V súdnych pro
cesoch pred Kráľovskou súdnou tabuľou a Sedmipanskou tabuľou v Budíne roku 
1795 spomedzi vyše 40 obvinených odsúdili na trest smrti 18 jakobínov, popravili 
z nich napokon iba siedmich, 16 jakobínov odsúdili na dlhoročné či kratšie väze
nie v najobávanejších pevnostných väzniciach monarchie.
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Dňa 20. mája 1795 boli na Generálnej lúke v Budíne sťatí piati najvyšší predstavitelia 
jakobínov a o dva týždne neskôr ďalší dvaja.

Habsburská armáda mala po skončení koaličných vojen 58 peších plukov (z toho 
15 uhorských), 17 hraničiarskych peších plukov, 20 granátnických práporov, 1 ti
rolský pluk horských strelcov, 12 jágerských práporov a 6 posádkových práporov. 
Jazdectvo tvorilo 8 kyrysníckych, 6 dragúnskych, 7 švališérskych, 12 husárskych 
plukov a 4 hulánske pluky. Delostrelectvo malo 5 plukov poľného delostrelectva, 
1 bombardovací pluk, raketovú stotinu a ďalšie delostrelecké útvary. Technické 
druhy vojska sa organizovali v zboroch, a to v ženijnom, mínerskom, sapérskom 
a pionierskom. Celkove v armáde slúžilo okolo 270 000 mužov, v prípade vojny 
mohla monarchia postaviť až 400 000 mužov. Táto organizácia i početný stav 
v podstate pretrvali až do revolúcie v roku 1848.
V tejto súvislosti sa žiada uviesť, že po koaličných vojnách a po Viedenskom 
kongrese sa zároveň so spoločenskými premenami, a to najmä od 20. a 30. ro
kov 19. storočia, výrazne zmenila úloha a poslanie habsburskej armády, ktorá 
sa stala takpovediac policajtom v monarchii aj v Európe. Tejto potlačovateľskej 
funkcii zodpovedala i prax, podľa ktorej sa už umiestnenie plukov prestalo kryť
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Rakúski pešiaci Uhorskí pešiaci

s ich doplňovacími okresmi. Redislokáciou plukov na území iných národov či 
národností, teda v etnicky cudzom prostredí monarchie sa malo zabrániť tomu, 
aby miestne obyvateľstvo nenadväzovalo užšie kontakty s vojskom pri stále čas
tejších pacifikačných a represívnych ozbrojených zásahoch.

Z Haliče do Sedmohradska a späť
Po obsadení Paríža a následnej abdikácii cisára Napoleona 11. apríla 1814 sa na 
základe rozhodnutia Dvorskej vojnovej rady vo Viedni 8. husársky pluk v prie
behu mája až augusta 1814 presúval z východného Francúzska, cez Švábsko, Ba
vorsko do západných Čiech a odtiaľ do 
Haliče, kde sa posádkovým miestom 
jeho štábu a pôsobiskom zástavní
ka Ladislava Škultétyho stalo mes
tečko Žolkiev (poľsky Žólkiew, nem.
Schowkwa, dnes Žovkva na Ukrajine).
Po úteku Napoleona z deportácie na 
ostrove Elba a jeho vylodení sa v juž
nom Francúzsku 1. marca 1815 a po 
opätovnom uchopení moci vo Fran
cúzsku dostal aj 8. husársky pluk - tak 
ako takmer celá habsburská armáda - 
rozkaz na bojovú mobilizáciu a urých
lený presun do horného Porýnia, kde
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Kyrysníci Dragúni

sa v okolí Štrasburgu zúčastnil na niekoľkých bojových akciách. Strážmajster 
Ladislav Škultéty so záložnými zložkami pluku však zostal v Haliči.
Po skončení Viedenského kongresu a definitívnej detronizácii Napoleona Bo- 
naparteho Dvorská vojnová rada vo Viedni vzhľadom na novú geopolitickú 
situáciu v Európe prehodnotila dislokáciu habsburskej armády. Na základe 
jej rozhodnutia z 1. októbra 1816 sa 8. husársky pluk mal premiestniť do Sed- 
mohradska. Ladislav Škultéty a jeho spolubojovníci sa 6. októbra vydali na cestu 
z Haliče a už 6. novembra dorazili do mesta Szászrégen, čiže Saský Regen (nem. 
Sächsisch-Regen či Rennmarkt, dnes Reghin v Rumunsku), ktorý sa stal novým
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posádkovým sídlom pluku. Kým 
štáb pluku, kde patril aj zástavník 
Ladislav Škultéty, spolu s veliteľ
skou 1. švadrónou, zostali v mes
te, ostatné švadróny rozmiestnili 
do siedmich okolitých obcí. Dlho 
tu však nepobudli, lebo vzhľadom 
na zlú úrodu a tým aj zásobovacie 
problémy, Dvorská vojnová rada 
vydala v septembri 1817 príkaz, aby 
sa 8. husársky pluk vrátil do Hali
če. A tak sa pluk 27. septembra opäť
vydal na cestu a po dvoch mesia- Švališéri
coch, 27. novembra 1817 dorazil 
do východohaličského mestečka 
Brezany (poľsky Brzežany, dnes Be- 
rezany na Ukrajine), ktoré sa spolu 
so štábom pluku a s veliteľskou 1. 
švadrónou pluku stalo novým pô
sobiskom 79-ročného Ladislava 
Škultétyho. Tu spolu s príslušníkmi 
pluku po niekolko rokov prežíval 
mierovú vojenskú každodennosť.
Zaujímavou a doposiaľ nevyjasne
nou okolnosťou pritom je, že kým 
od januára 1813 Škultéty opäť slúžil 
bez koňa, od júna 1818 znova naša- Husári
dol do sedla, keďže mu nanovo koňa pridelili.
Začiatkom roka 1820 dovtedajšieho veliteľa 8. husárskeho pluku baróna Filipa 
Liliena povýšili na generálmajora a súčasne penzionovali. Velenie pluku prevzal 
dovtedajší podplukovník a čerstvo povýšený plukovník Karol Luženský (Luzsén- 
szky), ktorý dobre poznal nielen situáciu, ale osobne aj mnohých príslušníkov 
pluku, lebo tu slúžil po viacero rokov. Na slávnostnom nástupe pri vymenovaní 
nového veliteľa 19. januára 1820 sa na čele nastúpeného pluku vynímal 82-roč- 
ný zástavník Ladislav Škultéty. Za zmienku ďalej stojí, že pri mustrácii v roku 
1820 do osobného spisu zástavníka Ladislava Škultétyho zaznamenali opäť jeho
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výšku; po dlhej, desaťročia trvajúcej 
vojenskej službe meral o 4,5 cm me
nej než na začiatku vojenskej služby. 
Na jeseň v tom istom roku bol štáb 
pluku premiestnený do strategicky 
významného haličského mesta Tar- 
nopol, ktorý Ladislav Škultéty dobre 
poznal, lebo od polovice júna 1801 
do konca augusta 1805 tu slúžil v plu
kovom vojenskom sklade. V marci 
1822 sa Ladislav Škultéty opäť sťa
hoval, lebo štáb 8. husárskeho pluku 
redislokovali do Horodenky, kde zo
stal až do marca 1825, keď pluk po- 

Poľní delostrelci . , v .
verili strážnou a palácovou službou
na cisárskom dvore. Je pozoruhodné, 
s akou rýchlosťou dokázal husársky 
pluk prekonať takú dlhú vzdialenosť; 
z Horodenky sa pohol 3. marca a do 
Viedne prišiel 29. apríla 1825.

Stretnutie s cisárom
Počas dvorskej a palácovej služby 8. 
husárskeho pluku roku 1825 vo vie
denskom Hofburgu si cisár František 
medzi nastúpenou čestnou strážou 
hneď všimol staručkého, vtedy 87-roč- 
ného zástavníka, ktorý dôstojne a bez 
pohnutia držal štandardu pluku. Keď 

Sapéri sa dozvedel, že Ladislav Škultéty od
slúžil už 75 rokov, dal si ho predvolať 

a povedal: „Milý Škultéty, akú odmenu si želáš za takú dlhú vojenskú službu? Po
výšim ťa na dôstojníka a umožním ti odísť na zaslúžilý opočinok.“ Traduje sa, že 
Škultéty vtedy cisárovi odpovedal: „Vaša Výsosť, ďakujem za túto česť, no ak mi 
chce Výsosť prejaviť milosť, potom prosím, aby som bol ponechaný v tom, v čom som, 
aby som mohol zostať zástavníkom a ako zástavník aby som aj zomrel. “ Škultéty-
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Rakúsky cisár František II. prijal 87-ročného zástavníka Ladislava Škultétyho 
na osobnej audiencii v Hofburgu.
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Jazdecký portrét zástavníka Ladislava Škultétyho publikovaný v oficiálnej monografii 
o dejinách 8. husárskeho pluku z roku 1880.
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ho odpoveď zapôsobila na cisára, ktorý dodal: „Dobre, môj milý, nech je tak, ako 
chceš. “ Potom sa obrátil na veliteľa pluku Karola Luženského (Luzsénszky) so slo
vami: „Pán plukovník, zabezpečíte, aby tento muž zostal v stave pluku ako doživotný 
zástavník s tým, že bude oslobodený od akýchkoľvek služobných povinností, bude 
požívať výhody dôstojníka a bude mať ročný príplatok k žoldu vo výške 100 zlatiek.“ 
Keď sa o tejto skutočnosti dozvedel majiteľ pluku, generál jazdectva Michael Kien- 
mayer, aj on priznal Škultétymu ďalších 100 zlatiek príplatku ročne.
Po skončení dvorskej a palácovej služby vo Viedni, ktorá vyvrcholila slávnost
ným defilé 1. mája 1827, sa 8. husársky pluk presunul do mestečka Hódmezóvá- 
sárhely v Csongrádskej stolici, kde sídlil štáb pluku, ostatné jednotky pluku boli 
rozmiestnené v mestečkách či obciach v širšom okolí v priestore riek Tisa, Kriš 
a Maroš. Bola to inak oblasť, kde žilo pomerne veľa dolnozemských Slovákov, 
ktorí sa sem prisťahovali zo Slovenska za Márie Terézie, keďže počas osmanskej 
expanzie a častých vojen toto územie veľmi spustlo a takmer úplne sa vyľudnilo. 
Na jeseň 1828 sa v oblasti pôsobnosti 8. husárskeho pluku konalo taktické plu
kové cvičenie, na ktorom sa zúčastnil nielen veliteľ pluku plukovník gróf Vin
cent Esterházi, ale aj viacerí generáli na čele s maršalom arcivojvodom Ferdi
nandom ď Este, ktorý zastával funkciu veliaceho generála habsburskej armády 
v Uhorsku. Po skončení cvičenia sa konala prehliadka, v čele ktorej šiel na koni 
90-ročný zástavník Ladislav Škultéty so štandardou pluku. Keď impozantný sta
ručký zástavník podal arcivojvodovi hlásenie, ten osobne pomohol Škultétymu 
z koňa a vľúdne mu povedal: „Milý otec, toto je na Vás už priveľa. “ Po skončení 
cvičenia arcivojvoda Ferdinand odmenil Škultétyho 13 zlatými a okrem toho 
mu každý rok k žoldu ako prídavok od arcivojvodu vyplatili 4 zlaté.
Po ukončení vojenského cvičenia sa jednotlivé švadróny vrátili do miest, obcí 
či táborov svojho umiestnenia, no štáb pluku ešte na jeseň roku 1828 preložili 
z mestečka Hódmezóvásárhely do neďalekého Aradu v Sedmohradsku. Tu sa 
príslušníci pluku dozvedeli, že 28. októbra 1828 vo Viedni skonal generál jaz
dectva Michael Kienmayer, ktorý bol majiteľom 8. husárskeho pluku od roku 
1802, čiže dlhých 26 rokov. Novým majiteľom pluku sa stal poľný podmaršal 
vojvoda Ferdinand Sasko-Koburský.

Svedectvo kaplána
Posledné roky života Škultéty strávil v posádkach 8. husárskeho pluku v Sed
mohradsku. Z pamätí vtedajšieho plukového kaplána a neskôr farára v Dio- 
segu (dnes Sládkovičovo) Michala Staročeka vyplýva, že Škultéty bol hlbo-
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Tabulkový prehľad z mustrácie štábu a švadrón 8. husárskeho pluku z 22. novembra 1819; 
z výkazu vyplýva, že pluk mal dovedna 1 792 mužov a 1 388 koní.
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Obelisk s nápisom v maďarčine a s reliéfnym 
jazdeckým portrétom Ladislava Škultétyho na 

cintoríne v Arade postavili roku 1898.

ko veriaci človek, každý mesiac 
sa pravidelne spovedal a pri tejto 
príležitosti nikdy neopomenul da
rovať zlatku alebo toliar svojmu 
spovedníkovi. Staroček ďalej za
znamenal, že roku 1814, keď mal 
Škultéty vyše 75 rokov a ovládal 
slovenčinu, maďarčinu, nemčinu 
a latinčinu, naučil sa aj po francúz
sky. Kaplán zaznamenal, že všetci 
príslušníci pluku od radových hu
sárov po dôstojníkov prechová
vali k svojmu zástavníkovi velkú 
úctu, dávali mu najavo svoju lásku 
a oslovovali ho otecko.
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Ladislav Škultéty so zástavou 
v ruke absolvoval ešte aj cvičenie 
v septembri 1830, no nasledujú
ci rok v máji, keď štáb a vybrané 
švadróny 8. husárskeho pluku 
opäť dostali príkaz nastúpiť stráž
nu a palácovú službu na cisár
skom dvore vo Viedni, staručký 
zástavník s nimi už nešiel. Nevlá
dal nasadnúť na koňa ani sedieť 
v sedle a musel zostať v aradskom 
garnizóne, odkiaľ ho však zakrát
ko odoslali do lazaretu. Legendár
ny husár, ktorý v sedle odslúžil 81 
rokov, a posledných 41 rokov bol 
zástavníkom 8. husárskeho pluku, 
skonal 19. augusta 1831 vo veku 
93 rokov v plukovom lazarete 
v obci Svätý Mikuláš (vtedy Szent 
Miklós, dnes Sännicolau Mic), 
ktorá je dnes súčasťou mesta Arad 
v Rumunsku.
Telesné pozostatky Ladislava 
Škultétyho-Gabriša spočívali na 
cintoríne v Arade takmer 182 ro
kov. Nad hrobom dali jeho spolu
bojovníci a veliteľ pluku z vlast
ných prostriedkov postaviť vá
pencový pomník, ktorý však po
stupne nahlodával zub času. Roku
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J

Vojenská kmeňová (evidenčná) karta Ladislava 
Škultétyho, ktorá sa nachádza vo viedenskom 

Vojnovom archíve (Kriegsarchiv).
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Vojenský kmeňový (evidenčný) list plukového 
kaplána Michala Staročeka, ktorý je uložený vo 
viedenskom Vojnovom archíve (Kriegsarchiv).

1898 ho preto nahradili monumentálnym obeliskom z tmavého granitu, ktorý 
opatrili nápisom v maďarčine a pod ním umiestnili reliéfny jazdecký portrét náš
ho hrdinu. Roku 1855 Škultétymu postavili pomník aj jeho rodáci pred kostolom 
v Pružine; obelisk s vyrytými nápismi stručne pripomínajúcimi Škultétyho život
nú púť má tvar zužujúceho sa hranola s krížom na vrchu, je postavený na štyroch 
kamenných delových guliach. Je pozoruhodné, že tento pomník stojí doposiaľ.
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Roku 1855 postavili Ladislavovi Škultéty- 
Gabrišovi pomník aj jeho rodáci pred kostolom 
v Pružine; obelisk s vyrytými nápismi stručne 

pripomínajúcimi Škultétyho životnú púť má tvar 
zužujúceho sa hranola s krížom.

Vo farskej záhrade v Mojtíne 27. 
júna 2013 slávnostne uložili ostatky 

mojtínskeho rodáka Ladislava 
Škultétyho-Gabriša; nad náhrobným 

kameňom s nápisom sa týči jeho 
bronzová jazdecká socha.

Čo sa stalo s pozostalosťou, a najmä s nemalou finančnou hotovosťou Ladislava 
Škultétyho je dnes už nejasné. Podľa tradície časť peňazí odkázal rodákom v Moj
tíne, ktorí z nich dali postaviť školu, ktorá však už nestojí. Ďalšiu časť peňažnej 
hotovosti údajne dostali jeho vzdialení príbuzní, čo sa však pre nedostatok doku
mentov nedá overiť.

Krátky epilóg
Dňa 21. mája 2013 telesné pozostatky Ladislava Škultétyho-Gabriša v Arade exhu
movali a priviezli vojenským lietadlom Ozbrojených síl SR na Slovensko. Dňa 27. 
júna 2013 ich slávnostne a s vojenskými poctami uložili v jeho rodnej obci Moj- 
tín za účasti predstaviteľov diplomatického zboru a predstaviteľov ozbrojených síl 
Maďarska, Rakúska, Rumunska a Slovenska. Vedy aj slávnostne odhalili pomník 
s jazdeckou sochou Ladislava Škultétyho-Gabriša v mojtínskej farskej záhrade.
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V odborných kruhoch je známe, že podať komplexný obraz o istej udalosti či 
dobe, o konkrétnej osobnosti alebo o nejakom historickom fenoméne je ťažko 
splniteľnou úlohou. Jednak preto, lebo bádanie je nekonečný proces, ale aj preto, 
lebo autorovi sa iba málokedy podarí dať na papier všetko, čo o danej téme vie.
V neposlednom rade je limitujúcim faktorom stanovený rozsah, respektíve ter
mín odovzdania rukopisu do tlače.
Uvedené konštatovanie v plnej miere platí aj o tejto knihe. Zaiste nemôže po
skytnúť vyčerpávajúcu odpoveď na všetky otázky týkajúce sa tzv. večného husára 
či najstaršieho vojaka Ladislava Škultétyho-Gabriša a ani nesmierne dramatic
kej doby, v ktorej žil. Jej jednotlivé časti sú predovšetkým základným prehľadom 
vypracovaným na základe vydaných prameňov, doterajšej odbornej literatúry 
a v malej miere aj zdrojov zatiaľ nepublikovaného či neznámeho archívneho ma
teriálu.
Pri bádaní a písaní statí, štúdií či knižných publikácií si už dlhší čas čoraz viac 
uvedomujem mnohé historické skutočnosti a poznania, s ktorými by som sa 
chcel podeliť aj s čitateľmi tejto monografie. V prvom rade je to fakt, že Slováci 
nikdy neboli početným národom, čo dokumentuje napríklad to, že tak v minu
losti, ako aj dnes, každý okolitý národ či štát bol aj je prinajmenej dvakrát väčší. 
Ďalšou historicky i geopoliticky determinujúcou okolnosťou je to, že Slovenská 
republika ako vlasť či suverénny štát Slovákov sa štátoprávne konštituovala až 
v 20. storočí. Najmä to je dôvodom, že v slovenskej minulosti sa veľmi dlho preja
vovala absencia vlastnej vojenskej identity, napriek tomu, že v ozbrojených silách 
štátnych celkov, v ktorých žili Slováci, oddávna bojovali aj tisícky príslušníkov 
slovenského národa. Naším osobitným fenoménom je aj kolektívna pamäť či iný
mi slovami historické vedomie.
Historické vedomie - podobne ako identita - sa viac formuje na báze emocionál
nej než racionálnej. Nezastupiteľnú úlohu tu má tradícia, čiže obrazne povedané 
dejiny v našich hlavách. Profesionálna historiografia tradície síce spoluvytvára, 
no práve citovo determinované tradície sa často dostávajú do konfliktu s raci
onálnymi výstupmi historického bádania a vedy. Historické vedomie sa pritom 
často zamieňa, ba niekedy úplne stotožňuje s historickým vedením či presnejšie 
s historickými znalosťami, teda s úrovňou poznania či nepoznania základnej fak
tografie národných, ako aj svetových dejín.
Samotní historici - či už slovenskí alebo zahraniční - nemajú na viaceré kľúčové
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alebo parciálne otázky národných i všeobecných dejín jednotný názor, takže aj 
profesionálna interpretácia historických javov či konkrétnej historickej udalosti 
môže byť rozdielna, ba až protichodná. V tejto súvislosti by sa ako jednoduchý 
príklad dala uviesť ktorákolVek dávna bitka či vojna, ktorá pre vtedajších víťazov 
mala inú dimenziu než pre porazených, čo v tej či onej miere platí aj pre re
flexiu tejto vojnovej udalosti v radoch ich priamych dedičov alebo duchovných 
pokračovateľov. Najmä víťazné bitky či vojny sa stali súčasťou historickej tradície 
národov a štátov a následne aj základom ich sebavedomia, vlasteneckej hrdosti 
a identity vôbec. Množstvom príkladov by sa však dal doložiť aj opačný jav, keď 
sa prehry a porážky, alebo aj ponižujúci mier vryli do historickej pamäti natolko, 
že boli, respektíve dodnes môžu byť kolektívnou traumou sprevádzanou frustru- 
júcim pocitom historickej nespravodlivosti alebo túžbou po odplate.
Ľudskú minulosť a dejiny nemožno zredukovať len na súvislý lineárny sled uda
lostí a osudov. V prípade ľudí a ich príbehov ide o nekonečný reťazec vinúci 
a prelínajúci sa vertikálne i horizontálne naprieč minulosťou.
Ako vojenský historik som sa o tom veľakrát presvedčil nielen pri bádaní, ale aj 
pri písaní viacerých vojensko-historických štúdií či syntéz alebo biografií. Spo
meniem napríklad knihu Slávni vojvodcovia z roku 2012, ktorej predmetom sú 
činy a život 111 vojenských osobností, významných z hľadiska vojenskej histórie 
Slovenska a Slovákov. Hovorí sa v nej hlavne o slovenských rodákoch, alebo ta
kých vojvodcoch, ktorí sa na území Slovenska ocitli v dôsledku vojnového diania. 
Pritom sa však žiada pripomenúť, že akčný rádius týchto mužov, čo zasvätili život 
službe boha Marsa, bol omnoho širší. Bojovali vo všetkých častiach Európy, ba 
mnohých osud zavial aj na iné kontinenty. V pomyselnej galérii týchto slávnych 
vojvodcov a vojenských osobností nechýba ani husár Ladislav Škultéty-Gabriš.
V 18. storočí, bohatom na tzv. dynastické vojny, ale aj začiatkom 19. storočia, 
nesúcom sa v znamení koaličných a napoleonských vojen, ponúkala habsburská 
armáda dostatok príležitostí pre mužov v uniformách. Pri istom zovšeobecnení 
možno dokonca povedať, že v armáde sa viac než inde uplatňoval princíp záslu- 
hovosti a výkonov. Z tohto hľadiska bolo armádne prostredie, aj napriek prís
nej hierarchickej subordinácii, vlastne demokratickejšie než civilná spoločnosť. 
Mnohí jednotlivci na základe svojich schopností a skutočných zásluh postupovali 
po rebríčku hodností a funkcií rýchlejšie i vyššie než ich rovesníci v civile. Via
cerými prípadmi by sa dalo ilustrovať, že vďaka úspešnej vojenskej službe aj prí
slušníci nižších vrstiev prenikli medzi šľachtu a mnohí zemania aj medzi aristok
raciu, keď viacerí získali dokonca barónsky či grófsky titul.
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Pri sledovaní životných osudov vojvodcov, veliteľov i vojakov sa azda každý nev
dojak zamyslí nad otázkou: boli to hrdinovia?
Medzi historikmi, a osobitne vojenskými historikmi, je dobre známa skutočnosť, 
že stanoviť, kto bol či nebol hrdinom a tobôž antihrdinom či zbabelcom, nie je 
jednoduché. Hrdinstvo totiž nie je presne stanoveným, ale skôr približným poj
mom s viacerými základnými vlastnosťami. Hrdinstvo ako také slúži predovšet
kým ako paradigma, čiže nasledovaniahodný vzorec správania. Každá doba, kaž
dá spoločnosť, ako aj každý režim si podľa svojských kritérií vytvárajú hrdinov, 
usilujú sa vytýčiť čo je a čo nie je hrdinstvo, čo si zasluhuje uznanie a obdiv a čo 
zasa odsúdenie. V kulte hrdinov, no neraz aj v dejepisnom hodnotení pritom 
prevláda zväčša zjednodušujúce, neraz len čierno-biele videnie, čiže oscilovanie 
medzi heroizáciou a zatracovaním.
A čo možno z tohto hľadiska povedať o Ladislavovi Škultétym-Gabrišovi. Bol 
hrdinom? Jednoznačnú odpoveď na túto otázku v knihe nedávam a jej zodpove
danie ponechávam na čitateľovi. Ponúkam však možnosť spoznať viaceré histo
rické skutočnosti, o ktorých sa na Slovensku doposiaľ vie len málo. Ide o pohľad 
na rušné vojnové udalosti i mierové dianie, na fenomén habsburskej monarchie 
a osobitne jej armády, v ktorej náš protagonista ako husár prežil 81 rokov. A to, 
že sa v rizikovom vojnovom dianí dožil veku 93 rokov, možno považovať takmer 
za zázrak.
Priamych súdobých údajov či záznamov o Škultétyho vojenskej službe je len 
veľmi málo. Napokon, nebol vojvodcom, ktorých činy zaznamenávali vojenské 
hlásenia a následne zvečnili jednak literárne diela a jednak vo výtvarnom umení 
monumentálne malby, ktoré sa dostali do múzeí a galérií, alebo sochy týčiace 
sa na námestiach. Husár a na konci vojenskej kariéry zástavník Ladislav Škul- 
téty-Gabriš patril z hľadiska histórie i dejín vojen a bitiek vlastne medzi nezná
mych vojakov, akých bolo na státisíce a akým sa stavajú len anonymné pamätní
ky. A aj to, že ešte za jeho života roku 1825 ho graficky stvárnili a predávali jeho 
štylizovaný jazdecký portrét bolo skôr dielom náhody a komercie. Zopár ďalších 
zobrazení vzniklo až po jeho smrti.
Príbeh mojtínskeho rodáka je vo velkej miere svedectvom o dejinných métach 
a najmä limitoch prostého človeka, ako aj malého národa vo velkých dejinách. 
Na záver si dovolím zdôrazniť ešte jednu myšlienku: počtom malý národ či jed
noduchý človek v svetodejinnom dianí spravidla nie je dôležitý, môže byť však 
zaujímavý. Myslím si, že to je aj prípad husára a zástavníka Ladislava Škultéty- 
ho-Gabriša. Stojí za to, aby sa s ním aj slovenská verejnosť bližšie oboznámila.
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Vojenské artikuly podľa rukopisu okolo roku 1765
V rukopisnej zbierke vojenských predpisov z rokov 1759 - 1760 uloženej v Krajinskej Széchényiho kniž
nici v Budapešti sa nachádzajú aj dva predpisy v paralelnom maďarskom a slovenskom preklade. Prvým je 
všeobecný predpis z roku 1760, ktorý má názov Sprostého vojaka povinost - Kôzkatona kotelessége. Druhý 
predpis s maďarským názvom Maria Therézia Hadi Artickulusai, čiže Vojenské články Márie Terézie, 
obsahuje paralelný text v slovenskom a maďarskom preklade: Woganske Artykule - Katonai artikulusok. 
Predpis má 49 článkov, čiže paragrafov, a hoci nie je priamo datovaný, z kontextu vyplýva, že vznikol 
taktiež v 60. rokoch 18. storočia. Woganske Artykule sa začínajú článkom o povinnosti každého vojaka 
zložiť prísahu panovníčke. Potom takmer každý artikul obsahuje výklad, ako aj vysvetlenie či sankciu. 
A tak sa celý predpis hemží ustanoveniami o tom, že dotyčný previnilec má bez milosti stratiť život alebo 
byť prísne potrestaný. Obdobne ako pri predchádzajúcom dokumente o povinnostiach radového vojaka 
aj v tomto texte sú badateľné nárečové prvky, ako aj to, že prekladateľ či pisár síce vedel po slovensky, no 
pravdepodobne nebol slovenského pôvodu, na čo poukazujú gramatické chyby, ktorých by sa Slovák ne
dopustil. Zdá sa, že autorom slovenského prekladu tohto a predchádzajúceho dokumentu - napriek tomu, 
že sa nachádzajú v jednom kódexe - nebola identická osoba, rukopis pisára je však totožný. Z obsahového 
i významového hľadiska je zaujímavé a prospešné porovnanie uvádzaných článkov s článkami v dačenom 
reglemente z roku 1786.

Wogánske Artykule
Perwni artikul: Ponegperw muffi nass wogenski lid nam, Rimskeg Čisarovneg 
wdowy1 a českeg ý uherskeg kragini koronowaneg kralowneg, Rakuskeg arczikněž- 
ně etc.2, gako ý nassemu spolupanowagicimu Rimskeg Czisarowi Josephowý, teho 
gmena druhimu, a celeg Rimskeg Rižý /!/, slubiti a prisahati, že chce a budě nam 
werně a ochotně služiti; pritom wsseckim skerzewa nas predstawenim Generálům, 
Oberssterum3, Stabs a ginim Officirum4 ý Unterofficirum5, pri a proti nepriteluw 
poslussni byti, gako ý wssetko, čo oný rozkazati budu, tak gak se na skutečnich 
Wogakuw prinaleži, werně a hotowe wipelnýti. Kdo by ale naproti tomu čiňýil, ten 
ma bez wsseckeg milosti swug žiwot stratyt.
Wernost a powinost, o ktereg se w pritomim artikuli zminka činy, nestahuge se len 
na ti sluzbi, ktere običagne wogaka prisluchagu, gakožto rit6, warta7, com(m)ando8, 
ale ý takowi, kteri on skerze negakeg remesla, к neglepssimu učinku sweg negwissy 
wrchnosti wikonati može, a nemá se žáden pod weliku pokutu od takowich neobi- 
čegňich službách ztahowati a protiwni byt.
2. Geden kazdi wogak ma se od bezbožnich rečach a skutkách zderžovati a premo
žený nepriteluw od Panuboha žadati; kdiz by se pak k službe Boži znamený dawal, 
ma geden kazdi pritomni byti a službu Boži nezamesskati, který bý pak proti Panu 
Bohu se ruhal anebo ruhawě činil, ten ma podle prawa na těle anebo ý na žiwote
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potrestán byt.
Naproti ten artikul ruhagi y ti, kteri slowodno wericich a ginssy zakazane kňihi 
čitagi, protoss magu y takowi prestupňyci čo negtwrdssy potrestán býti.
3. Kdokolwek by negakeg rozbrog a burku učinil, anebo s tim zachazal, a preswe- 
cený byl, ten ma bez wseckeg milosti žiwot swog stratjt.
Takowi rozbrog se stane, kdiž wiceg anebo meňeg se schazagj a naproti negwisseg 
werchnostj, protj pretstaweňjch, proti služby nebo običegne weczj rozlične mer- 
cha rečzi mluwa a takowi súdený prednesice, skerzewa ktereg mnohim wssecka 
chuď odpadnul bý a zle misslinky prechazali; dalegc, kdižbý walakdo aresstantj 
wislowodit chtěl, pri exekuczij o milostj wolal, anebo takowu dokoncze skazitj chtel 
i tim spusobem se tež za rozbrog pokládá, kdiž wice nežli čztiri k pretstaweniho of- 
ficira se sťězowati igdu i ne ginač, kdiž walakdo se swogem predstawenjm odporně 
mluwi anebo krici, obswlasstně pak kdiž se to w pritomnosti mnozich staně.
4. Kterikolwek negakowi rečzi, z kterich bý rozbrog, larma9 a neposlussnost se statý 
mohl, premluwi, ten ma wedle sweho prowiňeny na tele nebo na žiwotě potrestán 
bitý.
Zde se rozuměgý wsseci Slowa a Pisma, skerze kterich by se negakeg rozbrog stati 
mohl.
5. Kteri bý z nepritelem porozumněný mal a wsseci zradnicý а к tomu pomočzni- 
ci magu bez milostj obesený bitj, podobnim spusobem se ma ý tomu stati kdori 
bý bogowati nechtěl, a ten oficier, kderi bý takoweho hned na miste neprobodnul 
nebo (nezastrelil, ma swag pocztiwost stratit.
6. Kdo bý falessně prisahal, ze bý skerzewa toho negakej statek wibrat chcel, ten ma 
s welikeg Pokutj potrestán být, kteru on s ffalessni prisahaný druhimu dotachnut 
chcel, podobneg Pokuti se podtahuge ý ten, kteri druhého na falessne prisahaný 
nawede.
7. Kdobýkolwek ruku na Wartu zdwihnul, ten ma swug žiwotu stratit.
W tomto artikuli nerozuměgi se len tito, kteri na Wartu, ssildwachtu10 nebo salwa- 
guardiu11 ruku zdwihnu nebo ssablu ťahagu; ale ý ti kteri naloženiho Aresstu12 ne- 
prigimagu, buď gim ten Aresst s ludmi, nebo len s rozkazem naložený; podobnim 
spusobem se prestupuge teho artikula, kdiz bý někdo, čo gužss w arestě postawen 
gest, z ohledu teho, abý se wislowodit mohl, se silu se protiwil;
Gakož ý tež kdiz bý Aresstant Aresstu wilamal anebo na utekaňy gužss hotowi býl; 
tak moze ten gužss naozaý utěkagici bez zamesskany hnedtki - ututekat chtegici ale 
len tehdi, kdiž ginssi spusob к geho zaderženy negni - zastřelen být.
8. Kdo bý na patrol13 zbroj chitil ten ma život stratit.
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Patrol a Rund14 gest podobnim spusobem Warta, magi se s prestupnikem tak za- 
chazati, gak w predesslim Artikule stogi.
9. Geden každi ma Schildwacht a Wartu pocztiwit, kdobý naproti tomu chibil, ma 
hodne potrestán bit.
Misel tehoto Artikula se tam wstahuge, aby geden každi Schildwachtu, Wartu, Pat
rol, Rund aý Salwaguardiu ucztiwil a we wažnosti držel, protož nech se žaden (ne) 
opováži, na zawolaně Schildwachtě proti rozkazem činjť, anebo gé protiwně a od
porně odpowedět, nebo pred ně do bitki se dopustit a Larmu nebo krik začat.
10. Kdoby w poli, anebo w garnisoně15 na Schildwachtě usnul, nebožfej perwe nežli 
by ho odmeňjli16 odessel, ten ma rozstřelen bit.
Schildwachti gsú oči gedneg pewnosti nebo armadje, pretož gest ay neodpowede- 
la17 wecz, kdiž skerz netbanliwosti gedneho Čzloweka, czela města nebo armadia 
pocztiwost18, statek ý krw by stratit mal.
Kdižbý ale geden Schildwacht skerzewa nemoc nebo ňedužiwosti wiczeg stati ne
mohl, anebo ze zapoměný unterofficira odmenýený nebil, tak ma negblissi Schil
dwacht, nebo ked Warta bliska gest, na tuto zawolat, aby ho odmeňýli.
Pritom ma geden kazdi Schildwacht ked Losung19 dostaňe, tuto dobre zachowat 
a nezapoměti a kdo by pri wisitirowaný20, nebo přicházený Patroli nebo z Rundi 
falessni Losung od sebe dawal, ten ma oblesowan21 a potrestán byti.
W nebezpečenstwi proti nepritelum ale, kde by aý weliki nestěsti powstati mohl, 
podle prilezitosti esstě ostregsi potrestán nebo aý pred Kriegsrechtem22 postawen 
být. Naposledi pak taki Schildwacht bez pritomnosti Auffuhrera23 nech se nedá 
odmenýti.
11. Podobnu pokutu mágu snesti aý ti officiri nebo unterofficiri, ktori pri wisiti- 
rowany Warty pritomni negsu.
Tento artikul se stahuje na gedneho každého na warte stogiciho Com(m)endanta24, 
kteri by od swoge Warti odessel a mnoho watssu pokutu zasluzj takowi Com(m) 
endant poněwač se na neho wssecko spoléhá. Pre tu pricinu nemá on dalegc nežli 
swogj Schildwachti wistaweni gsu odeict. Kdibý aý General nebo ten, čo Inspectiu 
ma, tam issel, kromě kdibi mu od tichto obswlasstně rozkazen bilo.
Podobnu pokutu zasluzi takovi Com(m)endant, kteri bý pri wisitirki spal a sker
zewa to do sbrog neissel.
12. Kdo by opiani na Wartu prissel, ten ma ze železami a podle príležitosti ý na 
pocztiwosti a žiwotě potrestán bit.
Tento artikul ne len samu Wartu obsahuge, ale každu službu; kdo by pak z opilstwa 
negaku službu zamesskal, ten ma ze železách potrestán biti. Kedby ale skerzewa
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opilstwa w larmě a w gineg nepritelskeg nebezbecženstwi, k sweho zbroga nebo do 
swe Companji přijeti nemohl, ma twerdssi a podie príležitosti na pocztiwosti y na 
žiwotě potrestán bit.
13. Kdo by Wartu zamesskal, ten ma ze železách a z aresstu pri wodě ý chlebe, 
a podle příležitosti esstě dwrdssi potrestán byt.
Pod tim se wiznamenawa, ze by zaden swogu poradnu Wartu nebo ginu službu 
nezamesskal, protož kdiž by on z negakey powažitedlneg pricini Wartu odprawiti 
ne mohl, tak ma on to zawčasem meldowati25.
Podobnim spusobem nech se zaden od Warti nebo od ginsseho zlužbe neodtahu- 
ge, bez dowoleny nebo Rozkazu a odmenýený oddat26 odeiti.
Který, kdiž by se w nepritelskeg nebezbecenstwi stali, podle prilezitostě ý na žiwotě 
potrestán mágu bit.
W tomto artikuli se tež rozkáže, že zaden kdokolwek by to bilo, bez Dowoleny od 
sweho predstawineho někoho ginsseho na miste sebe do zlužbý isti nebo odtach- 
nut nech nedá.
14. Po odsazeni Warti27 nemá žáden s křikem s kloppaným, nebo strilaným Larmu 
a burku činjt, pod pokuti na tele ý na žiwotě.
W tomuto artikuli gest zakaz aby zaden w pritomnosti sweho predstaweneho, pri 
negakeg ubeti (?)28, pred shromážděném Wogskem, nebo kde se krigsrecht terzi29, 
hněwu z sablu witahat, geden takowi ma podle pak predepisaneg pokuti potrestán 
být, kdibi se aý žadna sskoda (ne)stala.
Dalegc pak po oblesowaňý z warti nebo z komendi, gako у tež pri armadě nebo 
pewnosti žáden nemá swug zbrog wipalit.
15. Kdižby negakeg com(m)endant ňekteru pewnost, ktora by se gesstě branjti 
mohla, poddal, ten ma na životě potrestán byti; z obečnych pak wogakuw, jestli 
by na tom pričina byli, ma (každý) desátý zemrjt, ostatní pak ale ginim čzasem na 
neg(Vzy)bespečznegssich /!/ mistach posilanj byti.30
Sice pak se nemôže swlastne naridjt, w čom bý ostatní obráněný powstali, poněwač 
na rozličnich spufíobach a priležitostach zaleží, totissto ku přikladu, gaki to pew
nost byl, nebo nedostatek Wogska, Municzie nebo Prowiant, gako ý ginssi pričini 
wicz i nicmeňeg takowi wimluwenki31 negsu Com(m)endantowi dosti, ked to len 
s celeg Garnisone(m) doswečit ne može.
Dalegc, to nelen Com(m)endanta dotegše32, ale ý wssecki officiri s garnisone(m) 
a negni gim ta wimluwka, dosti že museli Com(m)endantowi postichnuti, poněwač 
ked zmerkugu, že bý Comendat ten pewnosť bez nebespečenstwi a uskosti odefvj 
sdat chtěl, tak ho mágu s teho odmluwiti, gemu se w tom protiwit a ked neginač do

215



Vojenské artikuly podľa rukopisu okolo roku 1765

Aresstu wzit, a to misto nebo pewnost čo neylepssi obranýti.
16. Kdyby komendant w oblehnuté pewnosti, některého officira, anebo gineho 
Wogaka o poddaný33 tohoze města mluwiti slissel, anebo ginač wýrozuměl, tak gest 
podlužen takoweho z prostred giňich wykorenyti.
Tento artikul ma s predesslim společnost, a pod timto slowawami ze ginich 
sprostred ginich_wikorenýt se rozumi, ze ten Com(m)endant, takoweho officira 
nebo Wogaka, kderi od odeslanj pewnosti песо mluwi, protý prowineny od Krieg- 
srecht nebo Standrecht34 odsudjt, anebo hned na mistě zam35 zabiti moze.
17. Ten Oficier nebo Unterofficier, kteri w poli, w logri36, w garnisone na Ssanczi37 
Wartu ma, nech takowi welmi dobre zaopatri, pod straczenj hordla ý žiwotě.
W tomuto artikuli se rozumi ý Warta pri Arestantach, za kterich Comendant od te 
Warti odpowedět mosi; s gednim slowem wssecki služby gakikolwek by byli, magi 
sa dobre wikonawati.
18 Kdibi cele wogska aneb kompagnýe w bogi proti nepritelum swe powinosti neu- 
činjli, oficier, kteri by tomu pričina byl, ma swug poctiwost a žiwot stratiti.
19. Čo se pak obečnich wogakuw dotýče, ma každi desátý z nich oběšený býti; 
ostatni pak na negnebezpečnegssych mistach odeslaný býti, a dotud negakeg zna- 
mený na sebe nositý, skerz ktereg se od ginich rozesnagi, pokud skerz chwalidetel- 
neg čiňený tu hambu ze sebe nezmažú.
Powinostj wikladaný negni tu wiceg podrebno, poněwač guss w prisahi dosti widi- 
tedelna gest.
20. Kdibý Wogska a Compagný pole38 a schantzy zanechali, krome kdiž bý w 
negwetssý uskostý býli a pomocz neufalý, magi podie predesslim artikulam po
trestán býti.
W takoweg pripadnostě musi guss widedlna39 skaza a nu(d)ze wogska byt, a gestě 
grundowne doswečzen býti.
21. Gestlý bý celé wogska a Compagnýi zrebelowali a odstúpili, magi se w ssest týd- 
nach tri krátě citirowatý40, a gim pardon slubit ý zaderžiti tak, žebý bezpečně prigiti, 
a se wimluwiti mohli; gestli neprigdu, kterikolwek z nich chiceny a ulapeny bude, 
ma obesený býti, tý ale co se nawratýa a wymluwagi, magi slowodne prepustěni 
být, ostatni pak magi se za sselmare41 wiwolati, ze bý gich geden kazdi zabiti mohl.
22. W potikanj a w bitke s nepritelem nech se zaden do Lúpeže a krádeže nedawa 
perwe, nežli mu dowoleno nebude, kdo ginač učiný, teho ma swug officir pod stra- 
cený swoge hodnosti na mistě prebodnuti a zabitý.
23. Kteribýkolwek Wogak utekal nebo ginač uskočil42, ten ma obesen býti a wssec- 
ke statki, со w nassich kraginach ma, magi Confiscirowané byti.
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Ta pokuta nerozumí se len na takoweho, kteří by к druhimu potentatowi ussel, ale 
podle príležitosti ý na teho, čo uteče a pri druhim Regimentě službu bere, nebo 
udekagice wiceg službu ne wezme.
Kde se pretce podle rozličnost pripadnostach s potrestaným, po widanich rozka- 
zach držowati načim.
24. Žáden kdokolwek by byl nechť do anebo z pewnosti, ze ssancuw a linji nepře
chází, kromě skrze običegně mista, a braný pod stracenim hrdla a žiwota.
Na proty teho artikula hressa ý ti, kteri kasami a kwartieri prelamagu, nebož prez 
muri a strechi prechazagi, poněwac se gistě suditi može, že se to pre mrcha misslin- 
ki stane, a takowe prechodí pre te pričini wichledagi, aby newideni a nesmerkowa- 
ni43 prechazati mohli; preto každi Schildwachfíj, kdiž takoweho uhlida, može ho 
zaarestowat, nebo zastřelit.
25. Zbogstwy a zbognictwy ma s kolesa lamaným potrestán byti.
Zbogstwi se stane, kdiž se někoho na slowodneg Cesti napadne, a s bitku ý tesskim 
horsseným obkradne nebo oblupi, nebo tak nazwane pocestné ubratí nasilu odeg- 
me, nebo se silu zle weci za dobrich premeňiti chce.
Pomocňici w takowich mágu podobnu pokutu snesti, tato pokuta nebude žadnim 
spusobem polachčena, kdiž by se aý ti odberane weci spatek nawratili, anebo ý len 
maleg weci byli, poněwač tosti gest, že se to na slowodneg Cestě stalo, a pokog w 
kragine russen gest.
Podobně se za sbogstwi wiklada, kdiž se nepritelskim obiwatelum swewolne a bez 
rozkazu takowe weci dělagi.
26. Wssetke násilné kriwdy mágu na žiwotě potrestán byti.
Tento artikul obsahuge rozlične našily, kteri se proti obiwateli, kupci a ginsse ta- 
kowi, ý na nepritelskich bez rozkazu, nebo naproti Salwaguardij wikonawagi, buď
to takowe Salwaguardie z komendirowanich wogaku nebo zabraňitedlnich Lištách.
27. Podobnu pokutu mágu snesti ý ti, kteri ginich na to nawedu.
Zde se tež rozuměgi officiri, unterofficiri, kteri takowe násilné weci přehlednu.
28. Každi mordár44, kteri druhého čzloweka swewolne zabige, ma swug žiwot stra- 
tyt. Ačkolwek zde wimerana pokuta, se len na takoweho stahuge, kteri swewolne 
a samochtice mordarstwi spáchá; wssak nic meněgc ý ten, kteri by z nepozornosti 
anebo z neopaternosti sweg zbrogi druhého o ziwote priprawil, s áresstem, a podle 
prowiněny (gako kdibý on ten obswlasstně rozkázáni zaopaternost nezachowawal) 
gesstě у twrdssi potrestán byl.
29. Wssecki na smrt odsúdený, mágu podle ňynegssiho pod 31-ho Decembra 1768 
roku publicirowaniho Prawi potrestán byt.
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Kdo pred nepřítelem swug powinost newikonawa, a preto negohawnegssi skutek 
spáchá, ten strati swug poctiwost a žiwot.
Wssecki druhí prowiněny mágu podle předepsaného Prawi potrestán bytí.
30. Krádež a zlodegstwi w polý, w garnisoni a w quartelýach gest welice zakazano. 
A negmenssi kracztwi mágu po nawratěny kraděnich wecach, podle prowiněny 
prinagmeněg s twrdim aresstom, nebo prez pruti běhaný potrestán být.
Tento ohawni prowiněny, hoc bý se to w nasseg nebo w nepritelskeg zemi stalo, ma 
podle Prawi co negtwrdssi podtrestan býti.
Ale w nepritelskeg zemi poručzeni lupost45, žadnim spusobem za zloděgstwi se 
(hejpocita. pritom treba wedět, ze ten takowi, kteri zloděga skriwa, ý ten, čo něco 
nagde a nemelduge, nebo (ne)nawrati, se taki (za) zloděge pocita, a podle teho 
artikula potrestán biwa.
31. Kdokolwek artillériu, municziu, zbrogni Domi46, prowiantske wozi by obkrad- 
nul, ten ma na hordla у žiwotě potrestán byt.
Připomenuta pokuta nagde mista pri tich negmenssich kraděstwich, a tu se poči- 
tagi ý ti, kteri Regimentsky nebo Compagniski peňjze utratýa ý predagu; gednim 
slowem wsseci tý, kteri kragine skerz kratstwi škodu robja anebo takowi peníze, 
ktorich pod pecet47 mágu, na gegich osoch48 stroga, a s nymi oklamost činja.
32. Kdiž geden kamarad druhého okradne, anebo služebník geho pana, ten ma 
oběšen být.
Ten artikul se stahuge ý na to, kdiz geden druhimu swug bajť9, nebo od nepritela 
chiceneho se silu, nebo s oklam (an Josti wezme; kdiz bý se ale w tom negaka umin- 
ka stala, tak ma to od officiroch rozsúdený být.
33. Kteribykolwek officier nebo unteroficier něco zbogňickeg prigal, ma gako 
zbognik potrestán byt.
Kteri by w takowich wecach len skerz perstach hlednul anebo dopustil, ma tež pod
le toho artikula potrestán být.
34. Kdoby swewolne w nasseg nebo nepritelskeg zemi bez rozkazfuj oheň naložil, 
ma ohnem potrestán byt.
To slowo swewolne tosti50 wisnamenawa, že tu negni rečz o takowim ohnem, kteri 
by z nenadaňýim wissel, nic meněg ne každi w te pripadnosti bezwinni a pokuti 
býti môže, nebo ý ten, kteri z neopaternosti takowim ohnefmj pricina gest, ma 
wzdički podle wuli pretstawenich twrdo pokutowani být.
35. Žáden oficier (ne)ma swogimu wogakowi peněz, nebo oblek zadržat, kdo na- 
protý tomu činý, ten ma hodnostý, ctý ý žiwot stratit.
Zde se rozumí, aby se zaden wogak neopowažil na sweho officira žalowat prwe
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nežli naozaj ugisten gest, že mu tito patrnosti gistě padli.
36. Kteribykolwek kapitan mustrung51 oklamal, ten ma gako nepoctiwi člowek 
swug hodnost stratit a gako zrádce potrestán byt.
Zde se wirozumi, aby se zaden (nejopowažil pri mustrungu w počtech anebo w gi- 
nich negmenssi falessnost učiňýt, a nebo proty potztiwosti chodiciho užitek hledat. 
Ku přikladu nepritomnich w sstandě52 zadržat, s dowolenim prepustenich53, a ten 
čas, ked odessli a naspak prissli, zatagiti a takowe wice (!)54.
Ktereg takowe Weci nelen na kapitana, ale ý na každého pretstaweniho se rozumě-
gi-
37. Wsseci chicenj55, gakož taki nepritelom odebráni artilleria, zbrog a municio, 
koně, prowiant, (bubny), zastawi, kanczelarske pišme a woganska kassa, a tim po
dobni weci, mágu pod welikeg pokuti generalstwi odesdane být.
38. Kazdi wogak ma na swug zbrog a municzio dobre pozor dawat a pod welikeg 
pokuti do zálohu dawat nebo dokonce předat nech se neopowazi.
Poněwač zbrog a municzio takowe prostretke gsu, skrz kterich nepritel přemožen 
biwa; tehdi gest welmi welki prehresseny, ked wogak takowe weci každého času w 
dobrim ustawu56 a pri rukách nemá.
39. Žáden duel a na [...]57 potrestán býti.
Sekundanti ale mágu podobnu pokutu snésti.
40. Kdobykoľwek druhému s neuctiwimi a ohawnimi slowami ublizil, ma tež podle 
Duel Mandanta58 potrestán býti.
41. Pod welikeg pokuti, nech zaden swemu hospodarowi kriwdu (ne)učiňi.
Tuto wssecki Excessi a wistupki59 pod gakimkolwek gmenem se rozuměgi, a žáden 
(ne)ma wiceg od sweho hospodára žadati, nežli čo mu patrj; pritom ma se kazdi 
usilowati, ze by s nim w dobrim snassaným žiwiti mohl.
42. Zaden (ne)ma w dabori60 nebo w garnisoně bez Dowoleny od swoge Compagni 
odeit, meněg gesstě, brez noc wisostawati, pod stracenim hrdla у žiwotě.
Taka Sskoda gest která s nepřítomnosti powstala nebo powstati mohla. Kdiž wetssi 
nebo menssi gest, tak ý wetssi nebo menssi potrestaný misto nagde.
43. Kteri kdiz se s trubami nebo s bubni običegně znameny dawa, okrem welikeg 
pričini, pri swoge Compaynie přítomni nebude; ten ma se železami, nebo podle 
príležitosti na tele ý žiwotě potrestán byti.
W tom se tež podle spusobi držati načim.
44. Czisolowstwi /!/, kurewstwi a proti přirozený nečistota ma podle Rimskeg riži 
/!/ obicegniho prawa potrestán být.
Kurwi, frajerki a konkubíni nemagi se aný w poli aný w garnisoně držet, a gsu pod-
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le wimeraneg pokutí zakazane.61
45. Domí, planki, ploti a owoczni stromi nemagi se bez dowoleny skaziti a odlo-
miti.
Skrz to se wsseci weci rozuměgi ktere običegne k telessneg potřebí služiti môžu, 
podobnim spusobem se stahuge tento artikul na nepritelskeg zemi.
46. Kdo by swewolne hole, luky, zahradí a pole kazil, ma podie učiňený sskodi 
potrestán být.
Podobne pak ý w pritelskeg tak ý w nepritelskeg zemi tento artikul se rozumi, y na 
wssecki žiwnosti, gakimkolwek gmenem.
47. Žaden od negwissiho do negmenssiho nemá naproti tichto Artikulach hrubé 
hressiciho zločinca wedomne nebo lestiwe prigimat aniže skriwat, pod stračeny 
sweg hodnosti nebo život(a).
48. Kdiž by buduce potrebno býlo w tichto artikulach песо premeňýti nebo pri- 
ložiti, tak ma se to perwe s trubami, s bubnami nebo ginač wyhlasiti, a potim tak 
pewno a werne držati, gako by to w tich artikulach guss stalo.
49. Aby pak tito artikuli každému známe ý wedomé byli, tak magi Regimentům 
a Compagnigm tolikorazi gako gindě prepisan gest, Rekrutum ale pri gegich pri
chodí k regimentu hnedky skrz audítora nebo ginssiho precitaní, tim ale, čo ne
meckí neweďa, w gegich prirozeňý Gaziky wikladan byt.
Konecz

Text v súdobej slovenčine je publikovaný v upravenom diplomatickom prepise, kde 
sa spravidla číta g ako j; c - c, k; cz - c, č; čz - č; d - d, t; ее - é; ch - ch, h; i - i, í, y, ý; 
j - j, i, í; y - y, i, j; fi - s; ss - š, ž; v - v, u; w - v; z - dz, s, z, ž. Podľa pôvodiny sa však 
dodržiava písanie verzál, ako aj grafém ď, é, i, í, j, ň, ŕ, ť, y, ý, ý, ž, a to aj tam, kde sa 
v súčasnej slovenčine nepoužívajú

Poznámky:
1 Mária Terézia ovdovela v roku 1765; to znamená, že zápis či prepis tohto dokumentu do 

predmetnej rukopisnej zbierky sa mohol uskutočniť až po tomto dátume, a nie roku 1760, ako je 
uvedené v katalógovom zázname.

2 Etc. - latinská skratka et cetera, a tak ďalej.
3 Obersster - plukovník.
4 V uvedenom období štábnymi (čiže vyššími) dôstojníkmi boli plukovník, podplukovník a major; 

ostatnými (čiže nižšími) dôstojníkmi boli kapitán, kapitán-poručík, nadporučík a podporučík 
(predtým zástavník v pechote a kornet v jazdectve); od roku 1763 bola zavedená hodnosť kadeta, 
ktorá mala charakter dôstojníckeho zástupcu či čakateľa.

5 Poddôstojníkmi boli feldvébel či strážmajster, fírer či ľudovo fíra (čiže čatár) a kaprál (čiže desiat
nik).
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6 Rit - jazdenie na koni.
7 Warta - stráž, hliadka.
8 Commando - povel, velenie, veliaca činnosť, v tomto prípade vykonávanie povelov či rozkazov.
9 larma (maď. lárma)- lomoz, krik, rámus.
10 Ssildwacht (nem. die Schildwacht) - vojenská ozbrojená stráž či hliadka, ako aj vojak na stráži či 

na hliadke.
11 Salwaguardia - strážna kontrola, resp. kontrolná stráž.
12 Aresst - árešt, väznica, trestnica.
13 Patrol - patrola, kontrola, hliadka.
14 Rund - dôstojnícka kontrola či kontrolná hliadka.
15 Garnison - garnizón, kasáreň, posádka.
16 Odmeňjli - vymenili, vystriedali, stiahli (zo stráže).
17 Neodpowedela - nezodpovedná.
18 Poctiwost - česť.
19 Losung - heslo.
20 Wisitirowaný, wisitirka - vizitácia, kontrola.
21 Oblesowan - stiahnutý, odvolaný, vystriedaný (zo stráže či z hliadky).
22 Kriegsrecht - vojnový či vojenský súd, resp. vojnové právo.
23 Auffuhrer - závodný, čiže spravidla poddôstojník, ktorý odvádza vojakov do a zo stráže.
24 Commendant, comendant - veliteľ.
25 Meldowati - hlásiť, nahlásiť.
26 Oddat - odtiaľ.
27 Po odsazeni Warti - po nástupe do stráže, čiže vo výkone stráže.
28 Ubeti (?) - zle čitateľné, neisté slovo, ktoré sa nedá presne identifikovať.
29 Terzi - drží, koná sa.
30 Trest decimácie mužstva sa spomína aj v 19. článku, no v praxi habsburskej armády v 18. storočí 

nie je známy prípad jeho aplikácie.
31 Wimluwenka, wimluwka - ospravedlnenie, výhovorka.
32 Dotegše - dotýka sa.
33 Poddaný - poddanie či vzdanie sa, čiže kapitulácia.
34 Standrecht - stanný, čiže štatariálny súd, resp. vo všeobecnosti stanné právo.
35 Zam - sám.
36 Logr, loger (nem. das Lager) - (vojenský) láger, tábor.
37 Schantze, ssance - šance, šiance, valy.
38 Pole - myslí sa bojové pole, čiže bojisko.
39 Widedlna - vidteľná, očividná.
40 Citirowaty - predvolať (na raport).
41 Sselmar - šelmár, nemecký výraz šelma (der Schelm), ktorý prešiel aj do súdobej slovenčiny, mal 

pôvodne negatívnu konotáciu, označoval zlého úlisného a ľstivého človeka, čiže podliaka.
42 Uskočil - zbehol.
43 Nesmerkowani - nezbadaní, nepovšimnutí.
44 Mordár - vrah, zabijak.
45 Lupost - lup, lúpež, koristenie, rabovanie.
46 Zbrogni Dom - arzenál, sklad zbraní.
47 Pecet - pečať.
48 Osoch - osoh, úžitok, požitok.
49 Bajt - tento výraz sa v slovenčine nedá identifikovať, z kontextu a porovnania však vyplýva, že ide 

o korisť.
50 Tosti - dosť.
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51 mustrung (nem. Musterung) - muštrácia, muštrunk, čiže kontrola a prehliadka vojakov, ich 

početného stavu, bojovej pripravenosti, vyzbrojenia a vystrojenia.
52 Sstand (nem. der Stand) - stav, v tomto prípade aj výkaz, evidencia.
53 S dowolenim prepustení - (vojak) na dovolenke.
54 Wice - ide o chybu pisára, správne by malo byť veci.
55 Chicenj - chytení, zajatí
56 Ustaw - stav.
57 Ďalší text v rozsahu 7 riadkov a cca 30 slov je poškodený a takmer nečitateľný. Moderný slovensky 

preklad celého článku 39 pozri v prílohe č. 2 dokumentu z roku 1786.
58 Duel Mandant - mandát (nariadenie) o dueloch.
59 Wistupki - priestupky, previnenia.
60 Dabor - tábor.
61 Maďarský preklad tohto článku vyznieva o čosi decentnejšie než jadrné slovenské znenie: Semmi 

féle ágyast vagy rosz életii se hír személyeket se lógerben se garnizonban emlétet tôrvény szerint 
ne engettessék, čiže v modernom slovenskom preklade: Žiadne súložnice alebo [ženské] osoby 
vyznačujúce sa zlým životom či zlou povesťou nech sa v zmysle spomínaného zákona nezdržiava
jú ani v tábore ani v garnizóne.

222



2. priloha

Vojenské články a prísaha
podľa najnovšieho reglementu z roku 1786
Franz Moritz Lacy či Lascy (1725-1801) patril medzi najschopnejších habsburských vojvodcov. Úspešne 
bojoval na talianskych, sliezskych a nizozemských bojiskách, preslávil sa najmä v sedemročnej vojne. Vo 
veku 31 rokov bol roku 1756 povýšený do prvej generálskej hodnosti (generálstrážmajstra), o dva roky 
neskôr bol povýšený na poľného podmaršala, roku 1759 sa stal generálom poľným zbrojmajstrom a roku 
1766 ako 41-ročný získal najvyššiu hodnosť poľného maršala. Roku 1766 sa stal prezidentom Dvorskej 
vojnovej rady, v tejto funkcii realizoval viaceré opatrenia na modernizáciu a skvalitnenie habsburskej ar
mády. Roku 1788 rezignoval na tento najvyšší vojenský post v dôsledku neúspechov habsburskej armády 
v protiosmanskej vojne. Výsledkom Lacyho organizačných i vojensko-teoretických schopností bolo aj 
vydanie viacerých vojenských reglementov. Jedným z nich bol napríklad Neuestes Reglementfiír die säm- 
tliche Kaiserlich-Kônigliche Kavallerie... (Najnovšípredpis pre celé cisársko-král'ovské jazdectvo...) vydaný 
tlačou roku 1786, ktorý okrem iného v desiatom odseku obsahuje vojenské články, čiže ustanovenia, 
ktoré musia vojaci dodržiavať, ako aj spôsob a formu vykonania vojenskej prísahy.

Odsek desiaty
Vojenské články vrátane prísahy
Na začiatku majú vojaci zložiť sľub nám, vdove rímskej cisárovnej, kráľovnej 
Uhorska a českých krajín, arcivojvodkyne Rakúska, atď., a tiež nášmu spoluvlád- 
covi rímskemu cisárovi Jozefovi II., a prisahať: že budú verme slúžiť nám, nami 
menovaným generálom, plukovníkom, štábnym a vyšším dôstojníkom, poddôs
tojníkom, budú ich poslúchať v boji proti nepriateľovi, že presne vykonajú to, čo 
im títo prikážu, ako sa na čestných vojakov patrí. Kto to neuposlúchne, alebo bude 
konať opak, ten bude bez milosti potrestaný stratou života.
Vernosť a poslušnosť, o ktorých sa píše v tomto článku, sa vzťahuje nielen na po
vinnosti prísne vojenské, ako jazdenie, stráženie, velenie, plnenie rozkazov atď., 
ale aj na také služby, ktoré sa vykonávaním remesla môžu priamo pričiniť k dobru 
a na prospech suveréna (teda panovníka či nadriadeného), pričom dotyčný sa ne
smie brániť vykonať takéto mimoriadne služby pod hrozbou primeraného trestu. 
2. Každý vojak sa má zdržať bezbožných slov a činov, má sa modliť k Bohu s pros
bou o pomoc pri porazení nepriateľa, a ak mu prikážu zúčastniť sa bohoslužby, 
má sa na nej zúčastniť a nemá ju zmeškať. Ak by však niekto mal rozprávať alebo 
konať takým spôsobom, že zneucťuje Boha, má byť potrestaný buď telesne alebo 
smrťou podľa práva.
V rozpore s týmto článkom konajú aj takí, ktorí z podnetu voľnomyšlienkarov 
čítajú voľnomyšlienkárske a iné zakázané knihy, a preto majú byť aj tí, ktorí sa
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dopustia tohto priestupku, najprísnejšie potrestaní.
3. Kto sa podieľa na vzbure, alebo mu bude dokázané, že bol v styku s buričmi, má 
byť nemilosrdne potrestaný trestom smrti.
Tohto hriechu sa dopúšťa ten, kto sa spoločne s mnohými alebo len s niekoľkými 
zúčastňuje stretnutí a na nich vedie škodlivé reči proti samotnému panovníko
vi, proti nadriadeným, proti (vojenskej) službe alebo všeobecne, prípadne ten, kto 
vyslovuje také úsudky, ktoré v nich (čiže u panovníka a nadriadených) vyvolajú 
nepriaznivý dojem; ďalej (sa tohto hriechu dopúšťa) ten, kto sa pokúša prepustiť na 
slobodu zajatcov, ten, kto počas exekúcie kričí o milosť, alebo sa dokonca tomuto 
trestu pokúša uniknúť. Za vzburu sa považuje aj to, ak viac ako štyria idú k nadria
denému, aby sa na niečo sťažovali, rovnako aj to, ak sa niekto rozpráva búrlivým 
tónom s nadriadeným, a to zvlášť vtedy, ak sa to deje v prítomnosti viacerých osôb.
4. Kto vysloví slová, z ktorých by mohla vypuknúť vzbura, má byť ihneď po tomto 
skutku potrestaný na tele a na živote.
Týmto sa rozumejú všetky slová alebo listy či písomnosti, ktoré by mohli vyvolať 
nepokoje.
5. Ten, kto korešponduje s nepriateľom, ako aj všetci iní zradcovia a ich pomocníci 
majú byť bez milosti obesení. Tento trest má postihnúť aj toho, kto odmietne bojo
vať (so zbraňou), a dôstojník, ktorý v takomto prípade sám ihneď neusmrtí svojho 
podriadeného, má byť zbavený svojej cti.
Tuje reč o takej zradcovskej korešpondencii s nepriateľom a jeho spojencami, keď 
niekto písomne, ústne, prostredníctvom ďalšej osoby, znakov, alebo iným spô
sobom týmto (nepriateľom) oznamuje správy, ktoré môžu spôsobiť škody našej 
strane, ak trebárs pošle náčrt pevnosti, krajiny, alebo tabulky s informáciami o slu
žobnom zásobovaní potravinami a podobne, alebo ich odovzdá nepriateľskému 
vyslancovi; avšak aj korešpondencia o zvyčajných veciach bez predchádzajúceho 
súhlasu je prísne zakázaná; listy adresované nepriateľovi, ako aj listy od neho pri
chádzajúce sa musia náležité predložiť (nadriadeným). Za zradu, v závislosti od 
okolností buď ťažkú alebo menej významnú, sa rovnako považuje to, ak niekto 
rozširuje nesprávne noviny (a správy), ktoré môžu spôsobiť váhavosť či bojazlivosť 
vlastných vojakov a obyvateľov krajiny. Za trestné sa vždy považuje dokonca aj 
to, ak niekto rozširuje také správy, ktoré sú síce pravdivé, avšak zlé (čiže škodlivé); 
tí, ktorí v tejto zrade napomáhajú, a tiež tí, ktorí o tom majú vedomosť, avšak ne
oznámia to, sa dopúšťajú zločinu a následne podliehajú trestu.
Čo sa týka bodu o tom, že sa niekto zdráha bojovať (so zbraňou), potrestaný bude 
nielen ten, kto tak spraví zo vzdoru alebo tvrdohlavosti, ale aj ten, kto sa pri ne-

224



2. príloha

priateľskom útoku z bojazlivosti otočí chrbtom, či sa nebodaj dá na útek, previňuje 
sa proti zloženej prísahe, a ak okrem tohto koná ako zlodej, ktorý svojmu pánovi 
kradne jeho živobytie.
V tomto prípade musí nasledovať udelenie trestu v neprítomnosti, zvážiac okol
nosť, že v opačnom prípade by to mohlo mať za následok úpadok armády a ce
lej krajiny; pod hrozbou nevyhnutnej straty vlastnej cti má dôstojník povinnosť 
okamžite usmrtiť takéhoto zradného podriadeného.
6. Tomu, kto zloží krivú prísahu s cieľom obohatiť sa, má byť uložený vysoký trest; 
kto však skladá krivú prísahu či výpoveď v malicherných záležitostiach s cieľom 
obviniť niekoho iného, tomu má byť uložený rovnaký trest, ktorý by hrozil krivo 
obvinenému. Tomu, kto ľstivo a vedome nahovára iného ku krivej prísahe, má byť 
uložený rovnaký trest.
7. Ten, kto napadne či siahne rukou na stráž, má byť potrestaný smrťou. Týka sa 
to nielen tých, ktorí zaútočia na príslušníkov stráže, vojenskej ozbrojenej stráže 
či hliadky alebo na Salva Gardiu1, ale aj tých, ktorí odmietajú prijať trest zatknu
tia a bránia sa jeho výkonu, uloženého mužstvom alebo rozkazom nadriadeného; 
rovnako sa previní aj ten, kto už je potrestaný uväznením, a v úmysle utiecť sa 
dopustí násilnosti, ako aj uväznený, ktorý z väzenia utiekol alebo sa o to pokúsil. 
Platí trest zastrelením, kdekolVek sa predposledný z uvedených prípadov usku
toční, v poslednom z uvedených prípadov sa má zastrelenie vykonať len vtedy, ak 
väzňa (na úteku) už žiadnym spôsobom nemožno zastaviť.
8. Kto vytiahne zbraň na patrolujúcu hliadku, má byť potrestaný zabitím.
Hliadka alebo dôstojník kontrolujúci hliadku alebo stráž sa takisto považuje za 
stráž, a platí to, čo je napísané v predchádzajúcom článku.
9. Každý musí náležíte rešpektovať ozbrojenú stráž alebo dáku inú stráž či hliadku, 
kto tak neučiní, má byť prísne potrestaný.
Zmysel tohto článku spočíva v tom, že každý má s úctou pozdraviť hliadku, stráž
nu hliadku, dôstojnícku kontrolu alebo Salva Gardiu, a nie neslušne či neúctivo; 
preto nech si nikto nedovolí konať v rozpore s výzvou hliadky či kontroly, aby nik
to drzo či neúctivo hliadke neodpovedal, aby pred hliadkou nikto nezačal s bitkou, 
ani nevykřikoval.
10. Ten, kto počas stráže zaspí, buď v poli alebo v garnizóne, alebo opustí svoje 
stanovisko predtým, ako ho niekto vystrieda, má byť zastrelený.
Stráž či hliadka predstavuje oči pevnosti a armády, preto je celkom nezodpovedné, 
ak by v dôsledku nepozornosti jedného človeka mali byť pripravené o česť, maje
tok a krv či už celé mesto alebo celá armáda.
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Ak by stráž nedokázala stáť (v službe), azda v dôsledku telesnej únavy, alebo ak by 
pre zábudlivosť nižších dôstojníkov nebola vymenená v stanovenom čase, vtedy 
má táto stráž vyzvať najbližšiu vojenskú hliadku alebo hliadku Corps de Garde2, 
ak je v blízkosti, aby sa uskutočnila výmena stráží. Nasledujúca stráž, ktorá od 
odchádzajúcej preberá slovo alebo heslo, si ho má dobre zapamätať, a ak by pri 
vizitách počas obhliadky a kontroly dôstojníka alebo hliadky povedala nesprávne 
slovo alebo heslo, má byť ihneď vystriedaná a prísne potrestaná; naopak, v prípade 
ohrozenia nepriateľom, keď hrozí velké nešťastie, treba tento prečin hodnotiť ešte 
prísnejšie; ba dokonca súdiť ho podľa vojnového práva. Mimochodom, ani ozbro
jená stráž či hliadka sa bez prítomnosti závodného nemôže nechať vystriedať pod 
hrozbou prísneho trestu.
11. To isté postihne dôstojníka alebo poddôstojníka, ktorý sa nedostaví na vizitá- 
ciu či kontrolu stráží.
Tento článok sa vzťahuje aj na toho veliteľa stráže, ktorý sa vzdiali od svojej stráže 
alebo veliteľského stanoviska, a je ešte väčším priestupkom, ktorý treba potrestať 
rovnako ako ktorýkolVek iný, pretože sa na neho ako veliteľa všetci spoliehajú 
v otázke bezpečnosti, pričom treba poznamenať, že nesmie opustiť vyznačené sta
noviska, keď z neho odchádza generalita alebo osoba konajúca inšpekciu; a môže 
tak spraviť jedine vtedy, ak mu to títo dajú k tomu výslovný rozkaz. Takisto nech je 
postihnutý týmto trestom vtedy, ak ho počas vizitácie či kontroly nájdu spať, alebo 
ak nedrží v ruke zbraň.
12. Ten, kto príde na stráž opitý, má byť potrestaný železom a trstenicou, a podľa 
okolností aj na cti a na živote.
Tento trest sa týka nielen stráže, ale aj každého, kto vykonáva panskú službu; ak 
teda niečo ujde pozornosti niekoho pre opitosť, má byť potrestaný železom a trs
tenicou, kto však pre opitosť nie je schopný doručiť svojej jednotke, stotine alebo 
švadróne správu o poplachu alebo nebezpečenstve nepriateľského útoku, má byť 
potrestaný prísnejšie, podľa povahy prečinu na cti a na živote.
13. Kto zmešká príchod na stráž, má byť potrestaný železom a trstenicou, má byť 
o vode a chlebe, a podľa možnosti nech je potrestaný aj prísnejšie.
Týmto treba rozumieť, že nikto nesmie zmeškať svoju strážnu pohotovosť alebo 
inú panskú službu, teda, ak zo závažného dôvodu nie je schopný nastúpiť na ur
čenú strážnu službu; v tom prípade na to musí včas upozorniť; ďalej, že nikto sa 
nesmie bez povolenia vzdialiť z miesta stráže alebo inej panskej služby, alebo ak ju 
opustí celkom bez vystriedania či rozkazu; v prípade, ak jestvuje nebezpečenstvo 
zo strany nepriateľa, toto (previnenie) sa bude trestať v závislosti od okolností aj
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trestom smrti. Tento článok súčasne nariaďuje, že nikto, a nech je to ktokolVek, 
nesmie bez povolenia svojho nadriadeného poveriť inú osobu, aby namiesto neho 
vykonala strážnu službu, alebo ju z tejto služby odvolať.
14. Pod hrozbou telesného trestu alebo trestu smrti nesmie nikto zo stráže vyvolať 
poplach krikom, lomozom, alebo střelbou.
Tento zákaz znamená, že v prítomnosti nadriadeného na stráži alebo iných zhro
maždených vojenských jednotiek, a taktiež na mieste, kde platí stanné vojenské 
právo, nesmú nechať odísť vojaka rozhnevaného natolko, aby v pomätení mysle 
vytasil šabľu, a bude mu uložený predpísaný trest, aj vtedy, ak z toho nevznikne 
škoda.
Ďalej platí, že nikto z odchádzajúcej stráže alebo velenia, ako aj z odchádzajúcej 
armády a takisto aj z posádky v pevnosti nesmie strieľať zo zbrane ani sa hádať.
15. Veliteľ, ktorý vydá svoje postavenie (teda pevnosť či mesto nepriateľovi) bez 
najmohutnejšieho odporu, má byť potrestaný na živote, a z radových vojakov, ak 
nesú na tom vinu, má byť zabitý každý desiaty, ostatní majú byť za trest v iný čas 
odvelení na najnebezpečnejšie posty.
Síce nie je možné určiť, čo znamená najmohutnejší odpor, pretože to závisí od 
rôznych okolností, teda konkrétne stav a povaha pevnosti, početná sila posádky 
a zásoba vojenského materiálu a proviantu, ako aj od iných faktorov.
Samotné svedectvo veliteľa v tomto prípade nijako nepostačuje, musí sa totiž le
gitimovať osvedčením celej svojej posádky. Okrem toho sa tým rozumie nielen 
veliteľ, ale rovnako aj ostatní dôstojníci, pričom v ich prípade sa neberie do úvahy 
ospravedlnenie, že musia poslúchať veliteľa, ak títo bez uskutočnenia porady, po
čas ktorej by veliteľa odhovárali, protirečili mu či dokonca by ho zajali s cieľom 
brániť všetkými prostriedkami svoje postavenie (aby tak znemožnili kapituláciu).
16. Ak veliteľ bude počuť rozprávať jedného zo svojich dôstojníkov alebo vojakov 
o vydaní postavenia, ktoré čelí (nepriateľskému útoku), alebo sa o tom dozvie iným 
spôsobom, má povinnosť ho eliminovať.
Tento článok súvisí s predchádzajúcim, pričom pod výrazom eliminovať načim 
rozumieť to, že ak veliteľ bude počuť, že dôstojník alebo vojaci čosi hovoria o vy
daní postavenia (nepriateľovi), v závislosti od povahy situácie ich nechá súdiť pod
ľa vojnového alebo stanného práva, alebo ich sám okamžite usmrtí.
17. Dôstojník alebo poddôstojník, ktorý plní stráž rovnako v poli, tábore, posád
ke, ako aj na valoch a šanciach či inom mieste, má ju vykonávať svědomitě pod 
hrozbou trestu na tele a živote. Tento článok zahŕňa aj stráže tam, kde sú väzni, za 
ktorých ručia, a vzťahuje sa vôbec na všetky (vojenské) služby akéhokolVek charak-
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téru, ktoré majú byť vykonávané svědomitě.
18. Ak sa celé jednotky, stotiny alebo švadróny dostanú do bojového stretu (s ne
priateľom) a nesplnia si svoju povinnosť, dôstojník, ktorý je za to zodpovedný, 
stratí česť a život.
19. Čo sa týka radových vojakov, ak sú vinní, každý desiaty z nich má byť popra
vený a zvyšní majú byť odvelení na najnebezpečnejšie posty, kde majú nosiť dáke 
označenie, ktoré ich bude odlišovať od iných vojakov a to tak dlho, až kým chvály
hodným správaním nezmyjú škvrnu hanby.
Nie je potrebné vysvetľovať, čím sa previnili, pretože (ich povinnosti) sú podrobne 
uvedené v prísahe, ktorú zložili.
20. Prápory a jednotky, ktoré opustia poľné valy a reduty3, majú byť potrestané 
rovnako, s výnimkou prípadov, keď by sa ocitli v krajnej núdzi a nemali by nádej 
na únik (z obkľúčenia).
Okolnosti, ktoré svedčia o krajnej núdzi, musia byť podrobne dokázané.
21. Ak sa zrady dopustia celé jednotky, majú byť v priebehu 6 týždňov trikrát pred
volané, súčasne im však musí byť poskytnutý sprievod pre ich bezpečnosť, aby sa 
mohli ospravedlniť a obhájiť. Ak sa nedostavia na predvolanie, každý zo zatknu
tých má byť popravený. Avšak tí, ktorí sa náležíte obhája, majú byť prepustení na 
slobodu, a takisto aj ostatní majú byť oslobodení.
22. Ak nastane bitka alebo bojový stret (s nepriateľom), nikto nesmie plieniť pred
tým, než na to bude vydaný rozkaz. Kto bude konať v rozpore s tým, toho jeho 
dôstojník okamžite zbaví cti a usmrtí.
23. Prebehlíci a iní (dezertéri), ktorí utečú, majú byť popravení a ich vlastníctvo na 
území našich korunných krajín im bude skonfiškované.
Tento trest sa vzťahuje nielen na tých, ktorí prebehnú do služieb iných pánov, ale 
v závislosti od okolností aj na tých, ktorí sa budú (bez súhlasu) zdržiavať v inom 
plukom, prípadne dezertujú bez toho, aby opäť vstúpili do vojenskej služby, pri
čom výmer trestu bude závisieť od konkrétneho prípadu a pri jeho výmere je po
trebné sledovať vydané (úradné) obežníky.
24. Pod hrozbou trestu na tele a na živote nesmie nikto - nech je to ktokoľvek - 
vychádzať a vchádzať z a do obranných postavení či pevností inak, než zvyčajnými 
bránami a na zvyčajných miestach.
Za priestupok proti tomuto článku sa považuje aj to, ak niekto unikne z kasárne 
alebo z (vojenskej) ubytovne, alebo prelezie cez múr či vyjde na strechu, pretože 
sa dá predpokladať, že tak učinil zo zlých pohnútok, a pretože sa takéto prechody 
vyhľadávajú s tým cieľom, aby (dotyčného) nikto nespozoroval, preto sa má stráž
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snažiť vziať takéhoto previnilca do väzby, a ak sa jej to nepodarí, zastreliť ho.
25. Pouličná či pocestná lúpež sa má trestať lámaním kolesom. K pouličnej lú
peži dochádza vtedy, ak niekto niekoho násilne prepadne na ulici, údermi alebo 
pod vážnymi hrozbami ho okradne alebo chce okradnúť, ak si niekto vynucuje 
zaplatenie tzv. holdovacieho príspevku na rytiera, alebo ak niekto násilne poža
duje výmenu niečoho zlého za niečo lepšie; pomocníci (v tomto konaní) majú byť 
potrestaní rovnako, a tento trest nebude zmiernený ani vtedy, ak sa ukradnuté 
alebo vynútením získané veci vrátia (pôvodnému majiteľovi), a to aj vtedy, ak je 
ich hodnota nízka, pretože postačuje už okolnosť, že niekto ide na cestu či ulicu s 
týmto úmyslom, čím porušuje mier v krajine. Za pouličnú lúpež sa považuje aj to, 
ak sa svojvoľne a bez rozkazu postupuje takýmto spôsobom voči obyvateľstvu na 
nepriateľskom území.
26. Každý prejav verejného násilia sa má potrestať smrťou.
Tento článok sa vzťahuje na všetky prejavy násilia, páchaného na obyvateľoch, ob
chodníkoch a podobne, ba dokonca aj na Salva Gardiu, ak sú títo nakomandovaní 
vojaci vybavení ochrannými listami.
27. Rovnaký trest má postihnúť tých, ktorí dotyčného navádzajú na tento čin. 
Týmto sa rozumejú aj vyšší a nižší dôstojníci, ktorí k tomu dávajú súhlas tým, že 
to prehliadajú.
28. Všetci vrahovia majú byť potrestaní stratou života.
Aj keď uvedený trest sa vzťahuje len na úmyselné zabitie, trest odňatia slobody prí
padne, v závislosti od okolností (ak sa napríklad neriadi príkazom, aby postupoval 
s náležitou opatrnosťou) aj prísnejší trest, a týka sa aj toho, kto z nepozornosti 
alebo v dôsledku zanedbania starostlivosti o svoju zbraň spôsobí smrť iného.
29. Všetky prípady trestných či kriminálnych činov majú byť potrestané podľa 
všeobecného Trestného súdneho poriadku z 31. decembra 1768.
Kto si voči nepriateľovi nesplní svoju povinnosť, a tým sa dopustí podlého skutku, 
bude zbavený svojej cti a príde o život; všetci ďalší spoluvinníci budú potrestaní 
v súlade so všeobecným súdnym poriadkom.
30. Krádeže - tak v poli, ako aj v kasárňach - sú prísne zakázané; menšie krádeže 
majú byť po oznámení potrestané podľa povahy zločinu a jeho okolností, a to pri
najmenšom prísnym väzením alebo behom uličkou4.
Bez ohľadu na to, či sa tento ohavný zločin uskutoční v spriaznenej, alebo nepria
teľskej krajine, bude prísne potrestaný podľa práva; pretože plienenie podľa rozka
zu nemožno v nijakom prípade chápať ako povolenie na krádeže.
Tu treba poznamenať, že ten, kto prechováva ukradnutý majetok, ako aj ten, kto
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niečo nájde a neoznámi to, sa považuje za zlodeja.
31. Ten, kto okráda delostrelectvo, kto kradne muníciu, strelné zbrane, vykráda 
zbrojnice alebo sklady s náradím, ako aj vozy so zásobami potravín, má byť po
trestaný na tele a na živote.
Tento trest sa vzťahuje aj na najmenšie delikty, a zahŕňa tiež tých, ktorí siahnu 
na pokladnicu pluku, stotiny alebo švadróny, alebo spreneveria takéto (spoločné) 
peniaze v hre, a vôbec všetkých, ktorí okrádajú verejné zdroje, použijú im zverené 
peniaze na vlastný úžitok a tým sa dopustia podvodu.
32. Kamarát, ktorý okradne druhého, a služobník, ktorý okradne svojho pána, má 
byť po preukázaní viny popravený.
Do tohto ustanovenia patrí aj to, že nikto nesmie druhému odcudziť jeho korisť, 
ani zobrať zajatcom majetok násilím; o pochybnostiach či omyloch, ku ktorým by 
mohlo v takýchto prípadoch prísť, rozhodne nadriadený.
33. Dôstojník, ktorý sa podieľa na pouličnej či pocestnej lúpeži alebo krádeži, má 
byť potrestaný rovnako ako pouličný lupič a zlodej.
Trest sa vzťahuje aj na toho, kto tieto krádeže a lúpeže úmyselne prehliada a po
voľuje ich.
34. Kto v priateľskej alebo nepriateľskej krajine spôsobí požiar úmyselne, má byť 
potrestaný ohňom.
Slovo úmyselne už dostatočne poukazuje na to, že nejde o vznietenie ohňa spôso
bené neúmyselne. Potrestať sa však nemá každý; no ten, kto spôsobí požiar z neo
patrnosti alebo z nepozornosti, si zaslúži samostatný trest primeraný okolnostiam.
35. Žiaden dôstojník nesmie svojim vojakom odopierať žold, výplatu, stravu a po
dobne.
Kto bude konať v rozpore s tým, má byť potrestaný stratou hodnosti, trestom na 
tele a živote.
Tu treba poznamenať, že vojak si v nijakom prípade nesmie dovoliť obviniť dôstoj
níka z toho, že mu upiera tieto veci predtým, ako sa celkom uistí o oprávnenosti 
(svojho obvinenia).
36. Kapitán (pechoty) alebo ritmajster (jazdectva), ktorý sa dopustí podvodu pri 
mustrácii5 má byť ako nečestný vojak zbavený hodnosti a byť potrestaný ako kri- 
voprísažník.
Tu treba poznamenať, že žiaden vojak sa v nijakom prípade nesmie dopustiť čo 
i len najmenšieho podvodu, či už ide o mustráciu a veci účtovné alebo iné, a za
bezpečiť si výhodu, ktorá je v rozpore s jeho cťou a povinnosťami, ako napríklad 
uvádzaním (vo výkazoch) chýbajúcich či nezvestných, zamlčaním tých, ktorí sú
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na dovolenke, alebo aj nepravdivým uvedením času, keď títo odišli alebo sa vrátili 
a podobne; a to sa týka nielen kapitána a rittmajstra, ale aj kohokolVek iného.
37. Všetci zajatci, ako aj ukoristené delostrelectvo, strelné zbrane, munícia, kone, 
proviant, bubny, štandardy či vlajky a zástavy, kancelárske veci, vojenské pokladni
ce a podobne majú byť pod hrozbou prísneho trestu odvezené ku generalite.
38. Pod hrozbou vysokého trestu má každý bojovník strážiť svoju zbraň a muníciu 
a dbať o ne, nesmie ich založiť či dokonca predať.
Keďže zbraň a munícia sú prostriedkami, ktorými treba poraziť nepriateľa, je veľ
kým zločinom, ak ich vojak stále neudržiava v dobrom stave a nemá ich v ruke.
39. Zvádzanie duelov nie je povolené, a tí, ktorí sa voči zákazu previnia, majú byť 
podľa ustanovení dudového mandátu popravení mečom, prípadne, v závislosti od 
okolností, majú byť zbavení svojej hodnosti a byť po dlhé roky uväznení v pev
nostnom žalári a aj inak prísne potrestaní, a tí, čo sa nechali použiť ako sekundan
ti, majú byť obdobne potrestaní.
40. Kto niekoho karhá a nadáva mu, má byť takisto potrestaný podľa ustanovení 
dudového mandátu.
41. Pod hrozbou vysokého trestu nesmie nikto použiť násilie voči svojmu hosti
teľovi.
Pod týmto sa rozumejú všetky priestupky vo všetkých formách; nikto nesmie od 
svojho hostiteľa požadovať viac, ako mu prináleží, ďalej sa má vždy usilovať žiť 
s ním (hostiteľom) v zhode a súlade.
42. Pod hrozbou trestu telesného a smrti sa nikto ani v poli ani v posádke nesmie 
bez povolenie vzdialiť od svojej jednotky, takisto ani v noci.
Potrestanie je miernejšie alebo prísnejšie v závislosti od toho, či škoda, ktorá tako
uto neprítomnosťou bola alebo mohla byť spôsobená, je malá alebo velká.
43. Ten, kto bez pádneho dôvodu nie je pri svojej jednotke v chvíli, keď zaznie sig
nál trúbením alebo bubnovaním, má byť potrestaný železom a trstenicou, a v zá
vislosti od závažnosti má byť potrestaný na tele alebo na živote.
Tu treba taktiež zvážiť jestvujúce okolnosti.
44. Cudzoložstvo, smilstvo, kurvenie sa a necudnosť v rozpore s prírodou majú byť 
potrestané v súlade s kriminálnym súdnym poriadkom.
Pod hrozbou primeraného trestu nemožno ani v poli ani v kasárňach vydržiavať 
milenky ani konkubíny.
45. Bez rozkazu nemožno zbúrať či zvaliť ani poškodiť domy, drevené ploty, ohra
dy a úrodné stromy.
Týmto sa rozumejú všetky hodnoty, ktoré slúžia na úžitok všetkým, a rovnako tak
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sa tento zákaz vzťahuje aj na územie nepriateľských krajín.
46. Kto úmyselne nivočí polia, lúky a záhrady, má byť ľubovoľne potrestaný.
Toto ustanovenie sa vzťahuje na všetky druhy potravín, a to v priateľských aj ne
priateľských krajinách.
47. Nikto, nech je to ktokolVek, či už vyššie alebo nižšie postavený, nesmie ľsti
vo a vedome prijať a ukrývať páchateľa, ktorý sa previnili proti týmto vojenským 
článkom alebo iným, hrubým spôsobom, pod trestom ponižujúceho zbavenia 
hodnosti alebo dokonca pod trestom na tele a živote.
48. Nakolko je prospešné, aby sa pre plnenie týchto článkov aj čosi spravilo a aby sa 
ich dodržiavaním prispelo k zmene, má byť ich znenie oznámené verejne za zvuku 
trúb a bubnov, a okrem toho aj dodržiavať to, čo je v týchto článkoch uvedené.
49. V záujme oboznámenia sa so znením týchto článkov všetkými, majú byť verej
ne prečítané plukom, stotinám alebo švadrónam, a to tak často, ako to určí ďalší 
predpis, pričom regrútom ihneď po ich príchode do pluku ich má prečítať auditor6 
alebo niekto iný; vzápätí potom majú byť (tieto články) podrobne vysvetlené všet
kým, ktorí nie sú Nemcami, v ich (rodnom) jazyku.

Vojenská prísaha
Po prečítaní vojenských článkov, a potom keď prisahajúci (vojaci) vztýčia palec, 
ukazovák a prostredník, auditor, alebo iný na to určený človek, predčítava text 
nasledovnej prísahy, ktorú po ňom každý (vojak) nahlas opakuje:
Týmto osobne sľubujeme a prisaháme najvyššiemu a všemohúcemu Bohu, že na
šej najjasnejšej a najmocnejšej kniežacej panovníčke, panej Márii Terézii, cisárov
nej vdove, uhorskej a českej kráľovnej, rakúskej arcivojvodkyni, našej najmilos- 
tivejšej panej, ako aj nášmu najjasnejšiemu a najmocnejšiemu, neporaziteľnému 
kniežaťu a pánovi, pánovi Jozefovi II., rímskemu cisárovi a spoluvládcovi, rovnako 
tak aj Rímskej ríši, ďalej cisárskymi a kráľovskými Výsosťami nám predurčeným 
všetkým generálom7 a dôstojníkom, ktorí nám v ich mene teraz rozkazujú i v bu
dúcnosti budú rozkazovať, obzvlášť nášmu plukovníkovi, jeho podplukovníkom 
a hlavným strážmajstrom,8 ako aj všetkým vyšším dôstojníkom9 a poddôstojní
kom10, budeme zachovávať vernosť a poslušnosť, budeme si ich vážiť a ctiť, ich roz
kazy a zákazy verne dodržíme, a to vo dne i v noci, na ťaženiach, za pochodu a na 
stráži, v bitkách, za útokov, v potýčkach s nepriateľom, za dobývania (pevností) 
a pri všetkých iných príležitostiach tak na vode, ako i na zemi; ak sa prihodí alebo 
ak si to služba ich cisársko-kráľovským Výsostiam vyžiada, budeme preukazovať 
udatnosť a poslušnosť ako sa na čestných a poctivých vojakov patrí, a tak aj bu-
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deme konať; všetky body a klauzule vojenských článkov potvrdené ich cisárskymi 
a kráľovskými Výsosťami v každom čase náležité zachováme; proti každému ne
priateľovi ich cisárskych a kráľovských Výsostí vždy, keď to bude potrebné, bude
me čestne, udatné a zmužilo bojovať a biť sa, a nikdy s nimi (nepriateľmi) nebude
me korešpondovať ani hľadať čo i len najmenšie porozumenie; nikdy sa od nášho 
regimentu11 ani kompánie,12 jednotky alebo od zástavy či štandardy neodlúčime, 
ani ich neopustíme, ale s nimi chceme žiť a umierať; tak nech nám pomáha Boh 
a Sväté Evanjelium. Amen.

Poznámky
1 Salva Gardia (Salva Guardia) - strážna kontrola, resp. kontrolná stráž.
2 Corps de Garde - gardový zbor, čiže kyrysníci cisárskej gardy.
3 Reduta - malá uzavretá drevozemná pevnosť či citadela uzavretá valom s priekopou.
4 Beh uličkou (nem. Gassenlaufen) - starý vojenský trest, v rámci ktorého dotyčný previnilec musel 

utekať či prejsť naprieč dvomi radmi vojakov, ktorí ho mlátili spravidla palicami alebo nabijakmi.
5 Mustrácia, muštrácia, muštrunk (nem. die Musterung) - kontrola a prehliadka vojakov, ich počet

ného stavu, bojovej pripravenosti, vyzbrojenia a vystrojenia.
6 Auditor - vojenský vyšetrovací sudca v hodnosti dôstojníka, ktorý zabezpečoval výkon spravodli

vosti v rámci pluku.
7 V rámci generality habsburskej armády sa v 18. storočí rozlišovali tieto hodnosti (zdola nahor): 

generálstrážmajster (neskôr generálmajor), poľný podmaršal, tretí stupeň tvorili generál jazdectva 
alebo generál poľný zbrojmajster, najvyššou hodnosťou bol poľný maršal.

8 Plukovník, podplukovník a hlavný strážmajster (neskorší major) patrili medzi veliacich dôstojní
kov, z dnešného hľadiska vyšších (štábnych) dôstojníkov.

9 Ako vyšší dôstojníci (Oberoffizieren) sa v tomto prípade označovali dôstojníci tzv. Prima-plana 
(čiže prvej strany zoznamu kompánie či švadróny), a to kapitán či stotník (Hauptmann) v pechote, 
ritmajster čiže kapitán (Rittmeister) v jazdectve, poručík (Lieutenant), práporčík (Fähnrich) v pe
chote a kornet (Kornet) v jazdectve.

10 Poddôstojníci (Unteroffizieren) boli feldvébel (Feldwebel) či strážmajster (Wachtmeister), čatár 
(Fiihrer), kaprál čiže desiatnik (Korporal). Frajter čiže slobodník (Gefreiter) bol rovnako ako rado
vý vojak (Gemeine) príslušníkom mužstva.

11 Regiment - starší slovenský názov pre pluk.
12 Kompánia - starší slovenský názov pre stotinu, čiže z dnešného hľadiska rotu.
13 Mária Terézia ovdovela v roku 1765; to znamená, že zápis či prepis tohto dokumentu do 

predmetnej rukopisnej zbierky sa mohol uskutočniť až po tomto dátume, a nie roku 1760, ako je 
uvedené v katalógovom zázname.

14 Etc. - latinská skratka et cetera, a tak ďalej.
15 Obersster - plukovník.
16 V uvedenom období štábnymi (čiže vyššími) dôstojníkmi boli plukovník, podplukovník a major; 

ostatnými (čiže nižšími) dôstojníkmi boli kapitán, kapitán-poručík, nadporučík a podporučík 
(predtým zástavník v pechote a kornet v jazdectve); od roku 1763 bola zavedená hodnosť kadeta, 
ktorá mala charakter dôstojníckeho zástupcu či čakateľa.

17 Poddôstojníkmi boli feldvébel či strážmajster, fírer či ľudovo fíra (čiže čatár) a kaprál (čiže desiat
nik).

18 Rit - jazdenie na koni.
19 Warta - stráž, hliadka.
20 Commando - povel, velenie, veliaca činnosť, v tomto prípade vykonávanie povelov či rozkazov.
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Životná púť a vojenský itinerár 
Ladislava Škultétyho-Gabriša
1738 - po narodení v Mojtíne krst (27. 6.) v r.-k. kostole v Podskalí;
1750 - príchod do husárskeho pluku Jána Gilániho, Nagykálló (Sabolčská stolica);
1751 - Velký Šariš;
1752 - Sabinov;
1753 - Bardejov, Kameňany (Gemer);
1754 - Rožňava;
1755 - Rožňava;
1756 - Kežmarok; presun z Uhorska do Čiech;
1757 - bojiská sedemročnej vojny v Čechách, Sasku, Bavorsku a Durínsku: Tep

lice, okolie Prahy, Benešov, bitka pri Kolíne (18. 6.), Sasko, Brandenbursko: 
dobytie Berlína (16. 10.), severné Čechy;

1758 - Morava, severné Čechy, Sasko: Schandau, obsadenie Freibergu (19. 10.),
Nossen, Waldheim, Grimma, Torgau, Eilenburg, Grimma, Zwickau, Rei- 
chenbach;

1759 - Bavorsko: Erlangen, Bamberg, Ebelsbach, Sasko: obsadenie Torgau a Dráž
ďan (august-september), bitka pri Meissene, Wildsruff, Drážďany, Plauen, 
bitka pri Maxene (13. 1 L), Bavorsko: okolie Norimbergu;

1760 - Bavorsko: Hof, Sasko: Plauen, okolie Drážďan, bitka pri Diirrenbergu (20.
8.), bitka pri Wittenbergu (2. 10.), Lipsko, Chemnitz, Bavorsko: Hof;

1761 - Bavorsko: Hof, Lautenberg, Durínsko: Ronneburg, Gera, Sasko-Anhaltsko:
Zeitz, Naumburg (Saale), Penig, Durínsko: Lóhma, Weida;

1762 - Sasko: Stephens, Naumburg (Saale), Zeitz, Weissenfels, Pegau, Durínsko:
Ronneburg, Sasko: boje v okolí miest Chemnitz, Langenmulzen, Reichen- 
bach, Bavorsko: Hof, severné Čechy: Aš, Cheb, južné Sasko: Zethau a Hel- 
bigsdorf (oboje dnes Mulda);

1763 - Hockendorf pri Dráždánoch, Jihlava;
1764 - Bardejov;
1765 - Bardejov;
1766 - Soľ v Zemplíne;
1767 - Sárospatak (Blatný Potok);
1768 - Jablonné v Podještédí (nem. Gabel);
1769 - Jablonné v Podještédí;
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1770 - Jablonné v Podještědí;
1771 - Jablonné v Podještědí;
1772 - Jablonné v Podještědí;
1773 - Jablonné v Podještědí;
1774 - Jablonné v Podještědí;
1775 - Jablonné v Podještědí, výcvikový tábor pri Prahe (jeseň);
1776 - Jablonné v Podještědí;
1777 - Brandýs nad Labem;
1778 - bojové nasadenie vo vojne o bavorské dedičstvo v severných Čechách

a Sliezsku: okolie Náchoda a Českej Skalice;
1779 - okolie Náchoda, sliezske grófstvo Kladsko: Habelschwerdt (dnes Bystrzyca

Klodzka), Schwedeldorf (dnes Szalejów Dolný), Gerbersdorf (dnes Woj- 
bórz); Jablonné v Podještědí;

1780 - Jablonné v Podještědí, Mimoň;
1781 - Jablonné v Podještědí, Mimoň;
1782 - Jablonné v Podještědí, Mimoň;
1783 - Jablonné v Podještědí, Mimoň;
1784 - okolie Prahy, presun cez Bavorsko;
1785 - pokračovanie presunu cez Mohuč (Main), Wertheim, Porýnie, Aachen do

Habsburského Nizozemska (dnes Belgicko): Brusel, Gent;
1786 - presun z Habsburského Nizozemska cez Nemecko do habsburskej monar

chie a do Haliče: Tarnów, Wojnicz;
1787 - Wojnicz, okolie Ľvova, presun z Haliče na Balkán k južnej hranici Uhorska,

Sriemska a Temešská stolica, Temessziget (dnes Ostrovo v Srbsku).
1788 - bojiská protiosmanskej vojny na Balkáne vo Vojvodine a v Banáte: bojo

vý stret pri obci Bešenovo neďaleko Zemuna (7. 3.), Klenak, Šabac (apríl), 
pozičné boje pri Zemune (jar - leto), Pančova (október), Jabuko (maď. To- 
rontálalmás, nem. Apfeldorf) okolie Mehadije, zimný tábor v obci Deliblat 
(dnes Deliblato v Srbsku);

1789 - Deliblat, Bela Crkva, Stančevo (maď. Sztancsafalva, dnes Stanciovo v Ru
munsku), hliadkovanie pozdĺž Sávy a na ľavobreží Dunaja v okolí Belehradu, 
dobývanie Belehradu (kapitulácia a obsadenie začiatok októbra), obsadenie 
hradu Smederevo (9.10.) a mesta Požarevac (12.10.), Klenak, Lešnica, útok 
na Loznicu (22.10.), Zvornik, Nová Oršava (maď, Új Orsova, dnes zatopený 
ostrov Ada Kaleh, resp. Adakale na hranici Rumunska a Srbska), obsadenie 
mestečka Kladovo (9. 11.), zimný tábor pri Rume a Irigu v Srieme;
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1790 - Sriem, Futog (maď. Futak, nem. Futok), presun z Balkánu do Dolného Ra
kúska: Freistadt a odtiaľ cez Čechy do Osvienčimského kniežatstva v Sliez
sku: zimný tábor v Osvienčime (dnes Oswi^cim v Poľsku);

1791 - Osvienčim, Opava;
1792 - Opava, presun cez Moravu, Dolné a Horné Rakúsko do Bavorska a Porý-

nia-Falcka na bojiská prvej protifrancúzskej koaličnej vojny v Nemecku, 
Lotrinsku a v Itálii: Schwetzingen, Mannheim, Waldsheim, Lingenfeld, 
šarvátky pri Ruhlsheime, Knittelsheime a Oberessingene (začiatok augus
ta), Lustadt, Essingen, Frankenstein, Kaiserslautern, Homburg, Merzig, 
Thionville, Verdun a okolie, ústup z Lotrinska po trase Eix, Nouillompont, 
Longwy, Arlon do zimného tábora pri sárskej pevnosti Saarlois;

1793 - bojové pôsobenie v okolí povodia rieky Mosela, Mannheim, nasadenie
v priestore medzi riekami Rýn a Mohan (Mainz), Hessensko, bitka pri We- 
issenau (27. 6.), Lautern, Otterbach, Wofstein, Lautereck, prezimovanie 
v tábore pri porýnskom Trevíre (Trier);

1794 - Porýnie a Luxembursko, presun do Habsburského Nizozemska (dnes Bel
gicko): Charleroi, Rouvroi, bitka pri Charleroi (16. 6.) a Fleuruse (26. 6.), 
Copiaux, Tirlemont, Luttich, presun z belgického Valónska do Porýnia, 
zimný tábor v Nassau;

1795 - Nassau, Horné Porýnie: Bonn a okolie, bitka pri Mohuči (Mainz, 3. 4.),
nasadenie pri Mannheime a jeho okolí, Gross-Umstadt, dobývanie Mann
heimu (október), Frankenthal, Oggersheim, Rohbach, Speierbach, Germer- 
sheim, zimný tábor v Mingolsheime;

1796 - Porýnie: Mingolsheim, presun z Porýnia cez Tirolsko do Lombarska po
trase Mingolsheim, Knittlingen, Pfuhl, Dietmansried, Reutte a Trident 
(Trento), nasadenie a šarvátky v okolí Brecie, Bassano, Montebello, boje pri 
Mantove a jej okolí (september), presun do Štajerská;

1797 - Štajersko, presun do severnej Itálie, bitka pri Valvasone (13. 3.), ústup po
trase Castione, San Vito, Lucinico, bitka pri Haidenschafte (dnes Ajdovšči- 
na v Slovinsku, 21. 3.), Podkraj, Ľubľana, Celje (nem. Cilli), Maribor (nem. 
Marburg), Furstenfeld v Štajerskú;

1798 - presun zo Štajerská do Benátska: Rovigo;
1799 - Rovigo, Legnano, bojiská druhej protifrancúzskej koaličnej vojny v se

vernej Itálii: okolie dolného povodia rieky Po, Mincio, Pintole, Ceresa, oko
lie Ferrary a Modeny, bojový stret pri Mirandole (24.4.), šarvátky a boje pri 
Mantove a mestečkách Spilimbergo a Ceresa (máj), bojový stret pri Reggio
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(22. 5.), prepad Modeny (17. 6.), boje pri Santa Maria a San Giovanni (21. 
6.), Pisa, Sarsana, San Pietro, dobývanie Ancony (november), Pisa;

1800 - Pisa, Sarsana, San Pietro, Ancona, Scrivina, Bormida, Novi, presun do
priestoru piemontského Turína (Torino), Janov (Genova), bitka pri Ales
sandru a Marengu (14. 6.), presun z Piemontu cez Castelnuovo, Vogheru, 
Stradellu k Mantove, Ostiglia, Governogla, prepad mestečka Bondeno (1. 
12.), šarvátky pri Finole (7.12.), Cento (7.12.), výpady proti Faenole a Imo- 
le, boj pri Bondene (23. 12.);

1801 - ústup do Padovy a cez Stra, Dola, Mestre do priestoru Santa Lena; premiest
nenie z Benátska do Haliče: mierová posádka v Tarnopole (dnes Ternopiľ na 
Ukrajine);

1802 - Tarnopol;
1803 - Tarnopol;
1804 - Tarnopol;
1805 - Tarnopol, Krakov, odtiaľ presun pluku cez Slovensko do zadunajského mes

tečka Keszthely, prevelenie do severnej Itálie na bojiská tretej protifrancúz- 
skej koaličnej vojny: tábor v priestore Ca delí 'Ara na sever od Verony, boj 
o mesto Caldiero (október), San Zeno, obsadenie Caldiera, ako aj lokalít Ca 
delí'Ara, Vago, Calderin a Gombion; ústup zo severného Benátska do mo
narchie: prekročenie rieky Isonzo (Soča), ďalej cez Goricu a Korutánsko do 
Kraňska (dnešné Slovinsko), Ľubľana (22. 11.), Podpeč, Celje (nem. Cilli), 
Gonobic (dnes Slovenské Konjice), medzimurské mesto Čakovec (nemec
ky Tschakturn, maď. Csáktornya), príchod do Zadunajská, prezimovanie 
v mestečku Kormend;

1806 - Kormend, presun zo Zadunajská do Haliče: Bochnia, Krakov;
1807 - Krakov;
1808 - Krakov, redislokácia do Topoľčian, Viedeň (strážna palácová služba od 15.

10.);

1809 - Viedeň a okolie, presun cez Sankt Poltěn, Enns, Linec (Linz), Braunau, Ne-
umarkt, Landshut a bojové nasadenie v štvrtej koaličnej vojne v Bavorsku 
a Rakúsku: Seligenthal, ústupové bojové strety pri Altdorfe a Rohre (20. 
4.), Alt-Oettingu (23. 4.), Neumarkte (24. 4.), Ebelsbergu (2. 5.), bitka pri 
Asperne (21. - 22. 5.) a Wagrame (4. - 5. 7.), Stadlau, Kagran, boje pri 
Korneuburgu (7. 7.) a Schôngraberne (9. 7.), ústup na južnú Moravu, bitka 
pri Znojme (11.7.), Moravské Budějovice, Litomyšl, Svitavy, Litovel, presun 
na Považie a odtiaľ do Haliče: Horodenka, Tismenica (dnes Tysmenycja na
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Ukrajine);
1810 - Východná Halič: Horodenka;
1811 - Horodenka;
1812 - Halič, v zázemí piatej koaličnej vojny v severovýchodnom Uhorsku: Sihoť

(maď. Máramaros-Sziget, dnes Sighetu Marmatiei v Rumunsku) vo vtedaj
šej Marmarošskej stolici, Tiszaújfalu (dnes Tisaujfalu na Ukrajine) vo vte
dajšej Ugočskej stolici, berežská obec Vary a sídlo Berežskej stolice Mukače- 
vo (v dnešnej Zakarpatskej Ukrajine);

1813 - Mukačevo, haličské mestečko Mostycka (poľsky Mošciska) neďaleko Lvova
(dnes na Ukrajine); presun z Haliče na bojiská šiestej koaličnej vojny do 
Porýnia, Švajčiarska a Francúzska, Miilheim, Rummingen, Lôrrach, Bazilej 
(Basel), Solothurn, Bern, Neuchätel, Morteau;

1814 - okolie Besan^onu, Ornans, La Tour-de-S^ay, presun z východného Fran
cúzska cez Švábsko, Bavorsko do západných Čiech: Klatovy a odtiaľ do Ha
liče: Žolkiev (dnes Žovkva na Ukrajine);

1815 - Halič: Žolkiev, Bochnia;
1816 - redislokácia z Haliče do Sedmohradska: Saský Regen (vtedy Szászrégen,

dnes Reghin v Rumunsku);
1817 - premiestnenie zo Sedmohradska do Haliče: Břežany (dnes Berezany na

Ukrajine);
1818 - Halič: Břežany;
1819 - Halič: Břežany, Rohatyn;
1820 - Halič: Břežany, Tarnopol;
1821 - Halič: Tarnopol;
1822 - Halič: Tarnopol, Horodenka;
1823 - Halič: Horodenka;
1824 - Halič: Horodenka;
1825 - Halič: Horodenka, Viedeň;
1826 - Viedeň;
1827 - Viedeň, Hódmezóvásárhely (Čongrádska stolica) a okolie;
1828 - Hódmezóvásárhely a okolie, sedmohradský Arad;
1829 - Sedmohradsko: Arad a okolie;
1830 - Sedmohradsko: Arad a okolie;
1831 - skon (19. 8.) vo veku 93 rokov v plukovom lazarete v sedmohradskej obci

Svätý Mikuláš (vtedy Szent Miklós, dnes Sännicolau Mic, súčasť mesta Arad 
v Rumunsku).
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Kniha Legendárny husár Ladislav Škultéty-Oabriš a jeho doba - ako je z názvu zrejmé - sa 
venuje životnému príbehu radového, no pritom nevšedného vojaka armády habsburskej 
monarchie, a to v kontexte turbulentnej doby, ktorú bytostne poznamenali početné vojnové 
konflikty či už to boli takzvané dedičné vojny, vojna proti Osmanskej ríši alebo koaličné, 
čiže francúzske revolučné a napoleonské vojny.
Ladislav Škultéty-Gabriš sa narodil v Mojtíne roku 1738, vo veku 12 rokov sa dostal k hu
sárom a bol ním až do svojej smrti v roku 1831. Odslúžil teda 81 rokov a posledných 41 
rokov života bol zástavníkom 8. husárskeho pluku. Zomrel vo veku 93 rokov a stal sa nie
len najstarším husárom v dejinách, ale aj paradigmou vernej a heroickej vojenskej služby 
panovníkovi i vlasti. leho životný osud je vo veľkej miere svedectvom o každodenných 
strádaniach i osobnom šťastí, dejinných métach a najmä limitoch prostého človeka, ako 
aj malého národa vo veľkých dejinách.
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