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jjj Azda najvýstižnejšie túto prácu Vladimíra Segeša 
I predstavíme, ak odcitujeme pasáže z posudkov troch 
I jej lektorov:

„Srdce vojenského historika zaplesá, keď sa mu do 
I rúk dostane práca, ktorá je venovaná vojenskohistoric- 
I kej téme viažucej sa k starším slovenským dejinám,
■ veď takýchto prác je na Slovensku tak málo, že by sa 
B pomaly dali citovať z hlavy. A zrýchli sa tep opotrebo- 
B váného srdca, keď navyše je toto dielo po metodickej,
■ obsahovej, štylistickej a jazykovej stránke spracované 
B na kvalitatívne vysokej úrovni.“
I PhD r. Vojtech Dangl, CSc.,
B Vojenský historický ústav
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„Historik vojenských dejín Vladimír Segeš sa podujal 
na náročnú úlohu - podať syntetizujúci pohľad na vý
vin vojenstva v Uhorsku od roku 1301 do roku 1526. 
Naplnenie tohto cieľa sťažoval stav prebádanosti zvo
lenej problematiky, pretože okrem prehľadných syn
téz jestvuje v slovenskej historiografii iba niekoľko 
málo analytických štúdií. Ešte šťastie, že autor okrem 
nemčiny a latinčiny dobre ovláda aj maďarský jazyk, 
čo mu umožnilo zužitkovať výsledky veľmi široko za
loženého výskumu maďarských historikov. V. Segeš 
to však urobil s patričným nadhľadom a v niektorých 
prípadoch aj s kritickým odstupom.“
Doc. Dr. Ján Lukačka, CSc.,
Historický ústav SAV

„Vojenstvo - pod tento vcelku ambivalentný termín 
autor ukryl vojenské dejiny či vlastnú históriu vojen, 
dejiny vojenského umenia, vývoj organizácie ozbroje
ných síl, legislatívno-právny systém tejto organizácie, 
čiastočne i dejiny vojenskej techniky, výstroja, ako aj 
vojenského myslenia. Ide teda o široko koncipovanú 
prácu, v ktorej autor správne pochopil, že vojny sú 
produktom rôznych spoločenských systémov a rôz
nych historických situácií, a tak do svojej koncepcie 
priberá aj spoločnosť danej doby, jej myslenie, pocity, 
ba až sociálnu psychológiu...

Ako priestor výskumu si autor zvolil celé Úhor
il sko, pričom sa usiluje zaostriť pozornosť na vlastné 

územie Slovenska. Je to správny postup, lebo sloven
ské dejiny nemožno násilne vytrhnúť z celkového hos- 

H podárskeho, sociálneho a samozrejme i vojenského 
diania v celom štáte. Javí sa, že cez štruktúru stolíc 
a miest vedie schodná cesta ukázať krajové slovenské 
špecifiká niektorých udalostí, vojen a pod. Vývoj štá
tu a striedanie dynastií jasne charakterizuje Uhorsko 
ako mnohoetnický štát od svojho počiatku, čo nemož
no strácať zo zreteľa ani v koncepcii národných dejín. 
Bez celouhorských konotácií vlastne nemožno dobre 
porozumieť slovenské stredoveké dejiny. Na veci nič 
nemení, že toto celouhorské dedičstvo si už porozobe- 

Ш rali príslušníci tých uhorských národov a národností, 
ktorí mali lepšie pripravené podmienky a agresívnejší 
.historický front1.“
Univ. prof. PhDr. Matúš Kučera, DrSc.,
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave



anoer alter
2fu|jtay!tmg bet rveritm getnam

Ote tví tit tvirbtbanimb.em vmbfrme gcnarbj fiefrmbd Wtonb 
gcfcbeybelt ober ťugelt ifi.Htv ift bit tvtdt in bety fayi. nmlicfy 
m2fiam:2ffricam vnbl£itropa? getailt.abet Ьофтгд№фЩ>.Ьйп 

2ffln ceid)et von mittemtag Ьигф bé aufgang bte $u пппегпафгаЬег 
i£«top«;vort mrttemacbt cue stmt mbergang. vnb Zffnca jam mbre' 
gang von mtttemtag.nnnbegmfitellanarw ben bnlbtn tad vnfcre 
тЫпЬфёп taile.vnb 2(ffnca vnb i£utopa btn anbetn fydben tayi.

-1&ЯЯ vtXnmmtm ^ л
quanta: arit 
rmUBfmitpnml4 
^qt«tno fUtttmie 
*3jW Éaaeni (ngotft tt'
nnbci ttuscasttt iCtrtmo
mutt tt gmnamee К бтйпл 
iiottae enftnngme £>аш«т& 
fitUbliimift Abornttyafue ontarrme ^ 
orfttrtn* mm& mtbfS gtutran» Xxm* aufltr 
humtanafidmmcus at^rm* futo attfttmhSus 
nfunfltta euo notffTwmptfbcfn* ítwittuí wpVttoir 
biemtm гейЫяв ртвепввв (krta a Utere алкав дтла tt« 6tT 
штя eteqm* aubUa fiumta



oen»erlt &lat. хш
Swifcfyen bifcntaylentmnenvonbemgemaitien men art grog meet vnnb vnbnfcbaiba bicfelbeti. ©obu ttw 
bKwoItmswayta^I.elebceanfgannernbnybagange taylfi.fo ťfi mortemtavíZfta.vnbmbemanbent 2f' 
fnca vnb iEmopa-alfo fyebtn fie bie fun floe паф bet fmtflufe au|getaylt.»nb ©on mrt (опш nadjíomot Zfi 
am.jfap^rt i£uropamxmb Cijam Zffttcam befeffen ab bie (d)uffí<md) (CnfoUomue.yflbouie vttnb piwtue 
fagor.



VLADIMIR S E G E Š
OD
RYTIERSTVA
PO
ŽOLDNIERSTVO

Stredovekó vojenstva v 'Uhorsku 
so'zreteľom na Slovensko

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 
Bratislava 2004





OBSAH

ÚVOD............................................................................................................................................ 7

1. KAPITOLA
Základné fenomény a činitele stredoveku so zreteFom na vojenstvo............................... 11

1.1. Čas a priestor, mobilita, prírodné podmienky.............................................................12
1.2. Uhorsko a Slovensko - dobové predstavy a realita.....................................................20
1.3. Hlavné črty a trendy vojenstva v stredovekej Európe.................................................25

2. KAPITOLA
Uhorské vojenstvo vo svetle zákonov..................................................................................... 37

2.1. Obdobie vlády Arpádovcov (1000 - 1301)...................................................................41
2.2. Obdobie vlády Anjouovcov (1301 - 1386)...................................................................49
2.3. Obdobie od Žigmunda Luxemburského

po Ladislava Pohrobka (1387 - 1457).......  52
2.4. Obdobie vlády Mateja Korvína (1458 - 1490)............................................................61
2.5. Obdobie vlády Jagelovcov (1490 - 1526)................. ...................................................78

3. KAPITOLA
Ozbrojené sily, branný systém a vojenské umenie v stredovekom Uhorsku................. 87

3.1. Fenomén vojny a mieru v stredoveku........................................................................... 88
3.2. Hlavné črty stratégie a systém krajinskej obrany........................................................ 97
3.3. Organizácia, výzbroj a výstroj uhorských branných síl v 13. a 14. storočí...............110
3.4. Druhy uhorského vojska a ich taktika od 15. storočia do konca stredoveku............ 119
3. 5. Mestá v uhorskom stredovekom vojenstve...............................................................141
3.6. Rytierstvo a vojenstvo v stredovekom Uhorsku........................................................ 162

4. KAPITOLA
Prehľad najvýznamnejších vojnových udalostí na Slovensku
v období neskorého stredoveku............................................................................................. 179

4.1. Potlačenie oligarchov a zápas o konsolidáciu Uhorska............................................180
4.2. Husitské vpády, Jiskrová dominancia a rozmach bratríckeho hnutia..................... 187
4.3. Centralizovaná vláda Mateja Korvína, likvidácia bratríkov a poľské vpády..........204
4.4. Nárast stavovskej anarchie a ľudové sociálne zápasy...............................................211

5



ZÁVER.............................................................................................................................. 217

ZUSAMMENFASSUNG 
Vom Rittertum zum Soldnerheer
- Das Militärwesen im mittelalterlichen Kônigreich Ungam mit besonderer
Beriicksichtigung der Slowakei..........................................................................................224

SUMMARY
From the Knighthood to the Mercenary Service
- The Warfare in Medieval Hungary with regard to Slovakia...........................................232

PRAMENE A LITERATÚRA........................................................................................237

VÝBEROVÝ MENNÝ A MIESTNY REGISTER........................................................ 255

6



ÚVOD

V predstavách väčšiny veřejnosti sa slovo stredovek spája s prívlastkom tem
ný, hoci to tak vôbec nebolo. Ďalšie, zväčša učebnicové predstavy sa viažu na pyšné 
hrady s krutými pánmi a na biednych, vykorisťovaných poddaných. Spravidla v nich 
nechýba ani romantický symbol doby - obrnený rytier na koni. Stredoveký svet bol 
však v skutočnosti iný. Podstatne sa odlišoval od nášho dnešného sveta, čo je celkom 
prirodzené, no bol aj podstatne iný než svet, ktorý je doposiaľ zakorenený v historic
kom povedomí väčšiny spoločnosti. Napokon, ani samotní historici - či už slovenskí 
alebo zahraniční - nemajú na viaceré kľúčové alebo parciálne otázky stredovekých (ná
rodných i všeobecných) dejín jednotný názor, takže aj profesionálna interpretácia his
torických javov či konkrétnej historickej udalosti môže byť rozdielna, ba až protichod
ná. V tejto súvislosti by sa ako jednoduchý príklad dala uviesť ktorákoľvek dávna bitka 
či vojna, ktorá pre vtedajších víťazov mala inú dimenziu než pre porazených, čo v tej 
či onej miere platí aj pre reflexiu tejto vojnovej udalosti v radoch ich priamych dedičov 
alebo duchovných pokračovateľov. Najmä víťazné bitky či vojny sa stali súčasťou his
torickej tradície národov a štátov a následne aj základom ich sebavedomia, vlastenec
kej 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 natoľko, 
že boli, respektíve dodnes môžu byť kolektívnou traumou sprevádzanou frustrujúcim 
pocitom historickej nespravodlivosti alebo túžbou po odplate.

Interpretačná mnohorakosť minulosti vyplýva nielen z toho, že história je aproxima- 
tívna veda. Závisí od viacerých ďalších faktorov, akými je napríklad stav a rozsah za
chovania dobových prameňov, ich doterajšie vyhodnotenie a výklad príslušnými histo
riografickými školami, no v neposlednom rade aj od individuálneho postoja a ideového 
presvedčenia historika. Ani v 21. storočí, keď v Európe dominujú integračné tendencie 
a čoraz viac sa presadzuje princíp občianskej spoločnosti, nestráca význam skúmanie 
minulosti ktoréhokoľvek národa. Zdôrazňujeme to preto, lebo vojenské dejiny - rovna
ko ako politické, kultúrne, sociálne či hospodárske - sú integrálnou súčasťou tak vše
obecnej, ako aj národnej histórie.

Príspevkom k poznaniu mnohorakosti stredovekého sveta je aj predkladaná mono
grafia. Jej predmetom je problematika vojenstva v Uhorsku v období vrcholného a ne
skorého stredoveku, ktorý sa spravidla vymedzuje rokmi 1200 - 1526 a ktorý sa v na
šich podmienkach vo veľkej miere kryje s obdobím rozvinutého feudalizmu. Spracova
nie uvedenej témy sa však striktne neriadi ani neobmedzuje samotným názvom práce. 
V niektorých prípadoch bolo užitočné i potrebné prekročiť uhorský rámec či vymedze
né časové obdobie, na iných miestach sa zasa podávajú udalosti nie z celouhorského, 
ale zo slovenského hľadiska, čo vyplýva najmä zo stanoveného výskumného rozsahu 
a zámeru monografie.

Obsahom prvej kapitoly sú základné fenomény a činitele stredovekého sveta. Ide 
najmä o kategórie času, priestoru, mobility, a to predovšetkým v rámci toho, ako ich 
vnímal a preciťoval vtedajší človek, ako sa premietali do života stredovekej spoločnos-
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ti. Osobitne sa konfrontujú niektoré dobové predstavy s realitou stredovekého Uhorska 
a v rámci neho aj Slovenska, a to najmä z geografického, sociografického i demogra
fického hľadiska. Y ďalšej samostatnej podkapitole sa načrtávajú podstatné trendy vo 
vývoji stredovekého vojenstva v celoeurópskom kontexte.

Ťažiskom a podstatnou časťou práce je druhá kapitola, a to najmä preto, že v dote
rajšej slovenskej - no napokon ani v maďarskej - historiografii sa problematike legis
latívy uhorského vojenstva nevenovala náležitá pozornosť, hoci práve zachované uhor
ské zákony predstavujú relatívne najrozsiahlejší súvislý druh stredovekého historické
ho prameňa. Napokon aj geopolitické postavenie Uhorska i konkrétne vojenské a po
litické udalosti si doslova vynucovali vznik závažných legislatívno-právnych opatrení, 
ktoré mali charakter vojenských noriem či reforiem. Z tohto pohľadu sa zameriava po
zornosť na osvetlenie otázok ako sa zákonotvomá činnosť prejavila vo vojenstve, akým 
spôsobom legislatíva reflektovala celkové spoločenské vzťahy a danú situáciu, ako sa 
zosúlaďovali panovníkove želania a napokon aj vôľa výsadných stavov a vrstiev s po
tenciálom krajiny. Chronologický sled legislatívno-právnych noriem umožňuje vnímať 
vývojový trend prvkov a javov uhorského vojenstva v kontexte celkového vývoja, naj
mä však v súvislosti s obranou krajiny.

Tretia, zásadná a najobsiahlejšia kapitola je venovaná vlastnému vojenstvu v Uhor
skom kráľovstve v období vrcholného a neskorého stredoveku, a to z hľadiska vývoja 
a organizácie branných síl, výzbroje a výstroja, jednotlivých zložiek a druhov vojska 
vrátane stálej žoldnierskej armády kráľa Mateja, známej pod názvom Čierne vojsko. 
Podstatnú časť tvorí podkapitola venovaná mestskému vojenstvu, a to najmä preto, lebo 
práve v podmienkach stredovekého Uhorska a osobitne Slovenska mestá zohrávali dô
ležitú úlohu. V neposlednom rade ide v tejto kapitole aj o fenomén vojny a mieru, vo
jenské umenie a otázky stratégie a taktiky.

Predmetom poslednej, štvrtej kapitoly sú najdôležitejšie bojové aktivity a vojnové 
udalosti na území Slovenska od začiatku 14. storočia po rok 1526. Táto časť má vo veľ
kej miere charakter verifikovaného a miestami hutného chronologického prehľadu vo
jenských dejín Slovenska v období neskorého stredoveku.

Autor si uvedomuje, že práca nemôže podať vyčerpávajúci ani komplexný pohľad na 
danú problematiku, no vo veľkej miere sa snažil zohľadniť najnovšie poznatky, ako aj 
výsledky vlastného výskumu. Istá torzovitosť či medzerovitosť je daná stavom zacho
vaných písomných prameňov. Nenávratne sa napríklad stratila podstatná časť archívu 
kráľovskej kancelárie a kráľovskej kúrie pri jeho sťahovaní roku 1526 po Dunaji z Bu
dína do Bratislavy, takže naplno sumarizovať činnosť viacerých centrálnych úradov či 
ústredných otázok stredovekého Uhorského kráľovstva sa asi nikdy nepodarí. Ani skú
manie mnohých tém v rámci či na úrovni niekdajších stredovekých šľachtických stolíc 
nie je však vôbec jednoduchou úlohou, lebo napríklad z obdobia stredoveku sa v rámci 
územia dnešného Slovenska súvislejšie kongregačné protokoly, čiže zápisnice zo zhro
maždení stoličnej šľachty, zachovali len v dvoch stoliciach: Zvolenskej (od roku 1506) 
a Liptovskej (od roku 1516). Najmä v prípade bádania starších dejín obzvlášť platí kon
štatovanie, že vlastne ani nie sám historik, ale pramenný materiál, ktorý má k dispozí
cii, je determinujúcim prvkom v tom, čo a ako sa bude skúmať, čiže inými slovami, ne-
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ÚVOD

raz práve zachované dokumenty a artefakty určujú predmet a spôsob historického vý
skumu.

Cieľom a poslaním tejto práce, ako napokon vojenských dejín vôbec, nie je propa
gácia vojen ani násilia. Práve naopak. Analýza tejto stránky minulosti má v prvom ra
de slúžiť ako zdroj poučenia a osvojovania si mechanizmov umožňujúcich zachovávať 
mier a predchádzať vojnovému násiliu.
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1 ♦ KAPITOLA

Základné fenomény a činitele stredoveku 
so zreteľom na vojenstvo

Kategórie času a priestoru, fenomén prírodného prostre
dia a fyzickej i spoločenskej mobility zohrávali v stredoveku veľmi 
významnú úlohu. Ich objektívne pôsobenie i subjektívne vníma
nie determinovali každého jednotlivca, väčšiu či menšiu komuni
tu, celú spoločnosť. Výrazne sa prejavili aj vo vojenstve. Veď voj
ny, bitky, presuny a ťaženia a vôbec všetko, čo súvisí s vojenstvom, 
sa odohrávalo v čase a priestore. Stredoveké predstavy o okolitom 
a vzdialenejšom svete nie vždy, respektíve len málokedy zodpove
dali realite. Hlavnou príčinou tejto disproporcie bola najmä slabá 
informovanosť, nízka vzdelanosť, negramotnosť a náboženská de
terminácia.

Stačí si zalistovať v Schedelovej obrázkovej kronike sveta - akej
si univerzálnej superencyklopédii stredoveku vydanej roku 1493 
v Norimbergu - a vidíme jednak reálny obraz mnohých miest a kra
jín, jednak zobrazenia jestvujúcich konkrétnych miest a krajín, kto
ré sú len výplodom tvorivosti ilustrátora. Autorom knihy a zaiste 
ani čitateľom zjavne neprekážalo, že pod tým istým obrázkom fi
guruje viacero miest nachádzajúcich sa v úplne inom zemepisnom 
i geomorfologickom prostredí. Stotožňujú sa dokonca veduty an
tických miest (Atény, Alexandria) nielen s bájnou krajinou Ama
zoniek, ale aj so stredovekým Rakúskom či Pruskom. Navlas rov
naké zobrazenie ilustruje aj pasáže o Španielsku, Bavorsku, Trá- 
kii a Uhorsku. Na druhej strane reálne a s množstvom verných de
tailov sú zobrazené napríklad Benátky, Rím, Florencia, Konštantí- 
nopol, takmer všetky nemecké mestá a napokon aj Budín, ktorého 
veduta je najlepším i najhodnovernejším svedectvom pre poznanie 
topografie stredovekej metropoly Uhorska. Na stránkach kroniky 
pred nami defilujú stovky historických postáv, ktoré bez ohľadu 
na dobu a miesto majú identickú podobu, keďže ilustrátor vyho
tovil len niekoľko desiatok vzorov portrétov. A tak napríklad cisár 
a kráľ Žigmund Luxemburský má navlas rovnakú podobu ako je
ho otec Karol IV. či cisár Fridrich II. a rad ďalších cisárov. Výzo- 
rovú identitu Ladislava Pohrobka má prinajmenej ďalších päť eu
rópskych panovníkov. Portrét kráľa Mateja Korvína sa zasa zhodu-
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je s portrétom jeruzalemského kráľaFulcaz 12. storočia. V kroni
ke sú zobrazené bájne bytosti a pitoreskné postavičky ľudí z ďale
kých krajov, ba až z konca stredovekého sveta, za ktorý sa vtedy 
považovala napríklad Líbya, India, Etiópia či Skýtsko. Títo ľudia 
sú jednookí i štvorokí, iní sú bez hlavy, úst či nosa, ďalší majú nad
merné uši, nohy, alebo majú iné telesné deformácie, takže vyzera
jú skôr ako kreatúry z hrôzostrašných rozprávok. Malo by pritom 
ísť o podoby ľudí toho istého druhu homo sapiens.1 Aj tento prí
klad ukazuje, že mnohí vtedajší vzdelanci mali o človečenstve ne
raz veľmi skreslené predstavy. Ba miestami sa zdá, akoby exakt
nosť nebola silnou stránkou stredovekej vedy a vzdelanosti. V spo
ločenskom i individuálnom vedomí sa realita prepletala s fikciou. 
Na druhej strane bol však pre konanie a správanie stredovekej spo
ločnosti príznačný aj pragmatizmus vyplývajúci z omnoho tesnej
šej spätosti vtedajšieho človeka so svojím okolím, s prírodou.

1.1. Čas a priestor, mobilita, prírodné podmienky

Dnešný človek má množstvo prostriedkov na uchopenie a vní
manie jednotného času deliteľného na úseky, ktoré sa merajú čo
raz precíznejšími prístrojmi, preto len ťažko môže pochopiť ply
nutie času a časové rytmy v stredovekej spoločnosti, ktorá jednot
ný čas nepoznala. Stredovekú spoločnosť ešte nesužovala mučivá 
predstava rýchlo ubiehajúceho času. Čas sa spravidla chápal ako 
lineárna cesta, mal svoj začiatok a smeroval k svojmu naplneniu, 
plynul pritom akoby z večnosti do večnosti. Táto koncepcia ča
su bola aj základom času individuálneho a spoločenského živo
ta, ktorého činorodú dobu cyklicky vymedzoval jednak východ 
a západ slnka, čiže deň a noc, a jednak striedanie ročných období.2 
Monolitný čas však v stredoveku ešte nejestvoval. V rámci spolo
čenskej stratifikácie a rozmanitých sociálno-kultúmych systémov 
fungovalo súbežne množstvo časov a spektrum rytmov, ktoré ve-

1 Kronika sveta od Hartmanna Schedela vyšla knižne v Norimbergu roku 1493 v latinskom aj nemeckom vydaní. 
V každom vydaní je rovných 1809 dřevořezových ilustrácií, ktoré vyhotovili norimberskí maliari Michael Wolge- 
mut (inak učitel Albrechta DUrera) a Wilhelm Pleydenwurff. Kronika vyšla niekoľkokrát aj v modernom faximile, 
napríklad Die Schedelsche Weltchronik. Dortmund 1979. Autor doslovu Rudolf Pôrtner (tamže, s. 597 - 609) hutne 
osvetľuje okolnosti vzniku tejto jedinečnej inkunábuly.
2 V slovenskej historiografii sa nad stredovekým časom zatiaľ ako jediný zamyslel KUČERA, M.: Kalendár Jána 
z Lefantoviec. Matica Slovenská, 2002, s. 7 -14. Význam tejto na pohľad útlej monografie spočíva nielen v tom, že 
sprístupňuje aj širšej verejnosti jedinečný kalendár z roku 1432 od slovenského rodáka (pozri s. 15 -75), ale aj v tom, 
že náčrt o človeku a čase má vlastne charakter východiskových programových téz pre ďalšie skúmanie týchto rovín 
minulosti aj v rámci slovenskej historiografie. Pozri aj MACEK, J.: Jagellonský věk v českých zemích (1471 -1526). 
1. Hospodářská základna a královská moc. Praha 1992, s. 13 - 49, ktorý so širokou platnosťou osvetľuje kategórie 
priestoru, času a človeka na konci stredoveku (tamže s. 13 - 49).
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hementne koordinovala najmä cirkev prostredníctvom kresťanské
ho kalendára a náboženských rituálov.

Najbežnejším časom v stredoveku bol čas roľníka, čiže vidiec
ky ľudový čas. Odvíjal sa od pravidelného striedania dňa a noci. 
Deň bol v znamení práce, noc bola dobou oddychu. Noc však zá
roveň slúži ako príklad toho, že čas roľníkov, remeselníkov a ostat
ných pospolitých ľudí sa líšil od času mníchov a klerikov. Pre nich 
práve noc predstavovala dobu na duševné rozjímanie a modlitby.3 4 
Napríklad ústrednou náplňou života benediktínov bolo každoden
né velebenie Boha, v rámci ktorého mnísi absolvovali jednu nočnú 
a sedem denných modlitieb: vigílie (vigiliae) - nočné modlitby, od 
1.00/2.00 h približne hodinu a pol, ranné chvály (matutini/laudes) 
- od 3.30/5.00 h do brieždenia, t. j. asi hodinu, potom nasledova
li tzv. malé hodinky: prima - o 6.30/7.30 h, tercia - o 8.00/9.00 
h, sexta - o 12.00 h, попа - o 14.30/15.00 h, vešpery (vesperae) - 
o 16.00/17.00 h, kompletórium (completorium) - o 18.00/19.00 h. 
(Prvý údaj označuje približnú hodinu začiatku modlitby v letnom, 
druhý v zimnom období.) Čas medzi vigíliami a rannými chvá
lami vypĺňali čítania náboženských textov a duchovné cvičenia, 
v čase od brieždenia (po ranných chválach) do súmraku sa mnísi 
venovali práci, resp. štúdiu, ktoré prerušovali modlitbami tzv. ma
lých hodiniek. V lete mnísi obedovali po sexte a večerali po vešpe- 
rách, v zime dostali jediné varené jedlo po none.*

Na pozadí prírodného, inak rurálneho času sa mesto postup
ne stalo nositeľom sociálneho času, založeného na vlastnej auto
nómnej rytmizácii života. Kontrola času, potvrdzovaná napríklad 
zvonením zvonov či slnečnými a neskôr mechanickými hodinami 
na mestskej veži, sa stala jedným z nástrojov organizovania života 
mestskej komunity.5 Najmä zvony boli nositeľom informácií a mé
diom veľkého významu. Ich zvuk sa prenikavo rozliehal krajinou, 
zvolával ľudí do kostola, oznamoval im poludnie i koniec pracov
ného dňa. Takzvané pivné zvonenie (známe v stredovekej Bratisla
ve ako pierglocken) vyzývalo na nočný odpočinok, pri brieždení 
sa rozozvučal prvý ranný zvon (prim, prein), aby oznámil začiatok 
dňa.6 Zvony ohlasovali radostné, ale aj smutné zvesti, v prípade

3 MACEK, J.: c. d., s. 35.
4 KUČERA, M.: c. d., s. 12. MÚCSKA, V.: Rád benediktínov a jeho vývoj v stredoveku. In: Rehole a kláštory v stre
doveku. (zost. KOŽIAK, R. - MÚCSKA, V.) Banská Bystrica - Bratislava 2002, s. 67 - 68. Pozri aj KADEŘÁVEK, 
V. - SALAJKA, M.: Cirkev a čas. Praha (sine dato), s. 19.
5 KRATOCHVÍL, P.: Město jako kulturní fenomén. In.: Architektura a město, Praha, 1996, s. 80. (Vlastná štúdia 
je na s. 73 - 88.) O prenikám' vežových hodín a orlojov pozri CSUKOVITS, E.: Órahasználat a kôzčpkori Magyar- 
országon. In: Torténelmi Szemle, 34,1992, č. 3 -4, s. 153 -172. Ďalej aj RAGAČ, R.: Zvolenské mestské hodiny do 
polovice 17. storočia. In: Historica - Zborník Filozofickej fakulty UK, roč. 45, Bratislava 2002, s. 127 - 130.
6 Ranné i večerné zvonenie v Bratislave oznamoval zvon vo františkánskom kláštore. KIRÁLY, J.: Pozsony város jo
ga a kôzépkorban. Budapest 1894, s. 123.
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potreby či nebezpečenstva, akým bol požiar alebo vojnové ohrozenie, bili na poplach. 
Vzdávali hold mŕtvym, oslavovali živých. Posolstvu zvonov súčasníci dobre rozumeli. 
Aj vďaka zvonom sa dokázali orientovať vo všedných i nevšedných situáciách.

V stredoveku sa väzba minulosti i budúcnosti na prítomnosť utvárala úplne inak než 
v dobe rozhlasu, televízie, telefónu a internetu. Priestorové vzdialenosti a nemožnosť 
ich rýchleho preklenutia znemožňovali skutočnú súčasnosť. Preto aj priestor vklinený 
medzi čas jednej oblasti a čas okolitých či vzdialených regiónov a krajín premieňal sú
časnosť na disparátne časové úseky.7

Stredoveká chvíľa či udalosť bola nepřenosná, jedinečná a neopakovateľná. Dala sa 
postihnúť iba zo staticky meravej pozície v rámci bezprostredného a neopakovateľného 
vnemu či jednorazového zážitku. Stredoveký človek - na rozdiel od dnešného človeka 
- nemal pritom možnosť korigovať ani objektivizovať svoj vnem alebo zážitok, ktorý 
následne pretavil do menlivej, časom nestálej spomienky.8

Stredoveký priestor mal taktiež inú dimenziu než dnes, vnímal sa ako ohraničené 
miesto. Bol vlastne skúsenosťou človeka, nebola to teda realita sama o sebe.9 Vlast
ný životný priestor predstavoval len veľmi malú časť stredovekého priestoru. Aj je
ho obývané časti mali omnoho nižšiu ľudnatosť. Stredoveký človek nerozlučne spájal 
priestor s vecami a artefaktmi (zväčša stavbami), ktoré ho vypĺňali, v symbióze s jav
mi a procesmi, ktoré sa v ňom odohrávali. Priestor stredovekého mesta mal sakrálne 
centrá i profánnu perifériu. V architektonických výtvoroch sa pritom spravidla prelína
la praktická a symbolická funkcia. Mestská katedrála vypínajúca sa k nebu bola sväto
stánkom, kde sa schádzala celá komunita, no zároveň mala symbolizovať celú štruktú
ru sveta. Reprezentatívna radnica bola zasa očividným výrazom sily meštianstva a mo
censkej pozície najmä slobodných kráľovských miest.10 Z hľadiska funkčnosti i význa
mu si neskorostredoveká kostolná veža (so zvonicou) a radničná či mestská veža (čas
to už s hodinami) nekonkurovali, pôsobili v symbióze a vynikali práve tým, že boli 
komplementárne. Ich funkčná previazanosť sa najvýraznejšie prejavovala vo vojensko- 
-obrannej a v bezpečnostnej oblasti. Osobitnú úlohu v každom meste malo hlavné ná
mestie. Rínok bol nielen centrom hospodárskeho a verejného života, ale aj zhromaždis
kom v prípade vojnového ohrozenia a nebezpečenstva, živelnej pohromy či akejkoľvek 
výnimočnej udalosti. Na dedinách sa ľudia pri týchto príležitostiach zhromažďovali na 
návsi či na pažiti, pred kostolom alebo priamo v kostole, ktorý vedno s ohradeným cin
torínom bol príhodným útočiskom už aj preto, lebo išlo o miesta s prislúchajúcim prá
vom azylu.11

7 MACEK, J.: Jagellonský věk, c. d., s. 39. Ďalej pozri GUREVIČ, A. J.: c.d., s. 79 - 88. O ponímaní času aj LE 
GOFF, J.: Čas. In: Encyklopedie středověku. Praha 2002, s. 91-98; tenže: Tempo delia Chiesa e tempo del mercan- 
te. E altri saggi sul lavoro e la cultura nel Medioevo. Torino 1977.0 stredovekom priestore a čase tenže: Středověká 
imaginace. Praha 1998, s. 60 až 113.
8 Ako príklad rozdielnej možnosti vnemu a zážitku v minulosti a dnes zaiste poslúži teroristický útok na dvojbudo- 
vu Obchodného centra v New Yorku 11. septembra 2001, ktorý má dnes takmer každý možnosť vidieť vďaka televíz
nym a filmovým záznamom nespočetnekrát, a to dokonca z viacerých uhlov pohľadu,ale aj zrýchlene či spomalene 
po sekvenciách, keďže sa zachovalo okolo desať autentických filmových snímok. Stredoveký človek takúto možnosť 
nemal, bol odkázaný na jednorazový a statický vnem.
9 MACEK, J.: c. d., s. 13. Porovnaj GUREVIČ, A. J.: c.d„ s. 69 - 73.
10 ZALČÍK, X: Urbanizmus stredovekého mesta na Slovensku. Bratislava 1973, s. 12 a nasl.
11 SOKOLOVSKÝ, L.: Správa stredovekej dediny na Slovensku. Bratislava 2002, s. 185 a 203.
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Hranice, centrum a smerovanie k ne
bu ako stelesneniu univerza boli základ
nými súradnicami stredovekého priesto
ru. Pojmy blízo a ďaleko sa pociťova
li s výraznejšou intenzitou, no navzá
jom aj omnoho protikladnejšie. Na od
lišný faktor časovej a priestorovej deter
minácie stredovekého človeka a na jeho 
vnímanie a uvedomenie si samého seba 
akoby sa dnes zabudlo. Dnešnému člo
veku ho možno priblížiť aspoň jedným 
faktom: kedysi bolo rozpätie priestoro
vého vnímania limitované zrakovými 
a sluchovnými orgánmi a rýchlosť pre
nosu informácií na väčšiu vzdialenosť na 
pevnine sa rovnala nanajvýš rýchlostnej 
kapacite koňa, prípadne cvičeného ho
luba. Faktor antropomorfnosti sa napl
no prejavil aj v dimenziách mestského 
pôdorysu, ktorý bol odvodený z foriem 
pešieho pohybu. Pôdorys stredovekých 
dedín nepodliehal vzorom mestskej uni
formnosti, riadil sa prírodným prostredím.12

Bežný stredoveký človek, najmä vidiečan ani mešťan, takmer necestoval. V uhor
ských pomeroch možno túto skutočnosť dokumentovať napríklad na rozborovej sklad
be výdavkov dvora ostrihomského arcibiskupa Hypolita roku 1489 a 1490. Spomedzi 
deväť druhov položiek sa na dopravu vynaložilo absolútne i relatívne najmenej nákla
dov. Roku 1489 to bolo 225,23 zlatých (čiže 1 %) a roku 1490 239,94 zl. (čiže 1,6 %).13 
Cesty na dlhšiu vzdialenosť podnikali iba príslušníci zopár vybraných profesií (poslo
via, furmani, kupci, vandrujúci tovariši), ktorých výkon povolania bol cestovaním pod
mienený, a ďalej uhorská šľachta, ktorej mobilita vyplývala z jej výsadného postavenia, 
ale najmä z povinnosti vojenčiť, bojovať doma a neraz i v zahraničí. Lokálna a static
ká miestna ukotvenosť naprostej väčšiny uhorskej stredovekej spoločnosti mala viacero 
faktorov a príčin, okrem iných išlo napríklad o neschodnosť terénu, riedku cestnú sieť 
len kde-tu spájajúcu najdôležitejšie lokality (väčšie mestá, dôležitejšie hrady, brody, 
mosty). Francúzsky medievista Jacques Le Goff výstižne skonštatoval, že stredoveká 
cesta bola pre pocestných zúfalo dlhá a pomalá. Kupci, inak azda najuponáhľanejší po-

12 HABOVŠTIAK, A.: Stredoveká dedina na Slovensku. Bratislava, 1985, s. 60 - 77. O dedine z celouhorského hľa
diska pozri SZABÓ, I.: A kôzépkori magyar falu. Budapest 1969.
13 Vo výdavkoch arcibiskupa v roku 1489 tvorili najvyššiu položku mzdy v sume 5 553,50 zl. (24,5 %), potom na
sledovali výdavky na cirkevné účely (23,6%), na stravovanie (19,2%), na ošatenie (14,6%), mimoriadne výdavky 
(9,2%), stavebníctvo (4,1 %) atď. Podrobnejšie pozri FÚGEDI, E.: Az esztergomi érsekség gazdálkodása a XV. szá- 
zad végén. In: Kolduló barátok, polgárok, nemesek. Tanulmányok a magyar kôzépkorról. Budapest 1981, s. 114-237, 
478-493.

Stredoveký peší posol bol vždy ozbrojený krátkou ko
pijou, mečom alebo dýkou.
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cestní, dokázali za deň uraziť podľa charakteru terénu od 25 do 60 km. Cesta z Bologne 
do Avignonu trvala dva týždne, z Florencie do Neapola 11 - 12 dní.14

Putovanie po mori a riekach bolo rýchlej šie, ale aj omnoho nebezpečnej šie. Za priazni
vého vetra dokázala stredoveká loď prekonať až 300 km za deň, rizikovým faktorom more- 
plavby však boli búrky, víchrice či silné vlnobitie, no napokon aj dlhodobé bezvetrie.15

Dopravnú mobilitu a cestovanie uhorských kráľov možno ilustrovať príkladom cesty 
kráľa Žigmunda roku 1412. Z Budína sa so sprievodom pohol 21. februára a postupujúc 
na severovýchod (cez Peštiansku, Hevešskú, Boršodskú, Gemerskú a Spišskú stolicu), 
presne o päť dní (teda 26. februára) dorazil do Spišskej Novej Vsi. O dva dni (28. febru
ára) bol už v Kežmarku, odkiaľ sa ešte v ten istý deň dopravil do Levoče. Nasledujúci 
deň, čiže 1. marca, bol ešte v Levoči, medzi 9. - 16. marcom sa nachádzal na Ľubov
nianskom hrade, ale 20. marca bol už v Košiciach, kde sa zdržal až do 9. apríla. Cestu 
z Košíc do obce Vizsoly dlhú okolo 40 km prekonal zajeden deň. Spomínanú obec 10. 
apríla opustil a 14. apríla bol už v sedmohradskom Varadíne (dnes Oradea v Rumun
sku). Tu sa ešte jeho cesta neskončila, lebo 20. apríla bol v Debrecíne a 26. apríla pri
šiel opäť do Košíc. Po pár dňoch sa Žigmund pobral do Diósgyôru, kde sa zdržal od 
1. do 6. mája, odtiaľ za necelý deň dorazil do Jágru (Eger), 12. mája bol už v Hatvane 
a 16. mája sa vrátil opäť do Budína, kde pobudol do 15. júla 1412, čiže presne mesiac, 
aby sa opäť vydal na ďalšiu cestu.16 Na panovníka (putujúceho navyše so sprievodom) 
išlo o úctyhodný výkon, aký dosahovali len profesionálni poslovia či vojaci. Porovna
teľná s tým je napríklad cesta Mateja Korvína, ktorú podnikol roku 1462 z Budína, od
kiaľ vyrazil 15. júla do Segedína, (kde sa zdržal od 3. do 12. augusta). Odtiaľ pokračo
val do Čanádu (17. augusta) a Varadína (28. augusta), Koložváru (Cluj, 11. septembra), 
odkiaľ cez Tordu (16. - 17. septembra) zavítal do Sibine (Sibiu, 23. - 30. septembra) 
a potom pokračoval do Brašova, kde pobudol až do 2. decembra. Treba pritom podo
tknúť, že išlo o protokolárnu, nie vojenskú cestu.17

Z ciest na kratšiu vzdialenosť je zaujímavé porovnanie dopravnej mobility kráľa Ma
teja Korvína a jeho nástupcu Vladislava П. Jagelovského. Potvrdzuje totiž zaujímavý 
predpoklad, že koncom stredoveku, ale aj začiatkom novoveku sa cestovanie nezrýchľo- 
valo, lež spomaľovalo. Vzdialenosť medzi Budmom a Stoličným Belehradom (Székes- 
fehérvár), čiže zhruba 70 km, dokázal Matej v zime roku 1476 prekonať v sedle za deň 
a noc, keď na čele 3 000 jazdcov vyrazil v nedeľu 8. decembra a v pondelok 9. decem
bra došiel do korunovačného mesta, kde očakával príchod svojej nastávajúcej man
želky Beatrice Aragónskej. Spiatočná cesta, keď sa viezol s manželkou kočom, trva
la od piatka 13. decembra do nedele 15. decembra 1476.18 Kráľ Vladislav П. roku 1508

14 LE GOFF, J.: Kultura středověké Evropy. Praha 1991, s. 147.
13 Tamže.
16 Príklad spolu s mapkou uvádza FÚGEDI, E: líram királyom. A XV. századi Magyarország hatalmasai. Buda
pest 1974, s. 84-85.
17 Tamže. Ďalším porovnateľným príkladom mSže byt aj širší rámec rozsahu mobility Jána Huňadyho za jeho gu- 
bernátorstva, ktorý podáva ENGEL, P.: Hunyadi János kormányzó itineráriuma (1446 - 1452). In: Századok, 118, 
1984, č. 5, s. 974 - 997.
18 FÚGEDI, E.: Uram királyom, c. d., s. 91- 92. Ide inak o dobové svedectvo, ktorého autorom je vratislavský (vroc
lavský) mestský notár ESCHENLOER, P.: Geschichten der Stadt Breslau. (Ed. KUNISCH, J. G.), 1. - 2. Band. 
Breslau 1827 -1828. K uvedenej ceste pozri 2. diel, s. 343 - 345.
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cestoval na korunováciu svojho vtedy 
dvojročného syna Ľudovíta П. viac než 
dva dni. V stredu 31. mája, krátko po
poludní so sprievodom odišiel z Budí
na a do Stoličného Belehradu zavítal 
v piatok 2. júna v podvečer o piatej ho
dine.19

Keď Matej Korvín roku 1485 obsa
dil Viedeň, ktorá sa stala jeho sídlom, 
zaviedla sa medzi Budínom a Viedňou 
pravidelná poštová doprava na ľahkých 
vozoch (kočoch), ťahaných koňmi, kto
ré sa prepriahali na príslušných stano- 
vištiach vzdialených od seba približ
ne 15 až 20 km. Cestu na trase Budín - 
Viedeň urazil takýto koč za jeden a pol 
dňa. (Len mimochodom, ešte začiat
kom 19. storočia to pravidelnému poš
tovému spoju na tejto trase trvalo dva 
a pol dňa.)20

Jan Šlechta ze Všehrd, sekretár krá
ľa Vladislava II., dokázal zorganizovať 
poštové spojenie tak, že posol zvládol 
cestu z Prahy do Budína za 7 dní. Ob- žim stredovekého človeka determinoval rad reálnych
vykle však posolstvo potrebovalo na nástrah aj ireálnych predstáv, ako to dokumentuje aj 
cestu Z Prahy do Budína a späť aj 3 až 4 ilustrácia zo Schedelovej Kroniky sveta z roku 1493.

týždne. Keď roku 1516 v Budíne zomrel
kráľ Vladislav П., správu o tom sa v Prahe dozvedeli až za 9 dní.21

Mobilita a rýchlosť presunu vojska v stredoveku závisela od viacerých faktorov, kto
ré predstavovali najmä terénne podmienky, početnosť a zloženie vojska, dĺžka trvania 
a cieľová vzdialenosť výpravy. Obvyklý denný výkon počas ťaženia sa pohyboval v roz
pätí 30 - 40 km, keďže vojsko sa muselo prispôsobovať pomerne pomalej pechote a tré- 
nu. Početne menšie jednotky boli spravidla mobilnejšie. Keďže pochodové tempo bolo 
v stredoveku najmenej o tretinu pomalšie ako dnes, pochod prevyšoval dnešné časové 
normy aspoň o 2 až 4 hodiny. Samotné jazdectvo dosahovalo denne okolo 60km, vý
nimočne až 100 km, avšak iba v časovom úseku pár dní. Namáhavý pochod v nepriaz
nivých podmienkach mohol unaviť vojsko už za jediný deň, takže nemohlo pokračo
vať v presune.22 Známe sú však aj prípady dosahovania značnej rýchlosti v náročnom 
teréne. Možno ich doložiť napríklad nebývalou mobilitou osmanského vojska vedené-

19 Archív mesta Bratislavy (ďalej AMB), prvá právna kniha mesta Bratislavy, 4 s 1, fol. 219r. Cituje aj KIRÁLY, J.: 
c. d., s. 418.
20 SEGEŠ, V.: Poštovníctvo v stredoveku. Poslovia, kuriéri, povozníci. In: Pamiatky a múzeá. 1998, č. 4, s. 6.
21 MACEK, J.: c. d., s. 40.
22 СНОС, P.: S mečem i štítem. České raně feudální vojenství. Praha, 1967, s. 343 - 346.
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ho sultánom Siilejmanom I. (1520 - 1566). Z jeho denníka vyplýva, že vzdialenosť me
dzi Istanbulom a Belehradom zdolalo turecké vojsko počas ťaženia roku 1526 tam za 
43 a späť za 24 dní, roku 1529 tam za 38 a späť za 26 dní, roku 1532 tam za 37 a späť 
dokonca za 23 dní. Jeho predchodca Murad П. (1421 - 1451) sa roku 1444 dokázal za 6 
dní s vojskom presunúť z Drinopolu (dnes Edime) k Varne, kde sa 10. novembra 1444 
odohrala povestná bitka, v ktorej uhorské vojsko utrpelo katastrofálnu porážku a kde 
padol aj kráľ Vladislav I. (1440 - 1444). Vzdialenosť 252km - vrátane preplavenia sa 
cez Bosporskú úžinu - teda Muradovo vojsko zdolalo priemerným denným výkonom 
42 km. Bajazid II. (1481 - 1512) bol ešte rýchlejší, keď sa tesne po otcovej smrti roku 
1481 na čele vojska ponáhľal do Istanbulu. Za 9 dní prekonal vzdialenosť 550km, čiže 
priemerne zdolal až 60km za deň.23 Hnacím motorom zaiste bola aj vidina sultánskeho 
trónu. Obdivuhodnosť týchto príkladov vynikne, ak si uvedomíme, že osmanské vojsko 
malo niekoľko desiatok tisíc mužov.

Načrtnutý dobový kolorit si nenárokuje na úplnosť, dal by sa doplniť ešte mnohými 
dôležitými detailmi. V prvom rade treba spomenúť napríklad všadeprítomnú ritualizá- 
ciu, ale aj atmosféru latentného nebezpečenstva, prejavujúcu sa v bázni stredovekého 
človeka pred reálnymi (mor, epidémie, vojny) aj ireálnymi (peklo, prekliatie, zatrate
nie) nástrahami okolitého sveta. Bipolárnosť vzťahu my - oni, náš - cudzí umocňova
la v ľuďoch zvláštny antagonizmus, ktorý sa navonok prejavoval najmä zomknutosťou, 
uzavretosťou, no aj usadenosťou príslušných komunít. Antagonizmus umocnený rôzny
mi podobami strachu bol daný každému jednotlivcovi, mal však zväčša umiernenú, ne
násilnú podobu, len zriedkavo sa prejavoval v agresívnej či ozbrojenej forme.24

Husté, neraz zdanlivo či skutočne nepreniknuteľné lesy boli fyzickou realitou ce
lej stredovekej Európy. Platilo to aj v prípade husto zalesneného Slovenska. Okraj lesa 
bol pomyselným, ale neraz aj ozajstným horizontom väčšiny ľudí počas celého života. 
Aj stredoveký človek však túžil dovidieť za skutočný či symbolický kraj lesa, chcel sa 
dozvedieť, čo sa za horami a v diaľkach deje. Túžba preniknúť za fyzický priestor, čiže 
vlastne z konečnosti ľudského sveta, sa očividne prejavila aj v nadľudských rozmeroch 
kostolných veží, ktoré sa týčili nad mestom i dedinou a ktoré lemovali ich siluety.

Ktorákoľvek väčšia či menšia komunita v stredoveku si síce svoju časovú a priesto
rovú determináciu sotva uvedomovala, no práve vďaka nej nebola navzájom natoľko 
anonymná; mala omnoho viac vyvinutý cit pre kontrast, a tým aj identifikačný zmysel. 
V plnej miere tu platí konštatovanie A. J. Gureviča, že stredoveká spoločnosť bola na
skrze korporatívna a vtedajší človek bol vždy členom nejakej skupiny. Jedinec bol na 
tento zomknutý mikrosvet odkázaný, spájali ho s ním najtesnejšie väzby.25 V stredove
kom meste nik neušiel pozornosti. Týkalo sa to nielen prichádzajúcich zvonka, ale aj 
samotných obyvateľov mesta. Každý kamsi patril, bol kdesi príslušný, a to aj ľudia žijú
ci na okraji mestskej spoločnosti, akými boli najmä žobráci, chorí vrátane skutočných 
či domnelých bláznov, prostitútky či zločinci. Cudzí i prichodiaci na vidieku boli ešte 
omnoho výraznejší.

23 THÚRY, J.: A várnai csatáról. In: Hadtorténelmi Kozlemények, 1892, s. 652 - 653.
24 O strachu, frustrácii a agresivite pozri DELUMEAU, J.: Strach na západe ve 14. - 18. století. Díl 1 - 2. Praha 
1997 a 1999.
25 GUREV1Č, A. J.: c.d., s. 145.
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základné fenomény a činitele stredoveku so zreteľom na vojenstvo

Prírodné prostredie spolu s ľudskou prácou významne podmieňovalo stredovekú 
štruktúru osídlenia, charakter miest, obcí a osád, ich vnútorné usporiadanie a členenie, 
ako aj cestnú sieť. Vplývalo na vytváranie zamestnaneckých skupín mestského i dedin
ského obyvateľstva a s ním súvisiaci demografický obraz rozličných regiónov i celej 
krajiny. Úloha a význam prírodného prostredia bola tým väčšia, čím menej boli rozvi
nuté výrobné sily a výrobné techniky, čo v plnej miere platí aj na vývoj vojenstva.

Vojenská veda rešpektuje vplyv prírodných podmienok aj v modernej dobe. Význam 
tohto činiteľa vo vojenstve bol v minulosti omnoho výraznejší, o čo nižší bol stupeň vý
voja spoločnosti, o to viac sa prejavoval. V stredoveku prírodné podmienky rozhodova
li o výsledku bitky často viac než vojenský potenciál bojujúcich strán. Vojenské dejiny 
poskytujú mnoho príkladov o tom, že útok početne silnejšieho alebo technicky vyspe
lejšieho protivníka nebol úspešný či dokonca úplne stroskotal práve vplyvom prírod
ných podmienok. Najmä geografický charakter krajiny, jej vertikálne členenie, vege
tačný kryt i jej poloha voči susedom ovplyvňovali stratégiu útoku i obrany. Priechodná 
a prístupná krajina spravidla nahrávala útočníkom, ťažký a neschodný terén zasa pri
spieval k úspechu obrancov. Aj klimatické podmienky mali význam najmä z hľadis
ka plánovania a konania vojenských výprav a ťažení v príslušných ročných obdobiach. 
Nerešpektovanie klimatických podmienok síce zväčša vojenské operácie neznemožňo
valo, závažne ich však sťažovalo.26

Podnebie Slovenska predstavovalo v stredoveku vlastne len mikroregión vo vzťahu 
k podnebiu v strednej Európe. Podľa výsledkov zistení, ktoré zhrnul slovenský arche
ológ Alojz Habovštiak, možno podnebie v strednej Európe v období od 11. do polovi
ce 13. storočia charakterizovať ako pomerne mierne a suché, s malým a krátkym výky
vom okolo roku 1200, keď bolo vlhkejšie a chladnejšie. Toto obdobie vyvrcholilo me
dzi rokmi 1280 - 1380 tzv. priaznivým maximom. Obdobie medzi rokmi 1430 - 1465 
charakterizovali chladné zimy s častými chladnými letami, ktoré spôsobovali neúrodu. 
Po tejto etape nastalo priaznivejšie podnebie, ktoré sa markantnejšie prejavilo až v po
lovici 16. storočia.27 Toto konštatovanie vcelku zodpovedá aj zisteniam českého medie- 
vistu Josefa Maceka, ktorý zhrnul všetky dostupné kronikárske informácie o počasí 
v Čechách na sklonku stredoveku. Dospel k záveru, že v rokoch 1471 - 1526 prevažo
valo v Čechách teplé a suché počasie podobne ako v severnej Európe. Viaceré prehľady 
teda naznačujú, že celá Európa mala v rokoch 1460 - 1550 miernejšie a teplejšie pod
nebie.28 Sú však aj presne opačné názory, podľa ktorých na prelome 15. - 16. storočia 
nastalo v Karpatskej kotline čiastočné ochladenie.29

Všeobecné klimatické zmeny i menšie výkyvy podnebia v stredoveku výrazne 
ovplyvňovali zloženie a vývoj vegetačného krytu. Novší sídliskový a najmä intenzív
ny archeologický výskum ukázal, že lesné časti Slovenska, predovšetkým zvolenský,

26 СНОС, P.: c. d., s. 15.
27 HABOVŠTIAK, A.: c. d., s. 50 - 51.
28 MACEK, J. : c. d., s. 52.
29 RÁCZ, L.: A Kárpát-medence éghajlattôrténete a kôra újkor idején (1490 - 1800). In: Tórténelmi Szemle, 37, 
1995, č. 4, s. 497. Skúmané obdobie troch storočí autor charakterizuje ako chladnejšie a aj na zrážky bohatšie opro
ti celkovému priemeru. Drsnejšiu klímu v Európe od druhej polovice 15. storočia konštatuje aj práca českých de
mografov HORSKÁ, P. - KUČERA, M. - MAUR, E. - STLOUKAL, M.: Détství, rodina a stáří v dejinách Evropy. 
Praha 1990, s. 174 - 175.

19



OD RYTI ERST VA PO ŽOLDNIERSTVO

hontiansky a spišský lesný komplex, mali síce väčší rozsah ako dnes, nebol to však sú
vislý lesný pokryv bez osídlenia. Moderný sídliskový výskum tiež ukázal, že kultúrna 
krajina s osídlením nevzniká len pôsobením priaznivých prírodných činiteľov, ale že tu 
spolupôsobia aj historické činitele. To znamená, že stredovekí osadníci na Slovensku 
nie vždy vyhľadávali najlepšiu pôdu, ale sa usadzovali skôr v oblastiach, kde nachá
dzali optimálne podmienky pre zamestnanie. Takými boli najmä: dostatok pitnej vo
dy, skladba lesného porastu, blízkosť sídliskových centier, možnosť obrany, využívanie 
prírodného bohatstva. Pre obyvateľstvo Slovenska, a napokon aj Uhorska, ktoré sa za
mestnávalo prevažne poľnohospodárstvom, bola z faktorov prírodného prostredia naj
dôležitejšia voda a vodný terénny reliéf s úrodnou a dostupnou pôdou. Vodná sieť bo
la v stredoveku na Slovensku hustejšia a rozvetvenejšia ako dnes a hladina vôd bola na 
mnohých miestach vyššia.30

1.2. Uhorsko a Slovensko - dobové predstavy a realita

Najstaršie zachované samostatné kartografické zobrazenie Uhorska, a teda aj Slo
venska, pochádza takmer presne z prelomu stredoveku a novoveku. Táto mapa - v od
borných kruhoch pomenovaná ako Lazarova mapa, podľa autora, ktorý bol tajomníkom 
ostrihomského arcibiskupa Tomáša Bakóca - bola vydaná roku 1528 v nemeckom In
golstadte pod názvom Tabula Hungariae. Je jedinečným svedectvom o tom, ako súdo
bá veda reflektovala vtedajšie územie našej krajiny z hľadiska aglomeračnej infraštruk- 
túry. Lazarova mapa je súčasne svedectvom toho, že územie dnešného Slovenska patri
lo k najurbanizovanejšej časti Uhorského kráľovstva, bolo jeho dôležitou hospodárskou 
a kultúrnou základňou.31

Podľa politického a hospodárskeho významu, právneho postavenia a funkcie mož
no na Lazárovej mape rozlíšiť tieto druhy sídel ležiacich na Slovensku: slobodné krá
ľovské mestá - 16, mestá - 12, mestečká - 83, dediny s kostolom - 92, dediny bez kos
tola - 58, hrady - 25, kláštor - 1 a dve sídla, ktoré sa nedajú klasifikovať. Sídelnú sieť 
Slovenska na mape tvorí spolu 289 sídel, čo je však iba asi 8% všetkých sídel na Slo
vensku koncom stredoveku. Z výpočtu vidno, že vysoko prevažujú sídla, ktoré mali 
v štruktúre stredovekého osídlenia významné postavenie a svojou architektúrou sa vy
nímali v krajine.32

V korelácii, ale aj na porovnanie s Lazarovou mapou možno z viacerých dobových 
naračných prameňov o Uhorskom kráľovstve na konci stredoveku ako príklad uviesť pr
vorado pasáž z diela Rukoväť uhorských dejín, ktorú roku 1490 napísal významný ta
liansky humanista Petrus Ransanus (či inak Pietro Ransano) počas svojho pobytu na 
uhorskom kráľovskom dvore.

30 HABOVŠTIAK, A.: c. d., s. 53 - 54.
31 Mapu so stručným komentárom publikuje SZATMÁRY, T.: Descriptio Hungariae. Magyarország és Erdély nym- 
tatott térképei 1477 - 1600, Budapest 1987, s. 70-73. Výsek s časťou znázorňujúcou územie dnešného Slovenska na 
samostatnom liste vydal roku 1996 Vojenský kartografický ústav v Harmanci.
32 ŽUDEL, í.: Miestne názvy na Lazárovej mape Uhorska so zreteľom na územie Slovenska. In.: Slovenská archi
vistika 32, č. 2,1997, s. 48 - 59.
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„ Celé Uhorsko je rozdelené na oblas
ti a kraje, ktoré sa volajú komitáty, tak
že celé kráľovstvo je rozdelené na komi
táty, ktoré dostali názov podľa prísluš
ných miest, komitátov je približne 57, 
niektoré sa nachádzajú napravo, iné za
sa naľavo od Dunaja. ”33 Ransanus ďa
lej stručne charakterizuje celkovo 56 ad
ministratívnych regiónov (teda nie 57), 
no ozajstných stolíc uvádza iba 51. Tú
to disproporciu či nedostatok si uvedo
mil aj sám autor, keď uviedol, že vie aj 
o takých stoliciach, ktoré vynechal, le
bo „hoci som usilovne hľadal, nenašiel 
som nikoho, kto by mi ich všetky vyme
noval”.34 A to je zarážajúce konštatova
nie. Nasvedčuje totiž, že ani v kruhoch 
uhorského královského dvora, kde ta
liansky humanista získaval príslušné po
znatky, nepanovala najlepšia informova
nosť o krajine. Základnú štruktúru uhor
skej spoločnosti načrtol však Ransanus 
pomerne presne: „Uhorský ľud je rozde
lený do štyroch stavov, jednu časí (čiže 
vlastne stav - pozn. V.S.) tvoria muži predurčení Bohu, čiže kňazi, ktorých predstavení 
sa tešia veľkej autorite medzi ľudom, ďalší (t.j. druhý stav - pozn.V.S.) sa venujú vojen
stvu a tí z nich, ktorí sa preslávili významnými činmi, sú vojvodcami vojska, pod ich ve
lením slúži početný oddiel vybraný z ľudu, mnohí z nich sa vzhľadom na urodzený pô
vod ľudovo nazývajú baróni a vďaka dedičstvu vládnu nad svojimi dedinami, hradmi, 
pevnosťami alebo mestami. “ Ďalej sa spomínajú obrábatelia pôdy (teda sedliaci či roľ
níci, ktorí však stavom de iure neboli) a napokon sa hovorí o remeselníkoch s tým, že 
ich je v Uhorsku veľmi málo.35

Ransanov krajan i súpútnik na uhorskom dvore Antonio Bonfini v Dekádach uhor-

Podla klasického stredovekého názoru sa stredoveká 
spoločnosť delila na tri základné vrstvy: klerikov, čiže 
modliacich sa (tu suplex ora - ty sa pokorne modli), 
bojovníkov, čiže ochraňujúcich (tu protege - ty ochra
ňuj) a pracujúcich (tuque labora -a ty pracuj). Uhor
ská spoločnosť na konci stredoveku pozostávala však 
zo štyroch výsadných stavov, ktorými boli preláti, veľ
moži, šľachtici a slobodné kráľovské mestá.

33 „Universam Hungariam in pagos conventusque dividunt, quos cum appellent comitatus, fit, ut et tota ipsa regio 
in comitatus distribute sit, ipsi conventus a civitatibus nomen accepere, sunt autem comitatus circiter quinquaginta 
šeptem, eorum multa a dextra, multa a laeva Danubii posita šunt.“ RANSANUS, P.: Epithoma rerum Hungararum. 
Curam gerebat Petrus Kulcsár. Budapest 1977, s. 60.
34 „Nec ignore et alios esse complures, quos invitus missos facio, quamvis enim perquesiverim perquam diligenter, 
nunquam tamen fui nactus hominem, qui mihi totum eorum numerum ordine retulisset.“ Tamže, s. 70.
35 „Hungarorum hominum quadruplex omnino ordo est, pars eorum deo dicati viri utpote sacerdotes sunt, quorum 
antistites praeciqua apud earn nationem pollent auctoritate, alii rei inserviunt militari, quorum qui ex armorum usu 
aliquod egregium facinus ediderunt, ii duces sunt copiarum, sub quibus ingene e vulgo delecta manus stipendia fa- 
ciunt, multi nobilitate generis clari barones vulgatissimo nomine dicuntur, qui ex maiorum successione suis vel vi- 
cis vel arcibus aut castellis vel oppidis dominantur, ceteri in excolendis agris vitam consumunt, opifices, hoc est eos, 
qui dant operám meccanicis artibus (si et multitudinem incolarum et regionis consideres amplitudinem) perpaucos 
inveneris.“ Tamže, s. 60.

21



OD RYTIERSTVA PO ŽOLDN1ERSTVO

ských dejín načrtol štruktúru uhorskej spoločnosti podľa klasického stredovekého sche
matického ponímania, a nie podľa reálnej uhorskej skutočnosti, hoci ju zaiste dobre po
znal: „ Uhorsko sa celé rozdeľuje na tri časti ľudí, jedna časť uctievajúca Boha sa zapo
dieva vierou, druhá sa venuje vojenstvu, tretia obrába pôdu. “x Spomeňme aj postreh 
ďalšieho Taliana na uhorskom kráľovskom dvore. Roku 1525, v atmosfére blížiacej sa 
moháčskej pohromy, pápežský legát Burgio v jednej zo svojich správ do Ríma charak
terizuje uhorských šľachticov, pričom ich rozdeľuje do troch skupín. Do prvej skupi
ny podľa neho patria tí, čo za žold bojujú a slúžia v pohraničí, poslúchajú svojich se
niorov, čiže veľmožov. Ďalšiu skupinu tvoria šľachtici, ktorí hospodária na svojich vi
dieckych majetkoch, nezúčastňujú sa na rokovaniach snemu, nanajvýš sa podieľajú na 
voľbe stoličných delegátov na krajinský snem. Do tretej skupiny patria šľachtici, čo 
aktívne vystupujú vo verejnom dianí, sú majetní a požívajú všeobecnú autoritu, aj oni 
však v mnohom závisia od svojich seniorov.37 Pápežský legát postrehol, že v Uhorsku 
aj v rámci šľachty ako privilegovaného stavu jestvovala rozvetvená sieť podriadenosti. 
Išlo o ustanovizeň familiarity, ktorá predstavovala svojráznu formu vazalskej závislos
ti a lénnych vzťahov medzi pánom (označovaným ako senior či dominus) a familiárom, 
ktorý sa koncom stredoveku synonymicky označoval aj ako servitor. Zaviazanosť fami- 
liára nebola doživotná, mohol prejsť do služieb iného pána, takže ustanovizeň familia
rity sa vyznačovala značnou spoločenskou mobilitou. To umožňovalo aj nižším šľach
ticom postúpiť na vyššie priečky uhorskej spoločnosti, alebo mnohým familiárom ne
šľachtického pôvodu dostať sa do šľachtického stavu. Ustanovizeň familiarity sa veľmi 
relevantne prejavovala aj v uhorskom vojenstve, lebo mnohí zemania (radoví šľachtici) 
slúžili u svojho seniora - mohol ním byť aj kráľ - ako ťažkoodenci v jeho ozbrojenom 
sprievode alebo ako nižší velitelia v jeho bandériu.

Aký vlastne bol skutočný demografický obraz stredovekého Uhorska? A do akej 
miery ho dnes dokážeme rekonštruovať?

Ide o dôležité otázky, lebo poznanie počtu a štruktúry obyvateľstva má veľký význam 
z viacerých hľadísk, okrem iného aj z hľadiska vojenského potenciálu krajiny. Veď na
príklad ak vieme, že uhorskí šľachtici boli osobne povinní vojenskou službou, znalosť 
ich počtu a podielu je mimoriadne dôležitým kvantitatívnym ukazovateľom.

Starší i súčasní medievisti aj historickí demografi sa zhodujú v konštatovaní, že po
čet obyvateľov stredovekého Uhorska, a teda ani Slovenska, sa nedá presne stanoviť. 
Dôvodom je nedostatok relevantných dobových prameňov. Vlastne jediným, relatív
ne však obsažným dokumentom je daňový súpis stolíc z rokov 1494 a 1495. Vyhotovili 
ho v súvislosti s vyšetrovaním vtedajšieho kráľovského pokladníka Žigmunda Ernusta, 
obvineného zo sprenevery kráľovských príjmov. Daňový súpis sa síce nezachoval v úpl
nosti, no spolu so zohľadnením iných dokumentov a faktorov poskytuje dobrú základňu 
pre demografickú rekonštrukciu Uhorska na konci stredoveku.

Súpis z demografického hľadiska naposledy podrobil analýze maďarský medievis-

36 „In tria hominum genera universa digeritur Ungaria; unum deo dicatum in religione versatur, alterum militiam, 
tertium agros colit.“ FÓGEL, I. - IVÁNYI, B. - JUHÁSZ, L. - KULCSÁR, M. - KULCSÁR, R: Antonius de Bon- 
finis rerum Ungaricarum decades. Tomi I - IV., Lipsiae - Budapestini 1936 - 1941, 1976. Pozri pasáž 4.2.24 - 25.
37 ENGEL, P. - KRISTO, Gy. - KUBINYI, A.: Magyarország torténete 1301 - 1526. Budapest 1998. s. 311
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ta András Kubinyi.38 Z jeho odhadov vyplýva, že Uhorsko na konci 15. storočia malo 
približne 3 milióny obyvateľov (v rozpätí od minimálne 2 911 190 do 3 307 225), a to 
v rámci 74 administratívno-správnych útvarov (šľachtických stolíc či regiónov výsad
ných etník) vrátane Sedmohradska (10 stolíc a oblastí) a Chorvátska (4 stolice).

Kubinyi významne prispel k precizovaniu záverov iných maďarských historikov, 
podľa ktorých v Uhorsku na konci 15. storočia žilo 3,5 až 4 milióny (István Szabó), 
resp. iba 2 239 000 (Erik Fúgedi) obyvateľov.39 Na tomto mieste možno uviesť aj odhad 
ďalšieho významného maďarského medievistu Pétera Kulcsára, podľa ktorého v Uhor
sku (bez Chorvátska) žilo vtedy približne 3,4 milióna ľudí, a to okolo 3,2 milióna sed
liakov a želiarov, 100 000 pripadalo na slobodné kráľovské mestá, 30 000 na duchoven
stvo a 40 000 na šľachtu.40

Pre 19 stolíc, ktoré sa v plnom rozsahu či čiastočne nachádzali na území dnešného 
Slovenska, má (zaokrúhlená) veľkosť rozlohy a odhad počtu obyvateľov (minimálny 
a maximálny) koncom 15. storočia tieto číselné hodnoty:41

min. max.

Abovská 2 759 km2 36 630 41 625
Bratislavská 4 437 km2 47 515 53 995
Gemerská 3 708 km2 34 755 39 495
Hontianska 3 238 km2 37 605 42 735
Komárňanská 2 598 km2 19 195 21 810
Liptovská 2 231 km2 7 430 8 445
Nitrianska 5 519 km2 59 300 67 385
Novohradská 4 205 km2 43 990 49 990
Oravská 946 km2 2 660 3 025
Ostrihomská 1 166 km2 14 075 15 995
Spišská 2 923 km2 19 005 21 595
Šarišská 3 609 km2 24 570 27 920
Tekovská 2 724 km2 25 850 29 375
Trenčianska 4 051 km2 31 915 36 265
Turčianska 1 122 km2 8 390 9 535
Turnianska 657 km2 8 380 9 525
Užská 3 230 km2 22 515 25 585
Zemplínska 6 325 km2 52 335 59 470
Zvolenská 2 728 km2 17 175 19 515

Mechanické sčítanie obidvoch odhadov ukazuje, že v príslušných 19 stoliciach ide 
celkove o minimálne 513 290 a maximálne 583 285 obyvateľov (v zaokrúhlenom mate-

38 KUBINYI, A.: A Magyar Királyság népessége a 15. század végén. Torténelmi Szemle, 38, 1996, č. 2 - 3, s. 135 
-161.
39 Tamže, s. 152 s odkazom na príslušnú literatúru.
40 KULCSÁR, P.: A Jagelló-kor. Budapest 1981, s. 18.
41 KUBINYI, A.: c. d. s. 157 - 158.
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Stolice a hrady na Slovensku koncom 14. storočia (podia R. Marsinu).

matickom priemere 550 000). Uvedené hodnoty však neznamenajú automaticky odhad 
počtu obyvateľov Slovenska koncom 15. storočia, pretože 9 stolíc (Abovská, Gemer
ská, Hontianska, Komárňanská, Novohradská, Ostrihomská, Turnianska, Užská a Zem
plínska) sa väčšou či menšou častou rozprestierali aj na území dnešného Maďarska či 
dnešnej Ukrajiny. Do územia Slovenska síce zasahovali malými výbežkami dve stolice 
- Mošonská a Rábska, ich podiel bol však minimálny a takmer zanedbateľný, takže nie 
sú zahrnuté do vyššie uvedeného prehľadu. Po zohľadnení uvedených okolností možno 
počet obyvateľov Slovenska na konci 15. storočia odhadnúť na zhruba 500 000, čo ko
rešponduje s dolnou hranicou odhadu Richarda Marsinu, ktorý v poslednej akademic
kej syntéze slovenských dejín počet obyvateľov Slovenska na prelome 15. a 16. storočia 
odhaduje na 500 000 až 550 000.42

Oproti včasnému stredoveku (konkrétne polovici 13. storočia), keď na Slovensku 
podľa odhadu žilo asi 240 000 až 250 000 obyvateľov, sa na konci 15. storočia (teda za 
250 rokov) počet obyvateľov síce zdvojnásobil, celkový počet sídlisk (okolo 2300 jed
notiek) zostal však takmer konštantný,43 resp. vzrástol iba nepatrne, a to najmä vďaka 
valašskej kolonizácii.44 Čiastočná stagnácia osídľovacieho procesu na Slovensku v 15. 
storočí súvisela najmä s mocenskými bojmi, ktoré brzdili celkový hospodársky a spolo
čenský rozvoj krajiny, čo sa miestami prejavilo vo vyľudnení a zániku dedín45

Maďarský historický geograf Károly Kocsis, odvolávajúc sa na Kubinyiho zistenia,

42 Dejiny Slovenska I (do roku 1526). Bratislava 1986, s. 427.
43 ČAPLOV1Č, D.: Včasnostredoveké osídlenie Slovenska. Bratislava 1998, s. 190. Ďalej pozri RUTTKAY, A.: 
Štruktúra osídlenia a dejiny územia Slovenska vo včasnom stredoveku. In: Študijné zvesti Archeologického ústavu 
SAV 21, 1985, s. 15.
44 SOKOLOVSKÝ, L., c. d., s. 123 - 128, datuje a lokalizuje poces osídľovania Slovenska na valašskom práve.
45 Tamže, s. 176.

24



ZÁKLADNĚ FENOMÉNY A ČINITELE STREDOVEKU SO ZRETEĽOM NA VOJENSTVO

odhaduje к roku 1495 na Slovensku počet 413 500 obyvateľov, z toho 45 % Slovanov 
(Slovákov, Rusínov), 38 % Maďarov а 17 % Nemcov.46 Jeho odhad etnického zloženia 
však nezohľadňuje všetky relevantné údaje a nedoceňuje najmä podiel Slovákov.

Rozbor daňového registra z roku 1494 a 1495 umožnil Kubinyimu konkretizovať od
had počtu a podielu niektorých vrstiev uhorskej spoločnosti nasledovne: šľachta v sú
hrnnom počte 130 - 145-tisíc tvorila do 5 % celkového počtu obyvateľov, 110 000 obyva
teľov približne 30 slobodných kráľovských miest (vrátane saských miest v Sedmohrad- 
sku) tvorilo 3,8 %, v 150 zemepanských mestách a mestečkách žilo okolo 130 000 oby
vateľov, takže mestský element v celkovom počte 240 000 predstavoval 8,2 %. (V po
rovnaní s ostatnou Európou išlo o nízky podiel, lebo napríklad v nemeckých krajinách 
žilo vtedy v mestách 15 % obyvateľov.) Z právneho hľadiska sa však k mestskému stavu 
rátali iba slobodné kráľovské mestá, lebo obyvatelia zemepanských mestečiek spolu so 
sedliakmi, želiarmi a bezzemkami na vidieku patrili do triedy poddaných, ktorej podiel 
na celkovom počte obyvateľstva Uhorska predstavoval viac než 90 %.47

1.3. Hlavné črty a trendy vojenstva v stredovekej Európe

Pre vlastné vojenstvo z hľadiska celkovej politickej a vojenskej situácie v Európe 
v období neskorého stredoveku boli príznačné tieto javy a trendy:

■ kríza a úpadok rytierskeho vojenstva čiže vlastne koniec hegemónie ťažkého jaz
dectva;

■ nástup a obroda pechoty, ktorej hlavnými predstaviteľmi sa stali Švajčiari;
■ krátkodobý rozmach a dominancia husitského vojenstva;
■ nástup a presadenie sa žoldnierstva, a to aj v podobe vznikajúcich profesionál

nych armád;
■ expanzia osmanského vojenstva.48

46 KOCSIS, K. - SZARKA, L.: Changing ethnic and politic patterns on the present thenitory of Slovakia. Hungary 
Solymár (sine dato). Uvedené názory kartograficky i slovne prezentuje samostatná skladacia mapa vydaná Maďar
skou akadémiou vied pod názvom Szlovákia mai teriiletének térképe. Národnostná mapa súčasného územia Sloven
ska. (ed. KOCSIS, K.). Budapest 2000.
47 ENGEL, P. - KRISTÓ, Gy. - KUB1NYI, A.: c. d. s. 279,320.
48 V súčasnej (najmä západoeurópskej) vojenskohistorickej spisbe sa najčastejšie cituje a za najlepšiu prácu o stre
dovekom vojenstve pokladá CONTAMINE, P: La guerre au moyen age. Paris 1980; v anglickom preklade War in 
the Middle Ages. Oxford 1984. Hlavné črty a prehľadnú charakteristiku vojenskohistorických epoch s množstvom 
chronologických údajov podľa jednotlivých regiónov podávajú DUPUY, R. E. - DUPUY, T. N.; Harperova encyk
lopedie. Historie vojenství od roku 3500 př. Kr. do roku 1700. Praha 1993. Zo všeobecných prehľadných prác treba 
na tomto mieste spomenúť aj marxistickú príručku kolektívu sovietskych autorov Dějiny vojenského umění. Praha 
1968 (najmä II. kapitola Vojenské umění feudální společnosti, s. 37 - 64). Povrchná a poplatná dobe je (slovenská) 
učebnica pre vojenské vysoké školy KOLLÁR, P a kolektív; Dejiny vojen a vojenského umenia. Praha 1989. Dobrý 
prehľad podáva monografia českých vojenských historikov KLUČINA, P. - ROMAŇÁK, A.; Člověk, zbraň a zbroj 
v obraze doby. I. díl. 5. - 17. stol. Praha 1983. Zo štúdií venovaných vojenstvu v strednej Európe v období neskoré
ho stredoveku treba spomenúť aspoň AUER, L.; Zum spätmittelalterlichen Kriegswesen in den Ostalpenländem. In: 
XXII. Kongress der intemationalen Kommision fiir Militärgeschichte. Von Crécy bis Mohács - Kriegswesen im spä- 
ten Mittelalter (1346-1526). Acta 22. (Ďalej Acta 22) Wien 1997, s. 15 - 27 V tejto publikáci si popri poľských aj 
uhorské a osobitne slovenské aspekty všíma PLEWCZYŇSKI, M.: Soldnertruppen in Polen um Wende des 15. und 
16. Jahrhunderts. In: Acta 22, s. 345 - 363. Pozri aj BORUS, J.: Aspekte des mitteleuropäischen Heerwesens zu En
de des 15. Jahrhundert. In: Andreas Baumkircher - Erben und Nachfolger. Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Bur
genland Heft 88. Eisenstadt 1992, s. 285 - 299.
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Pasovanie na rytiera úderom meča na bojisku podia francúzskej kresby zo 14. storočia

Jediným plnohodnotným bojovníkom v priebehu 8. až 9. storočia v Európe bol mi
les, čiže bojovník na koni, rytier.49 Transformácia jazdeckých bojovníkov na rytierov 
ako príslušníkov osobitnej sociálnej skupiny kulminovala na prelome 10. - 11. storo
čia, keď sa definitívnym potvrdením jej existencie stala novovznikajúca teória o rozde
lení spoločnosti na tri hierarchicky usporiadané a komplementárne spoločenské triedy 
či stavy. Aj vďaka tomu sa rytierstvo, ktoré možno stručne charakterizovať ako prejav 
svojbytného životného štýlu istej časti feudálnej spoločnosti, stalo nielen rozhodujúcim 
a určujúcim činiteľom v európskom vojenstve, ale aj dominantnou duchovnou a mrav
nou ideológiou v stredoveku.50 Štruktúra stredovekej spoločnosti bola však omnoho 
členitejšia než oficiálny trojčlenný model, ktorý pôvodne predstavovali modliaci sa 
(kňazi), bojujúci (rytieri, bojovníci) a pracujúci (vidiecky ľud). Feudálny svet s množ
stvom teritoriálnych i dobových špecifík, tvoril rozvetvenú pyramídu, na ktorej vrcho-

49 Niektoré aspekty právneho postavenia vrstvy miles (milites) v Uhorsku načrtávame v štúdii SEGEŠ, V.: Legisla- 
tívno-právny rámec uhorského vojenstva do sklonku 14. storočia. In: Vojenská história, 3, 1999, č. 1, s. 7. Inak pozri 
aj 2. kapitolu tejto práce. Na tomto mieste treba poukázať aj na to, že francúzsky výraz pre rytiera - chevalier od che- 
val (kôň), ako aj nemecké slovo Ritter od Ritt (jazda na koni) presne vystihujú podstatu vtedajšieho skutkového sta
vu. Nemecká obdoba anglického knight, t. j. Knecht označuje však v modemom jazyku nevoľníka, čeľadníka či pa
holka. Ide tu do istej miery o obdobu sémantického posunu vo výraze jobbagio (jobbagiones) v uhorských podmien
kach, keď najprv označoval príslušníka výsadnej vrstvy a neskôr poddaného.
50 Rytierstvu sa venuje nespočetné množstvo monografií. Zo všeobecných prác, kde je uvedená aj ďalšia literatúra, 
možno poukázať napríklad na HUIZINGA, J.: Jeseň stredoveku. Homo ludens. Bratislava 1990. BARBER, R.: The 
Knight and Chivalry. Woodbridge 1995. Tenže v poľskom preklade Rycerze i rycerskoáč. Warszawa 2003. BORST, 
A.: Das Rittertum im Mittelalter. Darmstadt 1976. WINTER van, J. M.: Rittertum. Ideal und Wirklichkeit. Miinchen 
1979. ZOMBORI, I.: Lovagok és lovagrendek. Bratislava 1988. Uhorské pomery približuje KURCZ, A.: Lovagi kul
túra Magyarországon a 13. - 14. században. Budapest 1988. FUGEDI, E.: Rittertum im mittelalterlichen Ungam. In: 
Die Ritter. Burgenländische Forschungen Sonderband VIII. Eisenstadt 1990. KUSIAK, F.: Rycerze šredniowiecznej 
Európy laciňskiej. Warszawa 2002.
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le stáli panovníci a základnu představo
vali poddaní. Medzi týmito dvoma pól
mi jestvovala pestrá, vzájomne prepoje
ná sieť vazalov najrôznejších stupňov.
Predovšetkým šľachtickí vazali zabez
pečovali panovníkom najbojaschopnej- 
šiu časť vojska, slúžili ako obrnení jazd
ci. Z toho vyrastala osobitná psycho
lógia feudality a jej vzťah k okolitému 
svetu. Nie každý šľachtic bol rytierom, 
tak ako napokon ani každý rytier nemu
sel byť šľachticom. Ústredným momen
tom rytierstva bol iniciačný obrad - pa
sovanie, ktorého zložitý rituál sa ustálil 
až v 14. storočí. Platila pritom zásada, 
že rytiera môže ustanoviť (pasovať) iba 
rytier. Medzi rytierskym bojovým kóde
xom a kresťanským humanizmom sa už 
od počiatku prejavoval vážny protiklad. Cirkev uznávala len obrannú vojnu alebo boj 
proti neveriacim a odporcom cirkvi, od útočnej vojny sa dištancovala. Presadzovaním 
koncepcie Božieho mieru (treuga dei či pax deľ) sa pod trestom exkomunikácie snaži
la regulovať a minimalizovať ozbrojené konflikty šľachty. Snahou o prevzatie aktívnej 
účasti pri odovzdávaniach zbraní a pasovaniach rytierov sa cirkev pokúšala novým ry
tierom vštepiť myšlienky o hriešnosti vojny a ozbrojenej agresivity, ak neboli zamera
né na obranu slabých, pomstu nepotrestaných zločinov a na rozšírenie vplyvu kresťan
stva. Keďže cirkvi sa zamýšľaný prienik medzi iniciačné obrady pasovania rytierov ani 
podriadenie vojenstva pod svoju autoritu v požadovanej miere nepodaril, agresivitu bo
jovnej šľachty úspešne nasmerovala mimo hraníc kresťanského západu v rámci križiac
kych výprav. V prostredí križiackych vojen za oslobodenie Božieho hrobu sa spomedzi 
kresťanských rytierov od konca 11. storočia začali formovať špeciálne zbory, tvoriace 
základy neskorších duchovno-rytierskych rádov templárov, johanitov a nemeckých ry
tierov. Ich členovia k obvyklým trom rehoľným sľubom - chudoby, čistoty, poslušnosti 
- pripojili aj štvrtý sľub Kristovho bojovníka (votum militiae Christi).51

Až do prelomu 13. a 14. storočia boli jazdecké vojská zložené z rytierov v ťažkej 
zbroji pánmi na európskych bojiskách a konkurovať im mohli iba vojská rovnakého 
druhu. Rytier či ťažkoodenec rytierskeho typu si však sám nevystačil, lebo v plnej zbro
ji nedokázal bez pomoci ani nasadnúť na koňa. Rytierov sprievod spravidla tvorili ďal
ší 3 - 5 pomocníci, a to zbrojnoš či štítonoš, panoš alebo páža, ľahkoodený jazdec ale
bo pešiak, ktorý plnil všestranné úlohy počnúc zásobovaním, cez výzvednú a strážnu 
službu až po pomocné úlohy v boji. Táto základná jednotka sa nazývala kopija (lan- 
cea, gleve).

Cirkev odsudzovala násilie a útočnú vojnu, takže spo
čiatku nemala ani kladný vzťah k rytierom. Symbolizu
je to aj obrázok z konca 12. storočia znázorňujúci ako 
sa ozbrojení rytieri (armati milites) škvaria v pekle.

51 GRAUS, I.: Laické rytierske rády v Uhorsku 14. - 20. storočia (stav a perspektívy výskumu). Vojenská história, 3, 
1999, č. 2, s. 3 a nasl. (tamtiež aj ďalšia literatúra).
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Ťažká jazda rytierskeho typu v bitke 
uplatňovala pomerne jednoduchú taktiku. Jej 
bojová zostava sa proti nepriateľskému jaz
dectvu zoskupovala spravidla do línie a proti 
pechote zväčša do klina. Po nájazde do pro
tivníkovho šíku si každý rytier vybral súpera 
a snažil sa ho zhodiť kopijou zo sedla. Potom 
vytasil meč alebo sekeru či palcát a bojoval 
proti ďalším protivníkom. Bitka sa teda ato
mizovala, čiže rozdrobila do množstva indi
viduálnych súbojov jednotlivých ťažkooden- 
cov. Statickú taktiku i spôsob rytierskeho bo
ja vo veľkej miere determinovala už samot
ná rytierova individuálna výzbroj a výstroj 
s hmotnosťou takmer 40 kg. Krúžková ko
šeľa, ktorú tvorilo 20 000 navzájom prepoje
ných krúžkov, mala hmotnosť 15 kg, plátové 
brnenie cca 20 kg, 10 kg pripadalo na zbrane 
(meč, sekera, dýka, kopija 3 metre dlhá), štít 
mal hmotnosť 5 kg a samotná prilba s úzkym 
priezorom 2-5 kg.52 Nielen pohyblivosť, ale 
aj viditeľnosť ťažkého jazdca bola teda veľ
mi obmedzená.

Predzvesť vojenského obrodenia pecho
ty zarezonovala už v 14. storočí. V bitke 

pri Courtrai (Kortrijk) roku 1302 pechota flámskych miest porazila francúzskych ry
tierov a roku 1346 v bitke pri Kreščaku (Crécy) zasa anglickí pešiaci rozdrvili francúz
ske rytierske vojsko.53 O čo viac počnúc 15. storočím klesala efektivita a účinnosť rytie
ra v boji, o to viac narastali prejavy vonkajšej rytierskej okázalosti. Rytieri si vycifro- 
vávali brnenia, turnaje boli čoraz nákladnejšie a v heraldickej tvorbe sa strácal zo zre
teľa praktický účel. Vznikli aj nové rytierske rády, ako napríklad anglický Podväzkový 
rád (1348) a burgundský rád Zlatého rúna (1429), ktoré boli navonok pôsobivými, inak 
však dekadentnými nástupcami rytierov templářského rádu, rádu johanitov alebo pre
slávených španielskych bojových rádov.54

Koncom 14. storočia sa sformovali dva celkom odlišné druhy vojska, ktoré zača
li porážať jazdu rytierskeho typu - švajčiarski pešiaci a anglickí lukostrelci. V krát
kom období medzi érou jazdectva a obdobím, keď sa začali meniť metódy boja s dôra
zom na využívanie pušného prachu, dokázala občianska milícia zo švajčiarskych kan
tónov predčiť všetky ostatné európske vojská a zaistiť si tak na dvesto rokov vojenskú

Križiak v krúžkovom brnení, na ktorom má sú
kenný návlek (gambeson), je vyzbrojený mečom 
a kopijou so zástavkou, pri nohách má hmcovú 
prilbu (pódia anglického rukopisu z 2. polovice 
13. storočia).

52 KLUČINA, P. - ROMAŇÁK, A.: c. d., s. 109 a nasl.
53 Bližšie pozri KLUČINA, R: První neúspěchy feudálního jezdectva. In: Historie a vojenství, 1989, č. 4, s. 90-107.
54 Prehľad o rytierskych rádoch podáva napr. HEYDENREICH, B.: Ritterorden und Rittergesellschaften. Ihre 
Entwicklung vom späten Mittelalter bis zur Neuzeit. Wurzburg I960. Pozri aj ZOMBORI, I.: c. d., s. 51 - 160.
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prevahu v strednej a západnej Eu
rópe. Už roku 1315 Švajčiari v poč
te 1500 mužov porazili pri Morgar- 
tene 15-tisícové vojsko rakúskeho 
vojvodu Leopolda Habsburského, 
ktorý sa považoval za ich lénneho 
pána. Taktika a organizácia švaj
čiarskeho vojska je príkladom toho, 
ako možno vlastný nedostatok ob
rátiť vo svoj prospech. Švajčiarska 
taktika spočívala v priamom úto
ku na nepriateľa, a to v rámci zom
knutej masy mužov s pikami dlhý
mi takmer 5,5 metra, čo bolo vý
bornou kompenzáciou nedostatku jazdectva a de
lostrelectva. Pôvodnou zbraňou švajčiarskych ho
ralov bola však asi 2,5 m dlhá halapartňa. Táto ty
pická univerzálna zbraň naďalej ostala v ich vý
zbroji, ktorú ďalej predstavoval aj obojručný meč 
a kyjak, čo mal na reťazi zavesenú kovovú guľu 
s ostrými hrotmi. Vo švajčiarskom vojsku bojova
li aj oddiely ľahkoodencov vyzbrojené strelnými 
zbraňami, spočiatku kušami a neskôr - od roku 
1476 v bitkách proti burgundským ťažkoodeným 
rytierom pri Gransone a pri Morate - už aj ruč
nými palnými zbraňami.55

Na rozdiel od všetkých ostatných európskych 
armád Švajčiari nemali problémy so zle vyzbro
jenou a nedisciplinovanou pechotou. Útočili ako 
prví, pohybovali sa rýchlo v zomknutej formácii, 
pričom dokázali využívať všetky výhody i nevý
hody terénu. Švajčiari v boji nebrali ohľad na rytierske zvyky a mravy, ku ktorým patri
lo aj zľutovanie sa nad porazeným protivníkom. Bojovali vždy s nesmiernou tvrdosťou, 
až krutosťou, čo sa napríklad v bitke pri Novare roku 1513 prejavilo v tom, že po bo
ji zmasakrovali všetkých porazených protivníkov, ktorí nestihli utiecť z bojiska.56 Švaj
čiari však nemali zľutovanie ani s protivníkmi, ktorí sa vzdali. Napríklad roku 1444 bez 
milosti popravili celú posádku v Greifensee a roku 1475 zasa v Stäffise utopili všetkých 
príslušníkov tamojšej posádky.57 Na sklonku stredoveku Švajčiarov považovali za naj
lepších žoldnierov v Európe. Vďaka vysokej profesionalite boli vyhľadávaným a dobre 
plateným artiklom. Zachovávali si viaceré svojráznosti; traduje sa, že odmietli bojovať,

Landsknechti s ťažkou hákovnicou a landsknecht s anglic
kým lukom podlá zbrojnej knihy cisára Maxmiliána l. oko
lo roku 1510.

55 FEATHERSTONE, D.: Válečníci a války ve starověku a ve středověku. Praha 2000, s. 208.
56 Tamže, s. 201.
57 TOMAN, H.: Husitské válečnictví za doby Žižkovy a Prokopovy. Praha 1898, s. 14.
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keď zistili, že v radoch protivní
ka slúžia iní švajčiarski žoldnie
ri, alebo odišli pred začiatkom 
bitky z bojiska, ak im nevyplati
li žold.58

Švajčiarsku taktiku a organi
záciu vojska si zakrátko osvojili 
aj ich susedia v južnom Nemecku 
a rakúskych krajinách. Pre týchto 
pešiakov sa zaužívalo pomenova
nie landsknechti. Od Švajčiarov 
sa oddiely landsknechtov odlišo
vali najmä širšou sociálnou zá
kladňou, keďže v nich slúžili aj 
príslušníci šľachty. Landsknech-

Vojenstvo na konci stredoveku mimoriadne ovplyvnilo nasade- ^ Sa Pr°fesÍona^ď°u vyrovnali 
nie palných zbrani, a to najmä potného delostrelectva. svojmu vzoru, takže zakrátko bo

li rovnako vyhľadávaní ako Švaj
čiari.59 K žoldnierom spočiatku 

regionálneho typu patrili od 14. storočia aj talianski kondotieri, ktorí v nespočetných 
vojnách medzi mestskými štátmi vo vtedajšej Itálii sprostredkúvali pre bojujúce stra
ny dodávanie vojenských kontingentov, ktorým spravidla aj sami velili. Kondotieri bo
jovali zväčša ako jazdci, čo bolo dané najmä tým, že väčšina z nich mala šľachtický 
pôvod. V bojovej taktike výrazne uplatňovali manévrovanie, úskoky a vojnové lesti.60 
Popri kondotieroch pôsobili však na Apeninskom polostrove v menšej miere aj jednot
ky mestskej milície, čiže domobrany, a to v mnohých väčších mestách, okrem iných aj 
vo Florencii, kde sa o ich organizovanie pričinil Niccolo Machiavelli zastávajúci funk
ciu sekretára Rady deviatich pre veci milície a vojska. Florentská milícia napríklad ro
ku 1511 pozostávala z 2000 pešiakov a necelých 500 jazdcov. Podľa vzoru švajčiar
skych oddielov malo byf 70% odvedených pešiakov vyzbrojených kopijami, ostatných 
30% halapartňami, oštepmi, lukmi a kušami.61

V 15. storočí sa v Európe prejavili viaceré tendencie svedčiace o prvých vážnych 
zmenách vo feudálnom vojenstve. Opodstatnenosť názoru, podľa ktorého sa toto sto
ročie označuje za prechodné vývojové obdobie, vychádza zo skutočnosti, že súdobé 
vojenstvo bolo súborom rôzne kombinovaných a rôzne účinných systémov s množ
stvom variantov. Proti feudálnej jazde stála žoldnierska pechota, po boku všeobecnej

58 FEATHERSTONE, D.: c. d., s. 211, 241.
59 O landsknechtoch podrobne informuje BAUMANN, R.: Landsknechte. Ihre Geschichte und Kultur vom späten 
Mittelalter bis zum Dreissigjährigen Krieg. Miinchen 1994. Zaujímavé aspekty sleduje aj KROENER, B. R.: Vom 
Landsknecht zum Soldaten. Anmerkungen zu Sozialprestige, Selbstverständnis und Leistungsfähigkeit von Soldaten 
in den Armeen des 16. Jahrhunderts. In: Acta 22, s. 79 - 92.
60 FEATHERSTONE, D.: c. d., s. 239.
61 Renesančná Florencia (kapitola Zbrane a vojaci). Bratislava 1973, s. 169 - 184. Dobové názory o vojenstve a vo
jenskom umení na prelome stredoveku a novoveku prezentuje MACHIAVELLI, N.: Vladár. Úvahy o vláde. Bratisla
va 1968; tenže: Úvahy o vládnutí a o vojenství. Praha 1986.
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krajinskej pohotovosti bojovali žold
nierske oddiely, objavilo sa poľné de
lostrelectvo.62 Výrobcami palných zbra
ní boli spočiatku najmä kováči, zámoč
níci a zvonolejári, zakrátko však špe
cializácia výzbrojného remesla pokro
čila, takže v polovici 15. storočia pôso
bili už delostreleckí a puškárski majstri 
ako samostatní remeselníci. Ich služby 
využívali najmä mestá, ktoré venova
li svojej obrane mimoriadnu pozornosť.
Na bojiskách postupne strácala nadvlá
du ťažká obrnená jazda rytierskeho ty
pu, čoraz častejšie a účinnejšie jej do
kázala odolávať vycvičená pechota, kto
rá sa na sklonku stredoveku v súčinnos
ti s delostrelectvom stala najprogresívnejším prvkom a nositeľom nových trendov vo 
vojenstve. Namiesto rytiera úlohu efektívneho bojovníka prebral a stelesnením nové
ho typu sa stal vojak z povolania - námezdný žoldnier.63 Pod vplyvom rozvíjajúceho 
sa delostrelectva sa vojny na konci stredoveku technokratizovali a boli aj nákladnejšie. 
Vlastné delostrelectvo pritom prechádzalo všestranným rozvojom - skvalitňovala sa je
ho pohyblivosť, zvyšovala sa presnosť, dosah i prieraznosť streľby.

Krátku, no výraznú etapu v európskych dejinách predstavuje husitské vojenstvo, kto
ré sa zrodilo súbežne s husitskou revolúciou v Čechách roku 1419. Husiti vytvorili na 
svoju dobu netypické vojsko tak sociálnym zložením, ako aj taktikou. Husitské voj
sko malo oddiely pechoty, jazdy, strelcov z palných zbraní i kuší, takže husitská takti
ka počítala so súčinnosťou všetkých zložiek vojska. Najpreslávenejšou zložkou husit
ského vojska bola bojová vozba, ktorá sa používala ako vozová hradba i ako dopravný 
prostriedok. Husiti nemali vo výzbroji žiadne nové, dovtedy neznáme zbrane, no do
kázali mimoriadne tvorivo uplatniť a skĺbiť všetky dovtedy známe prostriedky, čím do
siahli vysokú efektivitu v taktike a bojovom nasadení. Husitská taktika, ktorej prvky si 
osvojili aj mnohé feudálne i žoldnierske vojská mimo Čiech, slávila úspech až do kon
ca 15. storočia.64

Za zakladateľa prvej stálej profesionálnej armády v Európe sa považuje francúzsky 
kráľ Karol VII. Roku 1444 vydal nariadenie (ordonnances), na základe ktorého mno
hé námezdné skupiny potulujúcich sa vojakov prijali do trvalej kráľovskej služby, aby 
zlikvidovali a rozprášili ostatné podobné bandy bezprizorných bojovníkov. Tento vzťah 
pritom nemal charakter feudálnych záväzkov, ani zmluvný vzťah, keď si za paušálnu

62 KLUČINA, P. - ROMAŇÁK, A.: c. d., s. 198.
63 TÓTH, Z.: Mátyás király idegen zsoldosserege. A fekete sereg. Budapest 1925, s. 16 - 17. Pozri aj BORUS, J.: 
c. d. 285-286.
64 Husitské vojenstvo sumarizuje DURDÍK, J.: Husitské vojenství, Praha 1954 (2. vyd.). O výzbroji husitov pozri 
KLUČINA, P. - ROMAŇÁK, A.: c. d., s. 184 - 190. Nemožno však opomenúť ani staršiu, no metodologicky výbor
nú Tomanovu syntézu (pozri poznámku é. 57).
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Žoldnieri burgundského vojvodu Karola Smelého.

cenu príslušný kapitán najímal bojovníkov. Všetkých dôstojníkov menoval kráľ, tak
že boli skutočnými officiers, čiže držiteľmi ofícií, úradov. Panovník aj priamo platil 
všetkých dôstojníkov a mužstvo, ktoré sídlilo v posádkach podľa panovníkovho urče
nia. Pre burgundského vojvodu Karola Smelého predstavovalo francúzske vojsko takú 
hrozbu, že o štvrťstoročie neskôr si taktiež zriadil stálu žoldniersku armádu, ktorú však 
postupne premrhal v sérii vojenských dobrodružstiev proti Švajčiarom a Francúzom.65 
Za tretiu stálu armádu v Európe sa považuje žoldnierske vojsko uhorského kráľa Mate
ja Korvína.66

Na európskej scéne sa od konca 14. storočia a najmä v 15. storočí čoraz významnej
ším vojenským, a tým aj politickým činiteľom stala Osmanská ríša. V 15. - 17. storo
čí, keď si postupne podmanila celý Balkán a veľkú časť stredovýchodnej Európy, bola 
už skutočnou veľmocou, ktorá vážne ohrozovala aj vtedajšiu Svätú rímsku ríšu nemec
kého národa.

Pôvodnou vlasťou seldžuckých Turkov bola Stredná Ázia, odkiaľ od 10. storočia za
čali prenikať do Malej Ázie. Koncom 11. storočia vytvorili prvý turecký štátny útvar - 
Konyjský sultanát, ktorý sa však v dôsledku mongolských nájazdov na prelome 13. - 
14. storočia rozpadol. Roku 1299 vyhlásil vládca neveľkého emirátu v severozápadnej 
Anatólii Osman I. nezávislosť na spomínanom sultanáte, čím položil základy neskôr po 
ňom pomenovanej ríše, ako aj dynastie, ktorá tejto ríši vládla až do roku 1922.

Podstata úspechov rapídnej rozpínavosti Turkov nespočívala síce výlučne v ich vo
jenskom potenciáli, no vzrast Osmanskej ríše bezprostredne súvisel s jej vojenskou or
ganizáciou a so systémom tureckej brannej moci založenej na špecifickom vojensko- 
-lénnom feudálnom poriadku. Všetka pôda v samotnej ríši i na obsadenom a pričlene-

65 HOWARD, M.: Válka v evropské historii. Brno 1997, s. 22.
66 Doposiaľ najpodrobnejšie sa problematike vojska kráľa Mateja Korvína venoval už citovaný TÓTH, Z.: c. d.
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nom území prináležala štátu, ktorý ste
lesňoval sultán. On bol najvyšším pred
staviteľom svetskej i duchovnej moci, 
ktorá vychádzala z islamu - štátneho 
náboženstva a právneho poriadku vy
budovaného na zásadách moslimského 
práva. V ranom období Osmanskej ríše 
boli len dve spoločenské vrstvy: vojaci 
(iaskerler) oslobodení od daní a podda
ní súhrnne označovaní ako rája. Z voja
kov sa postupne vytvorila veľmi početná 
a vnútorne diferencovaná i prísne hie
rarchicky založená privilegovaná spolo
čenská vrstva, ktorá za službu dostáva
la rentu z dočasne prideleného léna. Vý
sadné postavenie mohol nadobudnúť aj 
Neturek. V tejto súvislosti treba spome
núť predovšetkým sipáhijov a janičiarov, 
ďalšie pomocné či neregulárne zložky 
osmanských branných síl predstavovali martalovci, peší bašibozukovia či jazdeckí aki- 
bovia, ktorí spravidla neboli za službu platení a bojovali za podiel na koristi.67

Sipáhijovia boli príslušníci osmanskej jazdy a tvorili základ tureckej armády. Názov 
pochádza z tureckého slova sipáhi - jazdec, rytier. Sipáhijovia tvorili jednak gardovú 
dvornú jazdu vydržiavanú za žold a jednak ľahkú lénnu jazdu. Tú, ako najpočetnejšiu 
časť tureckej armády, tvorili držitelia osmanských lén: timárov s lénnym príjmom od 
2 000 do 20 000 akče a zeámetov s lénnym výnosom 20 000 až 100 000 akče. (Akče 
bola tureckou drobnou striebornou a peňažnou jednotkou, v 15. storočí približne 65 ak
če predstavovalo 1 uhorský zlatý.) Vojenská povinnosť sipáhijov bola mimoriadne prís
na. V prípade potreby musel narukovať každý, aj keď bol chorý, vtedy ho niesli na no
sidlách za postupujúcim vojskom, ba keď bolo vlastníkom léna dieťa, niesli ho v ko
líske. Neodôvodnená neprítomnosť na vojenskom ťažení sa trestala stratou léna. Podľa 
výšky léna sipáhijovia museli postaviť i ďalších ozbrojencov. Lénni sipáhijovia sa v ča
se mieru povinne zdržiavali v regióne kde mali majetky, a sipáhijovia žoldnieri býva
li v kasárňach. To umožňovalo ich rýchlu mobilizáciu. Sipáhijom sa za bojové zásluhy 
udeľovali ďalšie léna, čo výrazne stimulovalo ich bojové odhodlanie. Ak napríklad si
páhi predložil 15 nepriateľských odrezaných hláv či jazykov, získal za odmenu zeámet. 
Na čele lénnych vojsk v provinciách (nazývaných turecky vilájet či ejálet) stáli begler- 
begovia - pašovia, čiže miestodržitelia provincií. Podliehali im sandžakbegovia, čiže 
velitelia a správcovia sandžakov (krajov).68

67 Spomedzi početnej zahraničnej literatúry venovanej tureckému vojenstvu pozri napr. PAPOUL1A, B. D.: Ursprung 
und Wesen der “Knabenlese” im Osmanischen Reich. Miinchen 1963. Zo slovenských historikov sa najobsiahlejšie 
osmanskej problematike venoval KOPČAN, V.: Turecké nebezpečenstvo a Slovensko. Bratislava 1986. Pozri aj KOP- 
ČAN, V. - KRAJČOVIČOVÁ, K.: Slovensko v tieni polmesiaca. Martin 1983.
68 HORVÁTH, P. - KOPČAN, V.: Turci na Slovensku. Bratislava 1971. s. 105 - 114.
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Turkov predchádzala povesť násilníkov páchajúcich ukrutnosti voči bezbrannému obyvatelstvu.

Osobitne významnou zložkou osmanskej armády i spoločnosti boli janičiari, ktorí 
boli elitným pěchotným vojskom. Ich názov je odvodený z tureckého yeni čeri, čiže no
vé vojsko. Janičiarsky zbor vznikol okolo roku 1360, keď ho tvorilo približne 1000 vo
jakov. Zo zajatcov - najmä balkánskych Slovanov, Grékov a Albáncov - vyberali Turci 
deti alebo mladíkov, ktorých obrátili na islam a vychovávali pre vojenskú službu, vy
značujúcu sa prísnou disciplínou a kasárenským režimom. Dlhoročnú prax získavania 
mladých chlapcov do janičiarskeho zboru potvrdil a upravoval zákon o vyberaní kres
ťanských detí na území pod osmanskou nadvládou, tzv. devširme, čiže krvná daň. Jani
čiarsky zbor sa postupne rozrastal, takže za sultána Mehmeda П. v druhej polovici 15. 
storočia mal asi 6 000 mužov, za Sulejmana I. v rokoch 1520 - 1566 okolo 20 000 mu
žov a v druhej polovici 17. storočia až 50 000 príslušníkov. Janičiari boli právne otrok
mi sultána a podliehali jedine jeho veleniu prostredníctvom vlastných vojenských hod
nostárov, na ich čele stál janičiarsky aga.

Už letmý pohľad na chronológiu osmanských výbojov vzbudzuje rešpekt. V 14. sto
ročí si Osmani rozšírili i upevnili panstvo v Malej Ázii a v prímorskej egejskej oblas
ti. Dobytím Gallipolu roku 1354 sa prvýkrát zmocnili európskeho územia, roku 1389 
zvíťazili nad Srbmi na Košovom poli, roku 1393 dobyli vtedajšie hlavné mesto Bul
harska Tarnovo. Vpád mongolského vládcu Timúra (Tamerlána) a vnútrodynastic- 
ké spory začiatkom 15. storočia nakrátko obmedzili osmanskú expanziu, no už roku 
1444 v bitke pri Varne aj uhorské a poľské vojsko pocítilo trpkosť porážky. Kráľ Vla-
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dislav I. v bitke zahynul a Ján Huňady 
unikol smrti len o vlások. Roku 1453 
padol Konštantínopol (Carihrad) a de
finitívne zanikla už desaťročia živoria
ca Byzantská ríša. Táto udalosť sa pova
žuje za lapidárne svedectvo o konci ry
tierskej epochy v Európe a z vojenského 
hľadiska aj za medzník v dejinách de
lostrelectva.69 Z Konštantínopola pre
menovaného na Istanbul sa stalo hlav
né mesto Osmanskej ríše, odkiaľ Turci 
spravidla koncom jari vyrážali na vojen
ské ťaženie tak, aby sa sem vždy do dňa 
Kásima (koncom októbra) stihli vrá
tiť.70 V krátkom čase bolo dobyté Srbsko 
(1459), Valašsko (1462), Bosna (1463),
Albánsko (1468), Hercegovina (1482) 
a v rokoch 1480 - 1481 sa Turci dokon
ca uchytili na juhotalianskom pobreží, 
keď ovládli významnú pevnosť Otran
to. Neapolský kráľ Ferdinand Aragón
sky ju získal späť aj vďaka počtom ne
veľkému, no elitnému vojenskému kon
tingentu, ktorý mu na pomoc poslal je
ho zať, uhorský kráľ Matej Korvín.71 Turecké loďstvo pri útoku na Rodos.

Analýza príčin úspechu tureckej ex
panzívnej politiky ukazuje, že v žiadnom prípade nešlo o živelný proces, ale o premys
lené, naplánované a cieľavedomé kroky. Pri podmaňovaní susedných a okolitých krajín 
Turci uplatňovali zhruba nasledovný schematický postup:

1. vojenské ozbrojené výpady a nájazdy sprevádzané prieskumom, záškodníctvom 
a kořistěním;

2. hľadanie rozhodujúcej bitky;
3. nastolenie vazalskej závislosti;
4. úplné podmanenie a pričlenenie.72
Časové rozpätie tohto postupu trvalo pritom neraz viacero desaťročí. Turci boli to

tiž trpezliví a dokázali čakať, keďže si uvedomovali, že čas pracuje v ich prospech. Aj 
oni neraz utrpeli v boji porážku, no zaútočili znova, ak si boli istí úspechom. Napríklad

69 FEATHERSTONE, D.: c. d., s. 201.
70 RÁZSÓ, Gy.: Mátyás hadászati tervei és a realitás. In: Hadtorténelmi Kozlemények, 103,1990, č. 1, s. 8. Dňu Ká
sima, ktorý pripadal na 26. októbra, sa venuje TÓTH, S. L.: A Kászim-nap és a tizenôt éves háború. In: Hadtorténel
mi Kôzlemények, 108, 1995, í. 2, s. 25 - 33.
71 VESZPRÉMY, L.: Magyar vonatkozású források Otranto ostromáról (1480 - 81). In: Hadtorténelmi Kôzlemé
nyek, 103, 1990, č. 1, s. 105 - 112.
72 RÁZSÓ, Gy.: Die TUrkenpolitik Matthias Corvinus. In: Acta Historica, 32, 1986, č. 1 - 2, s. 12.
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medzi prvým útokom a podmanením ostrova Rodosu uplynulo 42 rokov, od neúspeš
ného tureckého útoku na Belehrad roku 1456 a jeho definitívnym dobytím roku 1521 
uplynulo dokonca 65 rokov. Strategická prevaha Turkov sa prejavovala už v čase, keď 
územie Osmanskej ríše neprevyšovalo rozsah Uhorska. Za Mehmeda II., keď roku 1451 
zdedil trón po Muradovi II., mala ríša už vyše 570 000 štvorcových kilometrov a Uhor
sko 350 000 štvorcových kilometrov. Na konci jeho panovania (roku 1481) narástlo os- 
manské územie na vyše 800 000 štvorcových kilometrov a za Selima I. (1512 - 1520) 
to bolo už pol druha milióna štvorcových kilometrov. Je prirodzené, že so zväčšova
ním územia bezprostredne súviselo aj zvyšovanie ekonomického, vojenského a ľudské
ho potenciálu.73

***

Na záver uvedeného prehľadu sa žiada zdôrazniť, že neskorý stredovek v Európe bol 
obdobím výrazných zmien vo vojenstve. Fenomén vojny vzrástol čo do rozsahu i in
tenzity, vojna sa stala symptómom a zároveň aj príčinou pretrvávajúcej krízy vo vte
dajšej Európe. Najpodstatnejším príznakom zmien v európskom vojenstve bol úpadok 
lénnych vojsk reprezentovaných najmä ťažkou jazdou rytierskeho typu a ich postup
né nahrádzanie žoldnierskym vojskom. Súbežne s tým rástol význam pechoty a pal
ných zbraní. V juhovýchodnej Európe, ohrozovanej osmanskou expanziou, sa mimo
riadne efektívnym a podielom významným druhom vojska stali husári ako prechodný 
typ medzi ťažkou a ľahkou jazdou. Zmeny v sociálnej štruktúre ozbrojených síl sa ná
sledne prejavili vo výzbroji, aj v spôsobe boja. Od pravidelných žoldnierskych oddielov 
sa bezprostredne tiahne vývojová niť k stálej armáde ako pilieru štátneho mocenského 
aparátu v nastupujúcom novoveku.

73 SZAKÁLY, F.: Virágkor és hanyatlás 1440- 1711. Budapest, (s. d.), s. 68. PÁLFFY, G.: A tizenhatodik század tor- 
ténete. Budapest 2000, s. 10.
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Uhorské vojenstvo vo svetle zákonov

„Vojenské právo tvorí zvyklosť začatia vojny, uzatváranie spojeneckých záväz
kov, útok na nepriateľa na dané znamenie. Ďalej uvedomenie si vojenských hanebnos
tí, to jest ich potrestanie, ak niekto dezertuje z miesta. Ďalej spôsob vojenčenia za žold, 
stupeň vojenských hodností, poctenie odmenami, keďje napríklad udelený ozdobný ve
niec alebo reťazový náhrdelník. Ďalej rozhodovanie o koristi, o jej spravodlivom rozde
lení podľa miery hodnoty a pričinenia sa osôb, ako aj o panovníkovom podiele. Do
slova takto postuloval vojenské právo najvýznamnejší uhorský stredoveký právnik a ne
skôr dokonca palatín Štefan Verboci v zbierke platného stredovekého uhorského súk
romného a čiastočne aj verejného obyčajového a zákonného práva s názvom Trojdiel
ne spracovanie obyčajového práva slávneho Uhorského kráľovstva a pripojených kra
jín (Tripartitum opus juris consuetudinarii inclyti regni Hungariae partiumque eidem 
annexarum), skrátene nazývaného Tripartitum,1 2 ktoré roku 1514 schválil uhorský snem 
a roku 1517 vyšlo prvýkrát tlačou. Verbôciho podanie vojenského práva nie je však ori
ginálne; takmer úplne ho prevzal z právnej zbierky Concordantia discordantium cano- 
num, všeobecne a zjednodušene nazývanej Decretum Gratiani,3 ktorú v polovici 12. 
storočia zostavil Gratianus, profesor práva na bolonskej univerzite. Gratianova zbierka 
bola zahrnutá do Corpus iuris canonici. V atmosfére stredovekého univerzalizmu bolo 
prirodzené a pochopiteľné, že kanonické právo významne ovplyvnilo aj uhorské stre
doveké (a vôbec feudálne) právo, a to dokonca vo väčšej miere než rímske právo.4

Čo vlastne vieme o vzťahu práva a vojenstva v stredoveku? Akými legislatívno-práv- 
nymi princípmi sa vyznačovala uhorská spoločnosť v stredoveku? A osobitne, akú úlo
hu zohrávalo zákonodarstvo, resp. aký bol jeho podiel v uhorskom stredovekom vo-

1 „Jus militare: est belli inferendi solennitas, foederis faciendi nexus, signo dato congressio in hostem. Item flagitii 
militaris disciplina, hoc est: castigatio, si locus deseratur. Item stipendiorum modus, dignatatum gradus, praemiorum 
honor: veluti dum (sŕc!, správne cum - pozn. V.S.) corona, vel torques donatur. Item praedae decisio, et pro perso- 
narum qualitatibus, et laboribus justa divisio, ac principis portio.“ Corpus Juris Hungarici. Magyar Tôrvénytár. Wer- 
bôczy István Hármaskôny ve (ďalej CJH - Tripartitum). Prologus, 4. Titulus. Budapest 1897, s. 28. Skrátene citujem 
Tripartitum takto: najprv sa uvádza rímskou číslicou časť (diel, resp. prol. - prológ), potom arabskou číslicou titul 
- tit. a napokon číslo paragrafu, resp. začiatok titulu (princ. - principium). Skrátený odkaz na uvedený citát má teda 
túto podobu: CJH - Tripartitum prol. 4. princ.
2 Brilantný rozbor už pred sto rokmi podal KADLEC, K.: Verbôczyovo Tripartitum a soukromé právo uherské 
i chorvatské šlechty v něm obsažené. Praha 1902. Túto prácu českého právneho historika zatiaľ neprekonala ani pro
duktívna maďarská historická a právnohistorická veda. V slovenskej historiografii zatiaľ ako jediná aspoň niektoré 
aspekty Tripartita zmapovala LEHOTSKÁ, D.: Uhorské dekréty a Tripartitum ako súhrn stredovekého a východisko 
novovekého diplomatického vývinu. In: Historica. Zborník Ústavu marxizmu-leninizmu a Filozofickej fakulty Uni
verzity Komenského 32 - 33. Bratislava 1981 - 1982 (vyšlo 1986), s. 35 - 60.
3 Porovnanie a citáciu príslušnej pasáže podáva KADLEC, K.: c. d., s. 45.
4 O prameňoch, východiskách a pôvodcoch uhorského práva v stredoveku hutne informuje BÓNIS, Gy.: Kozépko- 
rijogunkelemei. Budapest 1972.
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Frontispice zbierky stredovekého obyčajového 
práva Tripartitum, ktorú zostavil Štefan Ver- 
bôci a ktorá bola jednou z najvydávanejších 
kníh v Uhorsku v obdobífeudalizmu.

jenstve? Základné aspekty tejto problematiky 
sú predmetom nasledovného rozboru, ktorého 
východiskovou bázou bolo viacero edícií uhor
ských zákonov a legislatívnych normatívov.5

Podľa bežnej poučky základom legislatívy 
a konkrétnych právnych noriem sú spoločenské 
vzťahy medzi ľuďmi, čiže medziľudské vzťahy, 
a cieľom legislatívy je zasa cieľavedomá úpra
va týchto vzťahov.6 Hlavný cieľ a poslanie zá
konov treba vidieť v tom, že jednak chcú na
praviť všeobecné neduhy nahromadené v is
tej dobe a zároveň majú riešiť všeobecné po
žiadavky i potreby doby. V tejto súvislosti ma
ďarský právny historik László Erdélyi pouká
zal na to, že ide o procesuálny a experimentál
ne sa opakujúci jav, v mnohom podobný fyzi
kálnym pokusom.7 Tento názor možno rozviesť 
do konštatovania, že zákony a vlastne všetky 
legislatívne normatívy a právne akty i úkony 
sú indikátorom, ktorý všestranne dokumentuje 
subjektívne i objektívne úsilia a tendencie spo
ločenského života, rozvoj, stagnáciu i úpadok

5 Základným pramenným dielom uhorských zákonov nadlho bola predovšetkým milenárna edícia uhorských záko
nov vydaná pod názvom Corpus Juris Hungarici. Magyar Tôrvénytár. 1000 - 1526. évi tôrvénycikkek (ďalej CJH 
1000- 1526). Ed. MÁRKUS, D. Budapest 1899; obdobiu stredoveku je venovaný 1. diel, v ktorom sú publikované 
legislatívno-právne normatívy od vlády Štefana I. do konca vlády Ľudovíta II. Viaceré legislatívno-právne normatí
vy, neskôr zaradené i nezaradené do milenárnej zbierky zákonov, ešte na prelome 18. -19. storočia publikovali histo
rici a priekopníci uhorskej modernej diplomatiky Kovačičovci: Martin Juraj Kovačič (KOVACH1CH, M. G.: Vestigia 
comitiorum apud Hungaros ab exordio regni eorum in Pannonia usque ad hodiemu diem celebratorum. Budae 1790. 
Tenže: Supplementum ad Vestigia comitiorum apud Hungaros ab exordio regni eorum in Pannonia usque ad hodier- 
num diem celebratorum. I - II. Budae 1798 - 1801) a jeho syn Jozef Mikuláš Kovačič (KOVACHICH, I. N.: Monu- 
menta veteris legislation^ Hungaricae. I - II. Claudiopoli - Zagrabiae 1815. Tenže; Sylloge decretorum comitialium 
regni Hungariae. I - II. Pestini 1818). Uvedené edície Kovačičovcov sú však dnešným bádateľom takmer neprístup
né. Výsledkom objektívnych potrieb súčasnej historiografie, ako aj úsilia maďarských historikov a archivárov sa sta
la modená kritická edícia zákonov a nariadení z obdobia rokov 1301 - 1457 (DÔRY, F. - BÓN1S, G. - BÁCSKA1, 
V.: Decreta regni Hungariae. Gesetze und Verordnungen Ungarns. 1301 - 1457. (ďalej DRH 1301 - 1457). Budapest 
1976), na ktorú chronologicky nadviazala edícia zákonov a nariadení z obdobia vlády Mateja Korvína (DORY, F. - 
BÓN1S, G. - ÉRSZEGI, G. - TEKE, S.: Decreta regni Hungariae. Gesetze und Verordnungen Ungarns. 1458 - 1490. 
(ďalej DRH 1458 - 1490). Budapest 1989). Stručnú, no faktograficky hutnú recenziu tejto edície podal Richard Mar- 
sina (pozri Historický časopis, 38, 1990, č. 6, s. 897 - 899).
6 Takto napríklad už v milenárnej zbierke CJH 1000 - 1526, s. XXII. Na tomto mieste treba spomenúť, že prax cito
vania zákonov, dekrétov či sněmových uznesení nie je doposiaľ jednotná. V staršej odbornej literatúre (zaiste aj pod 
vplyvom maďarskej historiografie) sa najčastejšie uvádza rok a (zákonný) článok, prípadne aj paragraf: napríklad 
1486:31 § 3 znamená podľa CJH odkaz na zákonný článok 31, § 3 v (VI.) dekréte kráľa Mateja I. z roku 1486. S ohľa
dom na súčasnú slovenskú jazykovú prax budem legislatívno-právne akty skrátene citovať ďalej nasledovne: najprv 
arabskou číslicou zákonný článok (zák. čl.), resp. článok (čl.), za znakom lomenia (/) uvádzam príslušný rok a napo
kon prípadne paragraf (§), teda vyššie uvedený príklad má nasledovnú podobu: 31/1486, § 3. V prípade, že v jednom 
roku bolo vydaných viacero zákonných normatívov (dekrétov či nariadení), uvádzam za rokom v zátvorke príslušný 
mesiac, resp. aj deň vydania normatívu.
7 ERDÉLYI, L.: Magyarország tôrvényei Szent Istvántól Mohácsig. Budapest 1942, s. 131.



UHORSKÉ VOJENSTVO VO SVETLE ZÁKONOV

Stredoveký Budín bol sídlom kráľovského dvora a centrom politického života Uhorského kráľovstva. Rytina 
zo Schedelovej Kroniky sveta z roku 1493 verne zobrazuje podobu mesta a kráľovského hradu.

spoločnosti, jej vrstiev a tried. Najmä pre štúdium starších dejín je každý zachovaný 
právny normatív dokumentom a prameňom prvotného významu. Je pritom zrejmé, že 
vnímanie a posudzovanie istého procesu či javu alebo istej ustanovizne len cez záko
nodarstvo je spojené s rizikom zúženosti či dokonca deformácie obrazu o danej skutoč
nosti. Ako hlavný limitujúci faktor pôsobí najmä to, že zákon síce najednej strane od
ráža a súčasne reaguje na reálnu skutočnosť, na druhej strane však vo významnej mie
re vyjadruje iba želanie a verejnú vôľu zákonodarcu. Na množstve príkladov by sa dalo 
doložiť, že ani najlepší a subjektívne optimálny zámysel pretavený do konkrétneho nor
matívu (zákona) sa nie vždy podarí v praxi realizovať. Z viacerých faktorov determinu
júcich túto skutočnosť by sme chceli poukázať najmä na efekt samoregulácie.8 Zjedno
dušene povedané, „zlý zákon“, čiže zákon nezodpovedajúci a odporujúci objektívnemu 
stavu a vývoju sa v živote neujme, aspoň nie nadlho, lebo sa jednoducho nerešpektuje. 
Rovnako to platilo aj v stredoveku, a nepomohlo ani to, keď sa záväznosť plnenia záko
na vynucovala a jeho nedodržiavanie sa tvrdo sankcionovalo.

Uhorský stredoveký právny systém bol rozmanitý i zložitý.9 Poznanie jeho viacerých

8 Princíp samoregulácie je rozpracovaný i pertraktovaný vo viacerých vedách, zo spoločenských vied napr. v socio
lógii a psychológii, v historickej vede sa však aplikuje len zriedkavo, hoci s historickým procesom úzko súvisí. Sa
moregulácia či samoregulačná schopnosť je totiž daná každému biosystému; v človečenstve sa prejavuje na biologic
kej, psychickej i sociálnej úrovni, pričom ide o viacobsahový a hierarchizovaný proces. Základnú podstatu samore
gulácie treba vidieť v tom, že nielen človek, ale aj akékoľvek spoločenstvo (čiže súbor jedincov istého mikro- či mak- 
rokolektívu od rodiny cez štát až po civilizáciu) sa riadi (samoreguluje) predovšetkým podľa mechanizmov a princí
pov, ktoré rešpektujú a neohrozujú jeho existenciu a vlastnú prirodzenosť, lebo inak by narastajúca deformácia buď 
zmenila ráz (identitu) daného subjektu, alebo vyvrcholila priamo do kolapsu. Na uvedený problém poukazujem pre
to, lebo takto chápaná samoregulácia je nepochybne relevantná aj v právnych vzťahoch, predovšetkým v recipovaní 
právnych noriem, o čom sa zmieňujem ďalej aj v súvislosti s obyčajovým právom.
9 Základný a všeobecný prehľad podávajú príslušné kapitoly učebnice pre právnické fakulty MALÝ, K. - SIVÁK, F.: 
Dejiny štátu a práva v Česko-Slovensku do roku 1918. Bratislava 1994. Ďalej aj HUBENÁK, L.: Právne dejiny Slo
venska do roku 1918. Banská Bystrica 2000. Podrobnejšie sa celkovým právnym vývojom a jednotlivými otázkami 
zaoberá LUBY, Š.: Dejiny súkromného práva na Slovensku. Bratislava 1946. Dobrý prehľad obsahuje aj maďarská 
príručka CSIZMADIA, A. - KOVÁCS, K. - ASZTALOS, L.: Magyar állam- és jogtorténet. Budapest 1972.
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stránok sťažuje najmä okolnosť, že uhorská právna prax až do konca 12. storočia nevy
žadovala spísomňovanie, čiže uzatváranie právnych aktov aj písomne. Dovtedy sa pod
ľa starého zvykového práva aj väčšina kráľovských donácií realizovala iba ústne v prí
tomnosti svedkov. Okrem krajinského šľachtického práva jestvovali aj rôzne partiku
lárně práva jednotlivých stavov, sociálnych skupín a vrstiev, napríklad právo mestské, 
banské, lénne, cirkevné, cechové a ďalšie. Uhorské šľachtické právo vypomáhalo par- 
tikulárnemu právu v prípade absencie potrebnej partikulárnej normy. Dominantnosť 
šľachtického práva v Uhorsku sa prejavovala aj v tom, že len ono vymedzovalo pôsob
nosť partikulárnych práv.

Hlavnou formou uhorského stredovekého (a vlastne aj feudálneho) práva bolo oby- 
čajové či zvykové právo. Platnosť obyčajového práva bola podmienená tromi faktormi:

■ právna obyčaj či právna zvyklosť musela vzniknúť z ustálenej praxe, ktorá vyjad
rovala všeobecné presvedčenie o správnosti obyčaje;

■ používanie obyčaje trvalo dlhší čas;
■ obyčaj mala právny obsah.
Takáto obyčaj mala trojaký účinok: interpretovala, nahrádzala a súčasne rušila zá

kon. Znamenalo to, že zmysel zákona sa zdôvodňoval obyčajou, a keď nejestvoval práv
ny (zákonný) predpis, platila obyčaj. Napokon, ak bola obyčaj v rozpore s predchádza
júcim zákonom, rušila platnosť časovo predchádzajúceho zákona. Len výnimočne, keď 
v niektorej právnej oblasti nastali podstatné zmeny, resp. vznikli pochybnosti, alebo 
sa obyčajové právo zneužívalo, prejavila sa potreba doplniť právne predpisy zákono
darstvom.10 Tvorba právnych noriem bola oddávna súčasťou jurisdikcie, zákony vzni
kali nie v záujme systematickej regulácie jednotlivých sfér života spoločnosti, ale pre
dovšetkým pre potreby súdnictva, takže až do konca stredoveku pretrvávala faktická 
podriadenosť zákonodarstva voči súdnictvu.

Spomínaný L. Erdélyi - na základe obsahového rozboru všetkých dostupných uhor
ských zákonov - označil uhorské zákonodarstvo v období rokov 1222 - 1526 (ojedine
lo a azda v duchu historického romantizmu) ako obdobie rytierstva (maď. lovagkor). 
Jeho charakteristickou črtou je podľa neho vojenská vernosť (katonai hííség) a ozbroje
ná služba (fegyveres szolgálat), za hlavný neduh tohto obdobia považuje ,zneužívanie 
zbraní na úkor existenčnej a majetkovej bezpečnostičiže inými slovami, svojvoľné 
ozbrojené činy ohrozujúce život a majetok.* 11 Preto sa aj naprostá väčšina zákonov a zá
konných článkov venuje súdnictvu, po skupine cirkevných zákonov nasledujú zákony 
upravujúce dane, peňažníctvo a clá, čo do počtu na štvrtom mieste sú zastúpené vojen
ské normatívy. Až za nimi počtom nasledujú majetkovoprávne a obchodnoprávne zá
kony, len málopočetné sú zákony ústavného a verejnosprávneho charakteru a relatívne 
najmenej zákonov upravuje oblasť vnútornej bezpečnosti.12

Uhorské stredoveké právo malo v zásade dve základné formy - obyčaj a zákon, pri
čom za zákony možno považovať aj dekréty, privilégiá a štatúty.13 Zákon v stredove-

10 Pozri CJH - Tripartitum prol. 6.-7., 10.-12. Porovnaj MALÝ, K. - S1VÁK, F.: c. d., s. 61.
11 ERDÉLYI, L.: c. d., s. 129 - 132.
12 Tamže, s. 132- 133.
13 K vývoju pojmu a spoločenskej úlohe dekrétu v stredoveku pozri DRH 1301 - 1457, s. 15 - 31,45 - 46. Porovnaj 
aj LEHOTSKÁ, D.: c. d., s. 35 - 53.

40



UHORSKÉ VOJENSTVO VO SVETLE ZÄKONOV

ku nebol však najvyššou a ani všeobec
ne záväznou právnou normou, ako by sa 
dnes zaiste domnieval každý neodbor
ník. V Uhorsku sa dokonca vytvorila 
osobitná hierarchia i konkurencia práv
nych prameňov, o čom svedčí napríklad 
tzv. Šomoďvárska formulářová zbierka 
z druhej polovice 15. storočia. V samot
nej zbierke i v sprievodných glosách sa 
vlastne načrtáva a osvetľuje zložitosť 
uhorského právneho systému.14

Podľa tradičného dobového chápania 
sa od práva požadovalo, aby bolo „staré 
a dobré”}5 Touto okolnosťou bola vlast
ne daná supremácia obyčaj ového práva 
v Uhorsku počas celého stredoveku. Pre 
právne vzťahy a zákonotvomú činnosť 
za feudalizmu bolo ďalej charakteristic
ké aj to, že takmer každý krajinský zá
kon či zákonný článok sprevádzalo ude
ľovanie množstva väčších či menších privilégií, imunít či exempcií, ktoré právnu silu 
a účinok príslušných zákonov postupne oslabovali alebo ich dokonca úplne znefunkč- 
nili.16

Prvý uhorský krát Štefan I. podľa Kroniky Jána z Tur
ca vydanej roku 1488 v Brne.

2.1. Obdobie vlády Arpádovcov (1000 - 1301)

Oblasť vojenstva normatívne postihujú už zbierky dekrétov - či iným pomenovaním 
zákonníky - prvých uhorských kráľov, najmä Štefana I.17 a Kolomana.18 Jednotlivé usta
novenia vojenského charakteru, resp. dotýkajúce sa vojenstva sú však pomerne kusé 
a z obsahového hľadiska nesystematické. Súvisí to s už uvedenou skutočnosťou, že zá
kony vznikali najmä z hľadiska potrieb súdnictva. Z prvých uhorských zákonníkov via
ceré ustanovenia súvisiace so spoločensko-štrukturálnymi vzťahmi detailne abstrahoval 
a na základe dôkladnej analýzy rozviedol slovenský historik Daniel Rapant na strán
kach Slovenskej archivistiky v niekoľkých prácach pod súborným názvom Drobné štú-

14 Príslušná pasáž je publikovaná a následne analyzovaná v DRH 1301 - 1457, s. 24 - 27, 54 - 57.
15 Za všetky zmienky dokumentujúce váhu „dávneho práva, krajinskej právnej obyčaje a výsad obyvateľov“ možno 
uviesť napríklad pasáž z 1. zák. čl. dekrétu kráľa Albrechta z 29. mája 1439: „... quod antiquas leges, et consuetudi- 
nes regni, et libertates regnicolarum ..." CJH 1000 - 1526, s. 278. Inak aj DRH 1301 - 1457, s. 286.
16 BOROSY, A.: A telekkatonaság és a parasztság szerepe a feudális magyar hadszervezetben. Budapest 1971. s. 48 
-49.
17 CJH 1000- 1526, s. 2-43.
18 Tamže, s. 92 - 127. Pre najstaršie uhorské zákonodarstvo pozri a porovnaj aj edíciu ZÁVODSZKY, L.: A Szent Is- 
tván, Szent László és Kálmán korabeli tôrvények és zsinati határozatok forrásai. Budapest 1904.
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die к slovenskému stredoveku, v ktorých - ako je už z príslušných podtitulov zrejmé 
- mimoriadne rezonuje aj vojenská problematika.19 Osobitne pritom treba vyzdvih
núť najmä štúdiu historicky i terminologicky osvetľujúcu štruktúru vojenských vrstiev 
v prvých dvoch storočiach Uhorského kráľovstva.20 Z Rapantových zistení vyplýva, že 
najstarší názov pre vykonávateľov vojenskej, strážnej alebo ochrannej služby je jed
nak civis, jednak miles. Kým prvé označenie sa takmer jednoznačne viaže na strážcov 
a ochrancov hradu (cives castri), označenie miles sa zväčša vyskytuje v okolí kráľov
ského dvora na pomenovanie osobného strážcu či člena osobnej kráľovskej stráže - gar
dy (militia). Termín miles označoval aj ozbrojenca v službách najvyšších krajinských 
a dvorných hodnostárov a veľmožov vôbec.21 Hierarchia zákonom stanovených sank
cií naznačuje, že milites boli vyššou vrstvou medzi ľudom slobodného pôvodu. Podľa 
1. zákonníka Štefana I. (kapitola 15) musel miles, ktorý zabil vlastnú manželku, dať 10 
juncov ako odškodnenie jej príbuzným, župan (comes) sa za tento delikt trestal poku
tou 50 juncov, prostý slobodný (vulgaris) mal dať 5 juncov a všetkým sa ukladala aj po
vinnosť postiť sa.22 Milites mali nielen vlastné domy (domos), ale aj dvory (curtes), ba 
dokonca pevnôstky či tvŕdze (turres). Vedľa týchto milesov - osobných strážcov a za
iste aj udržiavateľov verejného poriadku na veľmožských majetkoch, vyskytuje sa tento 
výraz aj v užšom zmysle, keď označuje skutočného rytiera (eques) na kráľovskom dvo
re, ale aj v okolí jednotlivých kráľovských hodnostárov a veľmožov.23 Pre bojovníkov 
na hradoch sa používa termín civis, cives. Boli vojenskou časťou hradného obyvateľstva 
(hradčania, castrenses). S hradčanmi žili spoločne na hradných pozemkoch a vykoná
vali aj vojenskú strážnu službu, v prípade potreby sa zúčastňovali na vojenských výpra
vách. Táto vrstva označovaná ako cives však netvorila osobitnú vojenskú kastu. Cives 
ostávali i naďalej vo zväzku hradčanov, s ktorými spoločne konali všetky ostatné povin
nosti, pokiaľ práve nevykonávali občasnú strážnu službu na hrade v rámci týždenníckej 
služby ostatných hradčanov. Obrábali pôdu a odvádzali dávky i poplatky. Postupne sa 
značne znížila ich vojenská zdatnosť, takže do vojenskej služby sa povolávali len v prí
pade všeobecnej pohotovosti. Postupne začali splývať s hradčanmi (castrenses) a ter
mín civis sa začal časom používať na označenie vznikajúceho meštianskeho stavu v sú
lade s hradným pôvodom tejto spoločenskej vrstvy.24 Pri rozbore spoločenskej kategó
rie civiles D. Rapant vychádzal z 1. Kolomanovho zákonníka, a to kapitoly 35, 45, 80 
a 81.25 Termínom civilis sa označoval osobne slobodný (Uber) podnájomca, usadený na 
služobnom pozemku (prídele) hradného civesa, voči ktorému zaujímal do istej miery 
nadradené postavenie, lebo bol osobne slobodný, hoci služobne (hospodársky) aj závis-

19 RAPANT, D.: Drobné štúdie k slovenskému stredoveku. I. Provincia Wag. II. Dux Ruizorum. III. Filii jobagio- 
num. In: Slovenská archivistika, 9, 1974, č. 1, s. 47 - 53, 53 - 61, 61 - 74; IV. Rutheni exercituantes (Bojoví Rusíni). 
In: Slovenská archivistika, 10, 1975, č. 2, s. 108 - 123; V. Milites, cives, civiles. VI. Liberi denarii. In: Slovenská ar
chivistika, 11,1976, č. 1, s. 89-106,109-123; VII. Gens nostra. In: Slovenská archivistika, 12, 1977, č. 2, s. 57 - 66. 
Ich zhodnoteniu a prínosu pre slovenskú historiografiu sa venuje ŽUDEL, J.: Drobné štúdie k slovenskému stredove
ku prof. D. Rapanta. In: Historik Daniel Rapant - život a dielo (1897 - 1988 - 1997). Martin 1998, s. 181 - 186.
20 RAPANT, D.: Milites, cives, civiles, c.d.
21 Tamže, s. 90.
22 CJH 1000 - 1526, s. 26 (tu ako 14. kapitola 2. dekrétu Štefana I.), resp. ZÁVODSKY, L.: c. d., s. 30-31.
23 RAPANT, D.: c. d., s. 92 - 93.
24 Tamže, s. 94 - 95.
25 CJH 1000- 1526, s. 106, 108 - 110, 118, resp. ZÁVODSKY, L.: c. d., s. 187-189, 194.
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lý, kým civis bol závislý osobne i služobne.
Civiles platili za užívanú pôdu 8 denárov, 
pričom polovicu tohto obnosu si mohli od
slúžiť, okrem poľnohospodárstva sa zaobe
rali aj remeslami.26

Popri právnej obyčaji treba za komplex
nejšie základné legislatívne východisko 
uhorského vojenstva považovať Zlatú bu
lu Ondreja II. z roku 1222.27 Podľa klasic
kého členenia, ktoré obsahuje tzv. milenár- 
ne vydanie stredovekých uhorských záko
nov28 a ktoré rešpektuje aj maďarský naj
modernejší a vedecky fundovaný lexikón 
včasných uhorských dejín,29 sú ustanove
nia rozdelené do 31 zákonných článkov, 
a tie prípadne do paragrafov. Ťažiskom po
zornosti Zlatej buly sú kráľovskí servienti 
(doslova služobníci, neskôr vlastne šľach
tici - nobiles), ktorých sa dotýka spolu 11 
článkov, a s výnimkou jedného z nich, sa 
im vo všetkých ostatných článkoch zaruču
jú rôzne výsady. Osobitnú, nižšiu vojenskú 
vrstvu predstavujú hradskí jobagióni, kto
rých výsadám sa venuje jeden článok (19/
1222). Priamo a výlučne vojenstvu sú ve
nované dva články (7/1222 a 10/1222), kto
ré vzhľadom na závažnosť prinášame v pre
klade i citujeme v plnom znení: „Afc kráľ 
chce viesť ťaženie mimo krajiny, servienti 
nie sú povinní ísť s ním, iba ak na jeho ná
klady, a po návrate nech sa na nich nevzťahuje vojenská ťarcha. Ak však z cudzej strany 
vpadne vojsko do krajiny, všetci do jedného musia nastúpiť. Taktiež, ak by sme chceli 
tiahnuť s vojskom mimo krajiny, všetci, ktorí vlastnia stolice (čiže župani - pozn. V. S.) 
alebo majú peniaze (čiže príjem, resp. žold - pozn. V. S.) od nás, sú povinní vypraviť sa

Averz a reverz Zlatej buly Ondreja II.

26 RAPANT, D.: c.d., s. 96 - 102. K obdobným záverom ako D. Rapant dospel pri hodnotení právneho postavenia 
kategórie miles (milites) VESZPRÉMY, L.: Hadszervezet Szent István korában. In: Államalapítás, társadalom, mO- 
velódés. Budapest 2001, s. 31 - 41.
27 Poslednú kritickú edíciu Zlatej buly Ondreja II. podáva MARSINA, R. (ed): Codex diplomaticus et epistolaris Slo- 
vaciae (ďalej CDES), zv. I., Bratislavae 1971, s. 199 - 201. Rozboru Zlatej buly a všetkých jej renovácií v 13. storočí 
na pozadí historických udalostí sa podnetne venuje KRISTÓ, Gy.: Az Aranybullák évszázada. Budapest 1976. Struč
ný portrét Ondreja II. a náčrt spoločnosti vo svetle Zlatej buly podávam v monografii Kniha kráľov. Panovníci v de
jinách Slovenska. (Ed.: SEGEŠ, V. - VIŠVÁDER, F.) Bratislava 1998, s. 109 - 116.
28 CJH 1000 - 1526, s. 130 - 145.
29 Korai magyar torténeti lexikon (9 - 14. század), (ďalej KMTL). Budapest 1994, s. 55 - 56, heslo Aranybulla (au
tor PETROVICS, I.), spolu s odkazom na edície a základnú literatúru o Zlatej bule.
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s námi. “30 V slovenskej historiografii jestvujú v podstate dva preklady Zlatej buly: Pe
ter Ratkoš31 a po ňom aj Ján Beňko32 prekladá pasáž „et post reversionem iudicium exer- 
citus super eos non recipiet“ nasledovne: ,A po návrate nech sa neprijme nad nimi vo
jenský súd. “ V podstate obdobne interpretuje uvedenu pasáž aj Richard Marsina, ktorý 
používa pojem vojenské súdnictvo.33 Výklad o vojenskom súdnictve alebo prijímaní či 
vôbec konaní akéhosi vojenského súdu však v kontexte celého príslušného článku vy
znieva zjavne neorganicky. Ide zaiste o chybný preklad alebo nepochopenie výrazu iu
dicium exercitus, ktorý v tomto prípade označuje nie vojenský súd, lež druh poplatku, 
príspevku, pokuty, ťarchy či dane od tých servientov, ktorí kedysi (pred vydaním Zlatej 
buly) neúčasť na vojenskej príprave museli nahradiť týmto spôsobom. Servienti, ktorí sa 
na zahraničnom ťažení zúčastnili, takýto vojenský poplatok - celkom logicky - neplati
li. Náš názor opierame v mnohom o Marsinov výklad vývoja a vzťahu vojenskej povin
nosti a vojenských daní,34 ako aj o stanovisko L. Erdélyiho, ktorý uvedenú skutočnosť 
interpretuje v tom zmysle, že servienti (ako osobne slobodní vlastníci pôdy) nemusia 
nasledovať kráľa pri zahraničnej vojenskej výprave, takže po skončení výpravy kráľ ne
môže od servientov, ktorí zostali doma, požadovať (doslova vyrubovať) vojenský popla
tok (hadbírság čiže iudicium exercitus), keďže na ťaženie do zahraničia sú zaviazaní ísť 
iba na kráľove náklady, čiže ak dobrovoľne narukujú za žold.35 Napokon, český právny 
historik Karel Kadlec už dávnejšie poukázal na to, že v stredovekej uhorskej právnej 
terminológii sa termín iudicium používal vo význame pokuty či poplatku.36 Aj kritic
ké maďarské preklady - napríklad tzv. milenárny od Gyulu Nagya z roku 1899 či zatiaľ 
posledný od Gézu Érszegiho z roku 1972 - výraz iudicium exercitus interpretujú ako 
hadi bírság či hadbírság (čiže vojenská pokuta, ťarcha), a nie bíróság (súd).37

Ustanoveniu o vyňatí servientov spod vojenskej pokuty či dane sme venovali podrob
nejšiu pozornosť aj preto, lebo dokumentuje nastupujúci vývojový trend všestranného 
oslobodzovania servientov od bremien, keďže aj v inom článku (3/1222) sa im zaru
čovala daňová exempcia a súčasne oslobodenie od povinnosti bezplatne hostiť kráľa:

30 „Si autem rex extra regnum exercitum ducere voluerit, sevientes cum ipso ire non teneantur, nisi pro pecunia ip- 
sius et post reversionem iudicium exercitus super eos non recipiet. Si vero ex adversa parte exercitus venerit super 
regnum, omnes universaliter ire teneantur. Item si extra regnum cum exercitu iverimus, omnes, qui comitatus ha- 
bent, vel pecuniam nostram, nobiscum ire teneantur.“ MARSINA, R.: CDES, s. 200. Inak zák. 61. 7/1222, CJH 1000 
- 1526., s. 134.
31 Naše dejiny v prameňoch, Bratislava 1971, s. 47.
32 Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti I. (ďalej Dokumenty I.), Bratislava 1998, s. 125.
33 KLEIN, B. - RUTTKAY, A. - MARSINA, R.: Vojenské dejiny Slovenska. 1. diel. Stručný náčrt do roku 1526. 
Bratislava 1994, s. 129, kde sa doslova uvádza, že „na zahraničné výpravy sú kráľovskí služobníci povinní ísí iba 
vtedy, ak všetky náklady uhradí kráľ aj ak sa zúčastnia zahraničnej výpravy, po návrate z nej sa už na nich nevzťa
huje vojenské súdnictvo.“
34 Tamže, s. 130. Richard Marsina presvedčivo poukazuje na to, že treba zásadne rozlišovať medzi vojenskou povin
nosťou a medzi vojenskými daňami. Pôvodnú formu postavenia vojska za vojny predstavovala vojenská povinnosť 
určitých vrstiev obyvateľov, ktorí sa po narukovaní vydržiavali z vlastných finančných prostriedkov. Každý, kto spl
nil túto povinnosť, neplatil žiadnu vojenskú daň. Od druhého desaťročia 13. storočia sa začali vyskytovať mimoriad
ne vojenské dane, ktoré mali financovať zahraničné dobyvačné ťaženia. Zavedenie týchto daní poukazuje, že kráľ už 
netrval na osobnom vojenčení, lebo za prostriedky získané z vojenských daní si mohol najať kvalitných profesionál
nych žoldnierov, ktorých bojová hodnota bola vyššia než príslušníkov zvolávanej pohotovosti.
35 ERDÉLYI, L.: c.d., s. 93.
36 KADLEC, K.: Verbôczyovo Tripartitum, c. d., s. 89.
37 II. Endre Aranybullája. Budapest 1987, s. 38, 50.

44



UHORSKÉ VOJENSTVO VO SVETLE ZÁKONOV

„Taktiež nebudeme od servientov vyberať žiadnu dávku (čiže daň - pozn. V. S.) z ich 
pozemkového majetku ani slobodné denáre; bez pozvania nebudeme zavítavať do ich 
domov ani dedín.“38

Ďalšie ustanovenie vojenského charakteru v 10. článku Zlatej buly znie nasledovne: 
„Ak niektorý vazal, majúci hodnosť, zomrie vo vojenskej službe, jeho syn alebo brat ne
ch je obdarený zhodnou poctou. A ak servient týmže spôsobom zomrie, nech jeho syna 
odmenia, ako kráľ uzná za vhodné.“*9

Z vojenského hľadiska je významné aj ustanovenie posledného zákonného článku 
(31/1222), ktoré dáva príslušníkom výsadnej vrstvy právo branného odporu voči pa
novníkovi: „Ustanovujeme tiež, že ak by sme my alebo ktrorýkoľvek náš nástupca nie
kedy chceli tieto ustanovenia porušiť, tak biskupi, ako aj iní vazali a šľachtici nášho 
kráľovstva, všetci i každý jeden, terajší i budúci, budú podľa tejto listiny môcť odporo
vať a protirečiť nám a našim nástupcom bez toho, aby sa to považovalo za znak velezra-

38 ’’Item nullam collectam, nec liberos denarios colligi faciemus super predia servientum, nec domos, nec villas des- 
cenderemus, nisi vocati.” MARSINA, R.: CDES, s. 200. Inak zák. čl. 3/1222, CJH 1000—1526. s. 132. Daňová dáv
ka kolekta i slobodné denáre (či presnejšie denáre slobodných) mali charakter všeobecnej štátnej dane. O ich pôvode 
a funkcii jestvuje viacero rozličných názorov, ktorých rozbor presahuje rámec našej práce. Aspoň stručne však uvá
dzam, že kolekta mala pôvodne charakter mimoriadnej (nepravidelnej) dane, ktorá sa vyberala najčastejšie v spoji
tosti s financovaním kráľovského vojska či vojenských výprav. Vyberanie kolekty zaviedol práve uhorský kráľ On
drej II. Problematikou tzv. slobodných denárov sa zaoberá aj D. Rapant v už citovanej štúdii Liberi denarii (pozri po
zn. č. 19). Descendenčná zvyklosť (lat. descensus - doslova zostúpenie, schádzanie, voľne preložené ako zavítanie, 
navštívenie) sa vyvinula v podmienkach naturálneho hospodárstva, keď kráľa cestujúceho po krajine museli kdekoľ
vek ubytovať a hostiť, čo pre ktoréhokoľvek kráľovského vazala a poddaného (bez rozdielu triednej príslušnosti) pred
stavovalo nákladné a nemalé bremeno. Išlo teda o osobitnú formu feudálnej, spočiatku zväčša naturálnej renty, ktorá 
sa poskytovala kráľovi, ale aj kráľovnej, kráľovskému sprievodu i kráľovským hodnostárom. V 14. storočí sa descen
denčná (hostiteľská) povinnosť poddaných už zväčša nahrádzala peňažným poplatkom, takže nadobudla charakter 
peňažnej renty. Porovnaj KMTL, s. 166, heslo descensus (autor KÓBLÓS, J.), aj s odkazom na ďalšiu literatúru.
39 „Si quis iobagio habens honorem in exercitu fuerit mortuus, eius filius vel fráter congruo honore sit donandus. Et 
si serviens eodem modo fuerit mortuus, eius filius, sieut regi videbitur, donetur.“ MARSINA, R.: CDES, s. 200. Inak 
zák. čl. 10/1222, CJH 1000 - 1526, s. 136. Na tomto mieste a v nasledujúcej poznámke (č. 40) citovaný termín ioba
gio (iobagiones) tlmočím (súhlasne s P. Ratkošom a J. Beňkom) ako vazal, hoci si uvedomujem, že zo sémantického 
hľadiska sa oba výrazy kryjú len čiastočne. Termínom vazal sa však v tomto prípade azda najadekvátnejšie vyjadruje 
tá spoločenská vrstva, ktorá mala bezprostredný (vazalský) vzťah ku kráľovi, keďže išlo vlastne o najvýznamnejších 
kráľovských hodnostárov (veľmožov, magnátov, pre ktorých sa zhruba od roku 1230 zaužívalo pomenovanie baróni 
- barones). Termín vazal tu plní úlohu identifikačného znaku a súčasne slúži aj na odlíšenie od inej, nižšej kategórie 
(hradských) jobagiónov taktiež spomínaných v Zlatej bule z roku 1222. V tejto súvislosti súčasne považujem za po
trebné uviesť, že v 11. - 13. storočí sa ako jobagióni všeobecne označovali viaceré výsadné, vnútorne diferencované 
vrstvy zväčša slobodného obyvateľstva od popredných hodnostárov až po radových príslušníkov vojska. Jednotlivé 
skupiny jobagiónov sa odlišovali spoločenským i právnym postavením, rozsahom majetkového vlastníctva a neraz 
aj stupňom podriadenosti. Najvýznamnejšiu vrstvu predstavovali kráľovskí jobagióni svätého kráľa, ktorí svoje po
stavenie a majetky odvodzovali od čias uhorského kráľa Štefana I. či jeho najbližších nástupcov. Hradskí jobagióni 
tvorili pomerne početnú vrstvu, za prepožičané alebo udelené majetky vykonávali vojenskú a strážnu službu a občas 
zastávali aj nižšie správne funkcie v kráľovskom komitáte (hradskom španstve). Najnovšie poznatky o hradských jo- 
bagiónoch zatiaľ najkomplexnejšie zhrnul ZSOLDOS, A.: A szent király szabadjai. Fejezetek a várjobbágyság tôr- 
ténetéból. Budapest 1999. Od prelomu 13. a 14. storočia až do roku 1848 sa termínom jobagióni označovali podda
ní, čiže vykorisťovaná trieda. Doposiaľ nie je vedecky uspokojivo vysvetlené, prečo nastal tento zásadný sémantický 
obrat v obsahu výrazu jobagión. Súčasne tu upozorňujem na termín filii jobagionum, ktorý sa priamo v dobových 
zákonoch nevyskytuje. Venoval mu pozornosť D. Rapant v už citovanej (pozri poznámku č. 19) štúdii (Filii joba
gionum s podtitulom Deti bojarské). Z jeho zistení vyplýva, že tzv. synovia jobagiónov ako spoločenská vrstva boli 
vlastne podskupinou jestvujúcou v obidvoch skupinách jobagiónov (čiže jobagiónov svätého kráľa, ako aj vlastných 
jobagiónov, ktorí zastávali nižšie hodnosti vo vojenstve). Filii jobagionum spočiatku vykonávali len službu v kráľov
skom vojsku, a to v čase vojny. Táto povinnosť sa časom upřesnila tak, že každých 6 usadlostí bolo povinných vyslať 
do kráľovského vojska jedného dobre vystrojeného bojovníka.
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dy “40 práve toto ustanovenie sa nadlho stalo jablkom sváru a ominóznym bodom vzťa
hu panovníka a šľachty, ale aj oporou uhorskej šľachty pri presadzovaní stavovských 
práv a slobôd voči ktorémukoľvek panovníkovi. Išlo totiž o široké oprávnenie, ktoré sa 
v podobných stredovekých listinách práv vyskytovalo len zriedkavo, hoci lénne právo 
v zásade uznávalo právo odporu, ba v období feudálnej roztrieštenosti v Európe bola 
detronizácia bežným javom. V prípade Zlatej buly z roku 1222 bolo však nezvyklé to, 
že sám kráľ priznal šľachte právo na odpor. Toto oprávnenie vychádzalo zo zásady lén
neho práva, že len verný kráľ má verných poddaných, takže navonok išlo vlastne o vý
raz spolupatričnosti kráľa a šľachty, ktorej podstata spočívala vo vzájomnej osobnej zá
vislosti medzi seniorom a vazalom.41

Vydaním Zlatej buly roku 1222 sa antagonizmus vnútri výsadných vrstiev uhorskej 
spoločnosti neskončil, lebo mnohé ustanovenia zostali iba nenaplnenou literou. Pod 
celospoločenským tlakom bol Ondrej II. roku 1231 prinútený obnoviť Zlatú bulu, a to 
dekrétom, ktorý spečatením potvrdili aj jeho synovia (Belo a Koloman).42 Oproti pô
vodnému zneniu boli niektoré články vypustené alebo inak formulované, iné zasa pri
dané. Napríklad vynechal sa článok (10/1222) o odmeňovaní pozostalých po vazaloch 
a servientoch padlých v boji.43 Vypustené bolo aj ustanovenie záverečného článku (31/ 
1222, § 2) o práve odporu (ius resistendi) voči kráľovi, ak by nedodržiaval stanovené 
výsady a slobody.44 Namiesto toho mal podľa obnovenej Zlatej buly na plnenie ustano
vení dozerať ostrihomský arcibiskup, ktorý mal dokonca právo exkomunikovať kráľa 
(jeho synov i nástupcov) pri nedodržaní záväzkov.45

Ustanovenie o účasti na vojenských výpravách bolo modifikované nasledovne: ,Ak 
vedieme vojsko mimo krajiny, šľachtici nemajú povinnosť ísť s nami (čiže s kráľom - po- 
zn. V. S.), no (musia ísť) župani, žoldnieri, hradskíjobagióni a tí, ktorým to vyplýva zo 
služobných povinností, ako aj tí, ktorým sme dali rozľahlé majetky. Ak však do krajiny 
vpadne vojsko, všetci a každý jeden sa musia postaviť na obranu vlasti proti nepriateľo
vi. V záujme víťazstva musí každý prenasledovať ustupujúce vojsko útočníka.“'16 Z uve
deného vyplýva, že sa rozšíril okruh vojnopovinných účastníkov zahraničných výprav 
(popri županoch a žoldnieroch47 o hradských jobagiónov, o bližšie nešpecifikovaných

40 „Statuimus eciam, quod si nos vel aliquis successorum nostrorum aliquo unquam tempore huic disposicioni con- 
traire voluerint, liberam habeant harum auctoritate sine nota alicuius infidelitatis tam episcopi quam alii iobagiones 
ac nobiles regni nostri universi et singuli presentes ac posted resistendi et contradicendi nobis et nostris successori- 
bus in perpetuum facultatem.“ MARSINA, R.: CDES, s. 201. Inak zák. či. 31/1222, § 2, CJH 1000- 1526, s. 144.
41 MALÝ, K. - SIVÁK, F.: c. d„ s. 53.
42 Kritické vydanie textu podáva MARSINA, R.: CDES, s. 267 - 269.
43 Pozri poznámku číslo 39.
44 Pozri poznámku číslo 40.
45 ..ut sivé nos sivé filii nostri et successores nostri hane a nobis concessam libertatem confringere voluerint, Stri-
goniensis archiepiscopus, premissa legitima amonicione, nos vinculo excommumicacionis et eos inodandi habeat 
potestatem.“ MARSINA, R.: CDES, s. 268 - 269.
46 „Nobis facientibus exercitum extra regnum, nobiles nobiscum ire non tenentur, nisi comites et stipendiarii et io
bagiones castri et qui ex officio debito tenentur et quibus amplas concessimus possessiones. Si vero exercitus super 
regnum venerit, universi et singuli ad defensionem patrie contra inimicos se opponere teneantur. Regresso superve- 
nienti exercitu pro vindicta ipsos tenentur persequi.“ MARSINA, R.: CDES, s. 268. Inak zák. čl. 15/1231, 16/1231, 
ako podáva MARCZAL1, H.: Enchiridion fontium historiae Hungarorum. Budapest 1902, s. 136 -137.
47 V uhorskej zákonotvornej praxi sa žoldnieri vlastne práve na tomto mieste (15/1231) po prvýkrát označujú termí
nom stipendiarii.
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Najzávažnejšou udalosťou za vlády Bela IV. v Uhorsku bol vpád Tatárov (Mongolov) v rokoch 1241 - 1242 
(rytina z Kroniky Jána z Turca).

kráľovských služobníkov či hodnostárov a o zámožných zemepánov); šľachtici (nobi- 
les)i% sú z tejto povinnosti vyňatí, avšak obrana vlasti49 je povinnosťou všetkých.

Ďalšia renovácia Zlatej buly v dekréte kráľa Bela IV. z roku 1267 nepriniesla v ob
lasti vojenstva žiadne väčšie modifikácie, čo možno dokumentovať príslušnými usta
noveniami: „Tiež ustanovujeme, že ak by kráľovstvo bolo ohrozené alebo okupované, 
budeme tiahnuť s vojskom my, šľachticov nebudeme do vojska nasilu nútiť, iba ak by 
z vlastnej vôle alebo na naše náklady chceli tiahnuť, ale nesmú tiahnuť s vojskom na
šich synov alebo iných.“50 Opäť sa tu však spomína ustanovenie o dedení po padlých: 
„Tiež ak nejaký šľachtic zomrie v (kráľovskom) vojsku a nebude mať dedičov, jeho ma
jetky nepripadnú kráľovi, ale jeho príbuzným, a to tak, že im zostanú, odkúpia ich, ale
bo ináč získajú, a potom ich môžu dediť.“51

Posledný Arpádovec na uhorskom tróne Ondrej III. (1290 - 1301) obohatil uhorskú 
zákonodarnú prax o nový legislatívno-právny druh - korunovačný diplom, teda dekrét, 
v ktorom nový panovník pri nástupe na trón slávnostne sľubuje (písomne sa zaväzuje),

48 V Zlatej bule z roku 1222 sa na tomto mieste menujú servienti, čo poukazuje na to, že v terminologickej rozkolí
sanosti postupne nadobúdal prevahu termín nobilis (nobiles) na označenie formujúcej sa jednotnej výsadnej vrstvy 
nižšej šľachty - zemianstva.
49 Terminologický výraz patria (vlasí), použitý v tomto prípade ako synonymum pre Uhorské kráľovstvo, je nanajvýš 
pozoruhodný.
'° Dokumenty L, s. 142. Autorom slovenského prekladu je Ján Beňko.
51 Tamže.
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že bude dodržiavať šľachtické práva a slobody. Ondrej III. v dekréte z roku 129052 z hľa
diska vojenstva v podstate len opakuje už známe ustanovenia zo Zlatej buly a jej obno
vení: v prípade útoku zahraničného nepriateľa alebo domáceho povstania proti kráľovi 
sú šľachtici a sedmohradskí Sasi (považovaní taktiež za šľachticov) povinní narukovať 
a pomáhať kráľovi; pri vojenskej výprave do cudziny nemusia sprevádzať kráľa, resp. 
vtedy vojenčia iba na kráľove náklady, teda za žold.53

Z obsahového rozboru dekrétu z roku 1290 vyplýva, že Ondrej III. sa opieral naj
mä o strednú a drobnú šľachtu, a vo vojenskej oblasti - na rozdiel od svojho predchod
cu Ladislava IV. (1272 - 1290), ktorý favorizoval Kumánov - aj o sedmohradských Ša
šov. Vzhľadom na vtedajšie rozhárané pomery - dlhodobé oslabovanie panovníckej 
moci a súbežný nárast moci veľmožov ústiaci do feudálnej anarchie - sa nemožno ani 
čudovať, že väčšina ustanovení dekrétu zostala v praxi bez účinku.

O neveľmi úspešnej snahe čeliť svojvôli oligarchov svedčí aj druhý dekrét Ondreja 
III. z roku 1298. Panovník sa ešte vo väčšej miere usiloval opierať o zemianstvo, kto
rého predstavitelia mali spolu s dvomi biskupmi (avšak bez veľmožov) zasadať v už
šej kráľovskej rade schvaľujúcej všetky závažné kráľove rozhodnutia. Išlo však o veľmi 
krátko trvajúcu, a navyše iba legislatívnu predzvesť politickej sily nižšej šľachty, ktorá 
sa ako stav začala opäť hlásiť o slovo až na prelome 14. a 15. storočia a definitívne sa 
presadila až o ďalších 100 rokov neskôr, teda na prelome 15. a 16. storočia. Zámer On
dreja III. posilniť vlastné vojenské sily na úkor oligarchov sa zračí najmä z ustanovenia 
o tom, že šľachtici sa môžu dobrovoľne rozhodnúť, ku komu nastúpia do vojenskej služ
by; nikto (t.j. žiaden oligarcha, čo sa však výslovne neuvádza) ich v tom nemôže obme
dzovať ani získavať do svojho vojska násilím.54 Novo sa ustanovilo, že spomedzi dvoch 
alebo viacerých bratov vlastniacich rodinný nediel55 musí na výpravu kráľovského voj
ska narukovať iba jeden - šikovnejší a silnejší; ak by sa do vojska nedostavil, nedielni 
bratia mali platiť vojenskú pokutu (daň), avšak iba za jedného. Proti vojenskopolitickej 
moci oligarchov boli namierené viaceré ustanovenia dekrétu. Deklarovalo sa napríklad 
právo panovníka najať si vojenské posily z cudziny v prípade domáceho odboja veľmo
žov. Predovšetkým ich sa súčasne týkalo nariadenie, aby zbúrali svoje pevnosti a hra-

52 Na tomto mieste chcem poukázať na nesprávny chronologický údaj v poslednej akademickej syntéze slovenských 
dejín (Dejiny Slovenska I (do roku 1526). Bratislava 1986, s. 270), uvádzaný (R. Marsinom) takto: „Ondrej III.... sa 
v zákone z roku 1291 (ktorý bol písomným zachytením jeho korunovačnej prísahy z roku 1290) zaviazal...“ O správ
nosti datovania tohoto dekrétu (zákona) rokom 1290, a nie 1291, sa možno presvedčiť vo viacerých starších i novších 
prácach, napríklad už v milenárnom vydaní uhorských zákonov (CJH 1000 - 1526, s. XXXVI), ďalej SZABÓ, K.: 
Az 1290-iki ó-budai országgyGlés végzései. In: Századok, 18, 1884, s. 473 - 482. Napokon, uvedený zákon je podľa 
spoľahlivej historicko-chronologickej príručky pomerne presne datovaný, a to časom okolo 1. septembra 1290. (Pozri 
Magyarország torténeti kronológiája. (ďalej MTK). I. kôtet. A kezdetektôl 1526-ig. Budapest 1986, (3. vyd.), s. 181
53 ERDÉLYI, L.: c. d., s. 117 - 118. K výkladu jednotlivých ustanovení pozri aj KRISTÓ, Gy.: Az Aranybullák, c. 
d., s. 187 - 195.
54 Na vysvetlenie sa žiada dodať, že práve horeuvedené zákonné uznesenie, ktoré akoby nerešpektovalo dovtedajšie 
právne zvyky (najmä väzby a vzťahy familiarity), dávalo šľachticom možnosť slobodného výberu seniora (vojvodcu, 
veliteľa), čiže vlastne možnosť nebrať ohľad na záväznú právnu obyčaj, z ktorej striktne vyplývalo pod koho zásta
vou majú vojenčiť. V danom prípade išlo o nanajvýš účelový, inak však aj dubiózny právny normatív, lebo za istých 
okolností, konzekventne vzaté, mohol sa obrátiť aj v kráľov neprospech.
55 Išlo vlastne o vrstvu drobných šľachticov - pozemkových vlastníkov žijúcich spoločne v rámci rodinného ne
rozdeleného majetkového vlastníctva. K rodinnému nedielu podrobnejšie pozri: KADLEC, K.: c. d., s. 158 - 159, 
191-199.
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dy vybudované bez kráľovho súhlasu, 
čo však zostalo iba nenaplneným žela
ním, rovnako ako ustanovenie, že pá
chatelia svojvoľných činov násilenstva 
budú potrestaní skonfiškovaním majet
kov, odňatím šľachtických výsad a slo
bôd a stratou právnej spôsobilosti.56

2.2. Obdobie vlády
Anjouovcov (1301 -1386)

Vláda panovníkov z anjouovskej dy
nastie - Karola I. (1301 - 1342), Ľu
dovíta I. (1342 - 1382), Márie (1382 - 
1395) a Karola П. (1385 - 1386) - je 
príznačná mimoriadnou zákonodarnou 
chudobou. V milenárnej zbierke uhor
ských stredovekých zákonov sú publiko
vané iba tri dekréty z celého obdobia an
jouovskej vlády.57 Ide o dekrét Karola I. z roku 1342,58 ktorý z obsahového hľadiska 
striktne vzaté nie je zákonom, ale nájomnou zmluvou, v ktorej kráľ so súhlasom prelá
tov a veľmožov (barónov) prenajíma oravskému kastelánovi magistrovi Hypolitovi za 
800 hrivien ročne výnosy a príjmy kremnickej komory. Ďalej je to dekrét Ľudovíta I. 
z roku 1351,59 v ktorom sa jednak potvrdzuje Zlatá bula z roku 1222 - s výnimkou usta
novenia (zák. čl. 4/1222) o dedičskom konaní60 - a súčasne sa proklamujú ďalšie slo
body a výsady. Z nich najdôležitejšie bolo ustanovenie (zák. čl. 11/1351) zakotvujúce 
zásadu rovnosti všetkých šľachticov: „... všetci praví šľachtici žijúci medzi hranicami 
našej krajiny... nech užívajú jednu a tú istú slobodu”.6' A napokon ide o dekrét kráľov
nej Márie z roku 1384,62 ktorý je vlastne len konfirmáciou predchádzajúceho dekrétu 
z roku 1351. V poslednom kritickom maďarskom vydaní zákonov a nariadení je edova- 
ných spolu 16 normatívov - z nich 10 pripadá na obdobie vlády Karola I. a zhodne po 
tri vydali za Ľudovíta I. a za Márie, nie všetky sú však výsledkom kráľovskej (panov-

Ľudovít l. Anjouovský.

56 ERDÉLYI, L.: c. d., s. 122 - 123; KRISTÓ, Gy.: Az Aranybullák, c. d., 201 - 205.
57 CJH 1000 - 1526., s. 150 - 189.
58 Tamže, s. 150-163.
59 Tamže, s. 166-181.
60 V poslednej akademickej syntéze (Dejiny Slovenska I, c. d., s. 351 - autorom príslušnej časti je R. Marsina) sa 
chybne uvádza, že Ľudovít I. v dekréte z roku 1351 (a po ňom aj Mária v dekréte z roku 1384) potvrdzuje Zlatú bu
lu Ondreja II. z roku 1222 „s výnimkou práva odporu šľachty proti panovníkovi“. Údaj R. Marsinu je pomýlený, keď
že opak je pravdou, lebo práve v spomínanom Ľudovítovom dekréte sa ius resistendi vlastne (prvýkrát od roku 1222) 
opätovne zákonne obnovilo. Pozri DRH 1301 - 1457, s. 124 a nasl.
61 ”... ut universi veri nobiles intra terminos regni nostri constituti,... sub una et eadem libertate gratulentur.” DRH 
1301 - 1457, s. 134. Inak zák. čl. 11/1351, CJH 1000 - 1526, s. 174.
62 Tamže, s. 184- 189.

49



OD RYTIERSTVA PO ŽOLDNIERSTVO

níckej) zákonodarnej činnosti, resp. 
niektoré v pravom zmysle slova nemož
no považovať za zákon.63

Mimoriadne slabý zákonodarný prí
nos Anjouovcov sa, celkom pochopi
teľne, vypuklo prejavil aj vo vojensko- 
-právnej legislatíve. Na samotné vojen
stvo však táto okolnosť - a to je zaují
mavé - nemala vážnejší vplyv. Politic
ké a osobitne vojenské úspechy Karo
la I. v boji proti pretendentom na uhor
ský trón (Václavovi Přemyslovskému 
a Otovi Wittelsbachovi) i proti skupine 
oligarchov na domácej scéne alebo vo
jenské víťazstvá Ľudovíta I. na zahra
ničných bojiskách sú dostatočným sve
dectvom efektivity ich vojenskej sily 
a branného systému.64 Zároveň sú však 
aj svedectvom toho, že obaja spomína- 

Krátovná Mária bola prvou ženou na uhorskom tróne, n í anjouovskí uhorskí králi dokázali nie
len nastoliť, ale aj udržať pevnú panov

nícku moc najmä inými, než legislatívnymi prostriedkami, čiže vlastne takmer bez zá- 
konotvornej aktivity. Iná je už otázka záväznosti právnej zvyklosti, čiže obyčajového 
práva, a to aj v oblasti vojenstva, čo napríklad v súvislosti s výpravou uhorského voj
ska Ľudovíta I. roku 1356 proti Benátkam zaznamenal florentský kronikár Matteo Vil- 
lani: „Podľa dávnej zvyklosti majú stanovené, koľko jazdcov dodá každý barón alebo 
každá obec, ak kráľ vedie alebo nariaďuje vojnu, takže vsúvislosti s počtom (jazdcov) 
a časom vojenskej služby každý vie, čo má robiť. A preto na príkaz panovníka (každý) 
okamžite, bez zdržiavania sa a prieťahov vyráža, aby ihneď prišiel ...”65 Kronikár ďalej 
uvádza, že každá obec a každý barón vopred, čiže vlastne trvale, udržiava v pohotovos
ti tých, čo sú povinní vojenčením. Majú aspoň dva kone, sú vyzbrojení ľahkými útoč
nými zbraňami, čiže lukom a šípmi v tulcoch a na vlastnú ochranu im slúži dlhý meč. 
Spravidla sú odetí do viacerých plášťov z kordovánu, ktoré tak plnia aj úlohu brnenia.

63 Podrobnejšie pozri DRH 1301 - 1457, s. 73 - 153.
64 Vojenstvu a vojnovým udalostiam za Anjouovcov sa podrobne venuje KRISTÓ, Gy.: Az Anjou-kor háborúi. Bu
dapest 1988. K prvým rokom vlády Karola I. pozri BREZOVÁKOVÁ, B.: Konsolidačné snahy Karola I. v Uhorsku 
po zvolení za kráľa (1310 - 1317). In: Historický časopis, 41,1993, č. 4, s. 361 - 378. Príčinám, priebehu a výsledkom 
bitky pri Rozhanovciach sa stručne venujem v stati SEGEŠ, V.: Zápas o konsolidáciu Uhorska a bitka pri Rozhanov
ciach. In: SAmO - Spoločnosť, armáda, osobnosť. 1997, č. 1, s. 22 - 26. Priebehu vojnových udalostí inak venujem 
osobitnú pozornosť v 4. kapitole tejto práce.
65 „... e hanno per loro antica consuetudine ordinate quantitä di cavalieri, de’ quali catuno barone, o comune hanno 
a servire il loro re quando va o monda in fatti ď arme, sicché il numero e '1 tempo del servigio catuno sa chelha a fa
re. E perocché alia richiesta del signore subitamente, senza soggiorno o intervallo, conviene, ehe sieno mosii...“ Prí
slušnú pasáž o uhorskom vojenstve publikuje MARCZALLI, H.: c. d., s. 225 - 227. V súvislosti s citovaným textom 
považujem za potrebné upozorniť na to, že kým termín barón (barone) je tu jednoznačný, pojem obec (comune) treba 
zaiste chápať v širšom významovom zmysle, môže označovať azda aj stolicu, nielen mesto či dáku obec (dedinu).
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Na hlave len zriedkavo nosia prilbu, lebo by im mohla prekážať pri lukostreľbe, ktorá je 
ich najväčšou prednosťou. Florentský kronikár uvádza, že každý vazal je povinný slú
žiť tri mesiace.66

Branná povinnosť sa v období Anjouovcov vzťahovala vlastne len na výsadné vrstvy 
spoločnosti. V prípade vyhlásenia insurekcie, čiže zvolania generálnej vojenskej poho
tovosti (generalis exercitus), bol však celkový počet vojska vyšší než počet všetkých 
bojaschopných šľachticov a ostatných vojenčením povinných v krajine.67 Pre nedosta
tok písomných prameňov nevieme presne, čo v 14. storočí a predtým slúžilo podľa oby- 
čajového práva za základ pre stanovenie počtu ďalších vystrojovaných jazdcov či iných 
ozbrojencov v rámci jednotlivých stolíc, no napokon aj zo strany príslušných zemepá
nov. Podľa neskoršej praxe sa však možno domnievať, že to azda bol rozsah majetkové
ho vlastníctva či počet (poddaných) obyvateľov žijúcich na zemepanských majetkoch, 
z ktorých sa podľa určitého kľúča staval príslušný počet vojenčiacich.

Pri sumarizácií legislatívno-právnych normatívov obsiahnutých v dekrétoch z 13. 
a 14. storočia musíme konštatovať paradoxnú skutočnosť, že sa totiž nedá priamo le
gislatívne doložiť ani pojem bandérium, ani pojem insurekcia, ktoré - ako sa oddávna 
traduje - tvorili podstatu uhorského stredovekého vojenstva. Neznamená to však, že
by tieto ustanovizne v danom období nejestvovali. Podľa nášho názoru ide tu o lapi
dárne svedectvo oneskorovania právnej terminológie za reálnou skutočnosťou.68 Príči
ny tejto disproporcie bude potrebné ešte hlbšie preskúmať a následne osvetliť. Súčas
ne sa žiada uviesť, že vytvorenie banderiálneho vojenského zriadenia sa až donedáv
na nesprávne zväčša prisudzovalo Karolovi I., no oddiely bojujúce pod samostatnou 
zástavou - koruhvou (lat. vexillum a od 14. storočia synonymicky bandérium) kráľa 
či veľmožov jestvovali už za vlády Arpádovcov.69 Prikláňame sa k domnienke Petra 
Ratkoša, že „Kolomanov zákon stal sa azda základom neskoršieho banderiálneho voj
ska najmocnejších veľmožov (barones).”70 Konkrétne ide o 40. kapitolu Kolomanov- 
ho prvého zákonníka vydaného okolo roku 1100, kde sa jasne hovorí o tom, že župa-

66 Tamže o výzbroji a výstroji. Údaj o časovom vymedzení vojenskej služby MARCZALLI, H.: c. d., nepublikuje, 
cituje ho však KRISTÓ, Gy.: Az Anjou-kor háborúi, c. d., s. 205.
67 KLEIN, B. - RUTTKAY, A. - MARSINA, R.: c. d., s. 134 - 135.
68 Tento jav, ktorý by sa dal označiť ako tzv. terminologický sklz, jadrne vystihol popredný francúzsky medievista 
Georges Duby, keď v súvislosti s rozborom vzniku rytierstva a s vymedzením pojmu miles uviedol, že úradný (dip
lomatický) jazyk - na rozdiel od literárnej i hovorovej reči - omnoho väčšmi zohľadňuje právnu podstatu skutočnos
ti, čiže definovanie, kvalifikovanie a vzájomné odlíšenie istého právneho stavu (statusu). Slovník úradného jazyka sa 
pritom vyznačuje strohosťou, silnou ritualizáciou, rutinnosťou a bránením sa akýmkoľvek novotám, takže spravidla 
s veľkým oneskorením verbálne zachytáva (čiže slovom označuje) procesy a javy príznačné pre daný stupeň spoloč
nosti a vývoja. Úradný jazyk však súčasne nespochybniteľné signalizuje, že ak sa istý pojem, istá nová spoločenská 
kategória už ocitne v jeho slovníku, znamená to, že aj kolektívne vedomie existenciu tohto pojmu uznalo, posvätilo 
a plne akceptovalo, a ako stabilnú a stálu štruktúru ho aj sprostredkúva nasledujúcim generáciám. (DUBY, G.: Em- 
berek és struktúrák a kôzépkorban. Budapest 1978, s. 75 - 76. - Ide o maďarský preklad súboru 5 autorových štúdií 
vydaných vo francúzskom origináli pod názvom Hommes et structures du moyen äge. Paris 1973.)
69 KRISTÓ, Gy.: Az Anjou-kor háborúi, c. d„ s. 196 - 197. Pozri aj KMTL, heslo bandérium (autor ENGEL, P.), s.
78 - 79.
70 Dejiny Slovenska L, c. d., s. 205. Richard Marsina - ako autor príslušných kapitol vojenských dejín Slovenska - 
sa k otázke vzniku banderiálneho zriadenia priamo nevyjadril, iba stroho konštatuje, že v „14. storočí, najmä v jeho 
druhej polovici, bol nový systém vojenstva už plne dobudovaný. Nazýva sa banderiálnym systémom...“ (KLEIN, B. 
- RUTTKAY, A. - MARSINA, R.: c. d., s. 135.) Na inom mieste uvádza, že prvý doklad o používaní pomenovania 
bandérium (koruhev) sa datuje až rokom 1403. (Tamže, s. 129.)
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ni, ktorí vo svojich súkromných dedinách dokážu vybrať od svojich osobne slobod
ných (poddaných) dostatok koní a 100 penzí (ako daň), musia postaviť pre kráľa jed
ného jazdeckého ťažkoodenca, ak majú príjem 40 penzí, sú povinní postaviť jedného 
vojaka bez brnenia.71

2.3. Obdobie od Žigmunda Luxemburského po Ladislava Pohrobka 
(1387 -1457)

Na sklonku epochy, v ktorej ako duchovná méta dominoval ideál rytierstva, sa na 
uhorský trón dostal Žigmund Luxemburský. Obohatil galériu výnimočných osobností 
ako stelesnená paradigma stredovekého janusovského panovníka a zároveň aj ako pro
totyp novovekého machiavellistického vladára. Z hľadiska stredovekých uhorských de
jín je Žigmund výnimočný aj tým, že bol najdlhšie panujúcim kráľom (vládol v rokoch 
1387 - 1437, čiže 50 rokov) a ďalej aj tým, že ako jediný stredoveký uhorský kráľ sa 
stal aj rímsko-nemeckým cisárom. Najmä vďaka tejto okolnosti jeho panovanie nado
budlo výrazne iný, európskejší rozmer. Žigmund nebol dobrým vojvodcom. Neúspeš
nosť na bojovom poli cti a slávy si však vynahradil mimoriadnou štátnickou a diploma
tickou zdatnosťou. Hoci mnohé plány a zámery sa mu nepodarilo zrealizovať, prejavil 
sa ako koncepčný reformátor viacerých oblastí spoločenského a hospodárskeho živo
ta v Uhorsku.72

Z obdobia Žigmundovej vlády sa zachovalo okolo 25 zásadnejších legislatívno-práv- 
nych normatívov,73 z nich 7 dekrétov z rokov 1403, 1404, 1405, 1411 a 1435 je publiko
vaných aj v milenámej zbierke zákonov.74

Dekrét kráľa Žigmunda z októbra 1397, ktorý bol prijatý na sneme v Temešvári (dnes

71 „Comites, si proprios in villis suis liberos habuerint, de quibus equos accipere et centum pensas possint collige- 
re, loricatum unum regi de sumptu illo procurent: si vero quadraginta pensas, militem absque lorica educant, at si 
minus, suis hoc propriis usibus reservent.“ CJH 1000 - 1526, s. 108, resp. ZÁVODSKY, L.: c. d., s. 188. Inak prá
ve v súvislosti s tu citovaným výrazom miles D. Rapant poukázal na jeho sémantický obsahový posun, keďže práve 
na tomto mieste označenie miles už vyjadruje nie rytiera či gardistu (príslušníka kráľovskej telesnej stráže), lež vše
obecne vojaka, bojovníka. (RAPANT, D.: Milites, civis, civilis, c. d., s. 93.)
12 O Žigmundovi Luxemburskom, o jeho panovaní a dobe je pomerne veľmi bohatá cudzojazyčná literatúra. Žig
mundov biografický portrét ako jediný na Slovensku monograficky podal BARTL, J.: Žigmund Luxemburský. Bud- 
merice 1996. Na viaceré príklady Žigmundovej kontrastnej dvojtvárnosti výstižne poukazuje aj Daniela Dvořáková 
(pozri Kniha kráľov, c. d., s. 149 - 154). Osobitne treba vyzdvihnúť aj slovenskú edíciu Pramene k dejinám Slovenska 
a Slovákov V. Prvý cisár na uhorskom tróne (ďalej Pramene V.) Bratislava 2001. České aspekty Žigmundovej vlády 
najnovšie podal KAVKA, F.: Poslední Lucemburk na českém trůně. Praha 1998. Z rozsiahlej maďarskej historiogra
fickej produkcie si pozornosť zasluhuje MÁLYUSZ, E.: Zsigntond király uralma Magyarországon. Budapest 1984 
(tam aj odkazy na početnú literatúru a pramene). Vojenské aspekty si všíma RÁZSÓ, Gy.: A Zsigmond-kori Magy- 
arország és a torok veszély (1393 - 1437). In: Hadtorténelmi Kôzlemények, 1973, s. 403 - 444.
73 Pozri DRH 1301 - 1457, s. 154-282, 397 -424. Prínosné je aj osobitné číslo Hadtorténelmi Kôzlemények, 111, 
1998, č. 3 s podnázvom Memoria rerum Sigismundi regis, obsahujúce 13 štúdií maďarských a zahraničných histori
kov o Žigmundovi a o vojenskohistorických aspektoch jeho doby. V neposlednom rade nemožno opomenúť ani im
pozantnú, zatiaľ 7-zväzkovú pramennú zbierku Zsigmondkori oklevéltár (ďalej ZsO), I. (1387 - 1399), Budapest 
1951; ПЛ - 2 (1400 - 1410), Budapest 1956, 1958; III. (1411 - 1412); Budapest 1993; IV. (1413 - 1414), Budapest 
1994; V. (1415 - 1416), Budapest 1997; VI. (1417 - 1418), Budapest 1999; VII. (1419 - 1420), Budapest 2001. Edito
rom I. - II. zväzku bol E. Mályusz, po ňom editorstvo prevzal I. Borsa.
74 CJH 1000 - 1526, s. 196 - 275. Okrem spomínaných 7 dekrétov je tu publikovaný aj vzor Žigmundovej donačnej 
listiny z roku 1410 (s. 192 - 197).
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Timi§oara), len rok po katastrofálnej 
porážke uhorského a križiackeho voj
ska pri Nikopoli, predstavuje čo do zá
važnosti, ako aj z obsahového hľadiska 
začiatok kvalitatívne vyššej etapy uhor
ského zákonodarstva a súčasne pred
zvesť ďalšej etapy uhorského vojenstva 
v období neskorého stredoveku.75 Žig
mund v tomto dekréte, síce konfirmo
val podstatnú väčšinu ustanovení Zla
tej buly z roku 1222 i dekrétu Ľudoví
ta I. z roku 1351, avšak bez ustanovenia 
o práve branného odporu (ius resisten- 
di) voči panovníkovi. Veľká časť zákon
ných článkov dekrétu z roku 1397 však 
nanovo upravovala mnohé skutočnosti.

Organizácii vojenstva sa venuje zák. 
čl. 6/1397. V jeho úvode sa síce doslo
va opakuje ustanovenie zák. čl. 7/1222 
ZO Zlatej buly,76 ПО vzápätí sa vzhľadom Krát a cisár Žigmund Luxemburský panoval na uhor-
na výnimočné ohrozenie Uhorského skom tróne 50 rokov- 
kráľovstva nariaďuje, že všetci občania
(universi regnicole, čiže vlastne šľachtici) a osobitne baróni „sú povinní osobne a ke
dykoľvek povstať, a to aj vtedy, ak kráľ nie je prítomný na výprave a keď vojsko ve
die palatín. Viacerí bratia - šľachtici žijúci v rámci rodinného nedielu (nerozdeleného 
majetku) mali vyslať z kúrie spomedzi seba iba jedného, ostatní šľachtici museli naru
kovať osobne. Ak by ktorýkoľvek zemepán nemohol z akýchkoľvek dôvodov naruko
vať do vojska, mal vystrojiť a poslať vojenčiť svojich ľudí (čiže poddaných alebo fami- 
liárov). Od vojenskej služby boli oslobodení drobní šľachtici, čiže zemania bez pod
daných, a to v prípade preukázateľnej nemoci. Ak by sa dáky zemepán nedostavil do 
vojska, alebo by sa zdráhal narukovať, mal zaplatiť toľko zlatých (po sto nových de
nárov 1 zlatý), koľko mal poddaných. Šľachtici bez poddaných mali v takomto prí
pade zaplatiť pokutu vo výške troch hrivien denárov (teda 12 zlatých). V záujme rov
nomernejšieho rozloženia vojenskej ťarchy sa ďalej nariaďovalo: „ktorýkoľvek barón 
a zámožný šľachtic kráľovstva má podľa situácie a svojich majetkových možností, to
tiž za každých 20 poddaných bojovo vystrojiť jedného tulconoša (čiže lukostrelca - po- 
zn. V. S.) a zobrať ho so sebou do vojska, aby vojenčil aspoň počas terajšej vojny pro
ti pohanom. “77 V zákone sa však nestanovilo, či vystrojený lukostrelec má byť podda-

75 Regest a text dekrétu pozri DRH 1301 - 1457, s. 157 - 174.
76 Pozri poznámku č. 30 tejto kapitoly.
77 „ ... quiuis baronům et nobilium regni nostri possessionatus secundum exigentiam status et possibilitatemvirium 
ipsorum, scilicet de quibusvis viginti jobagionibus unum pharetrarium more exercituancium promptuare et in ipsum 
exercitum durante duntaxat presenti guerra paganorum secum ducere et exercituare facere teneatur.“ DRH 1301 - 
1457, s. 162.
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ný, alebo nie.78 Pre tento druh vojska, pre ktorého postavenie sa v nasledujúcom obdo
bí používali rozličné kľúče založené na počte poddaných alebo port, sa až omnoho ne
skôr zaužíval názov portálne vojsko (militia portalis).1'1

Cieľom Žigmundových reformných úsilí nebolo prvorado samotné kráľovské voj
sko, ale predovšetkým málo efektívne stoličné vojsko zložené zo šľachticov. Jeho vo
jenskú kvalitu mali posilniť a neskôr možno aj nahradiť práve oddiely portálneho vojska 
predstavujúce vlastne akýsi medzistupeň medzi platenými plnohodnotnými žoldniermi 
a šľachticmi bojujúcimi na základe osobnej povinnosti.

Ďalší krok pre posilnenie obranyschopnosti krajiny predstavuje tzv. Malý dekrét krá
ľa Žigmunda z 15. apríla 1405, v ktorom sa hneď v úvode priam programovo vyhlasu
je vôľa opevniť a obohnať mestá hradobným múrom a niektoré slobodné vsi (dediny) 
alebo mestečká povýšiť na mestá; následne sa zdôrazňuje potreba a význam opevne
nia miest, a to konkrétne v súvislosti s hroziacim tureckým nebezpečenstvom.80 Je prí
značné, že Žigmund zároveň s vydaním dekrétu povýšil viaceré mestečká na slobod
né kráľovské mestá: Šamorín, ktorý dostal bratislavské právo, Žilina, ktorá už užívala 
krupinské právo, Sabinov, ktorý dostal košické právo. V privilégiách panovník týmto 
mestám nariadil, aby sa opevnili hradbami.81 Úsilie kráľa Žigmunda pri podpore budo
vania mestských fortifikácií bolo natoľko zjavné, že aj kráľovská kancelária ho vyjad
rila ako jeden z hlavných panovníckych zámerov: kráľovi slúži ku cti a krajine na úži
tok, ak sa kraje, mestá a mestečká opevňujú hradbami.82 Žigmund sa v mestskej politi
ke usiloval o to, aby mestské hradby boli základným kritériom pre plné uznanie sídlis
ka za mesto. Rozvinul tak v mestotvornom procese aspekt budovania pevných hradieb, 
ktorý už pred ním, lež z iného hľadiska, zakotvil kráľ Ľudovít I., keď v zák. čl. 6/1351 
nariadil, že iba hradbami opevnené mestá (civitates muratae) sú oslobodené od plate
nia deviatku zemepánovi.83

Svedectvo o regulovaní správania sa a zásobovania príslušníkov vojska poskytuje 
dekrét kráľa Žigmunda vydaný 17. marca 1427 v Brašove.84 Možno ho označiť za prvý 
disciplinárny a sčasti aj logistický zákonný normatív uhorského vojska vydaný kráľom. 
Člení sa (podľa neskoršieho edičného spracovania) na deväť článkov. V arenge a nará- 
cii dekrétu kráľ Žigmund uvádza, že dôvodom vydania sú predovšetkým početné sťaž-

78 Najmä táto skutočnosť, čiže nejednotnosť výkladu príslušného normatívu, sa nedávno stala príčinou ostrej polemi
ky o portálnom vojsku medzi Andrásom Borosym a Erzsébet Ladányiovou. Diskusia o portálnom vojsku je vo veľkej 
miere vlastne polemikou o účasti a podiele poddaných v uhorských branných silách, ale aj o pomenovaní tohto dru
hu vojska. Bližšie pozri Hadtôrténelmi Kozlemények, 113,2000, č. 1, s. 163 - 167, aj s odkazom na predchádzajúce 
stanoviská obidvoch menovaných. Naposledy sa k problematike i polemike vyjadril KUBINYI, A.: Politika és hon- 
včdelem a Jagellók Magyarországában. In: Hadtôrténelmi Kozlemények, 113, 2000, č. 3, s. 411 - 413.
79 RAPANT, D.: Drobné štúdie, c. d., Rutheni exercituantes (Bojoví Rusíni), s. 112 nazýva túto ustanovizeň stolič
nou milíciou.
80 „... quasdam civitates, murorum ambitu cindendas, quasdam liberas villas seu oppida, civitatis honore subliman-
das.... novissime vero per Turcos irrogatis solummodo ob muratorum civitatum seu aliarum munitionum ...“ DRH
1301 - 1457, s. 191. Slovenský preklad tzv. Menšieho dekrétu (autor J. Bartl) pozri Pramene V, s. 127 - 135.
81 Slovenský preklad privilégia pre Žilinu z 15. apríla 1405 pozri tamže, s. 136 - 143. Ďalej pozri ZsO Il./l, č. 4580; 
MÁLYUSZ, E.: Zsigmond, c. d., s. 168.
82 Tamže.
83 DRH 1301 - 1457, s. 132.
84 Tamže, s. 244 - 247. Originál listiny je v Slovenskom národnom archíve v Bratislave, Leleský konvent HM, Fasc. 
47, Acta anni 1427, Nr. 22. Slovenský preklad (autorka D. Dvořáková) pozri Pramene V, s. 214 - 217.
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©dirt

Talianska Siena, kde na prelome rokov 1432-1433 vznikol závažný Žigmundov návrh na reformu uhorského 
vojenstva. Drevoryt zo Schedelovej Kroniky sveta z roku 1493.

nosti tak cirkevných, ako aj svetských obyvateľov na príkoria, násilia a škody, ktoré na 
kráľovských majetkoch počas vojenčenia páchajú povolaní príslušníci kráľovského voj
ska, vojská prelátov a barónov, ako aj šľachtici a familiári. V prvých piatich článkoch sa 
stanovuje pomerne komplikovaný postup pri vyšetrovaní krádeží a iných prečinov voj
ska. V zák. čl. 7/1427 je stanovená cenová limitácia príslušných potravín a krmiva na
sledovne: za budínsky gbel ovsa, jačmeňa či pšenice v zime 31 a v lete 25 denárov, za 
seno pre koňa na dva dni 1 denár, za chlieb na obed pre dvoch mužov 1 denár, za jednu 
sliepku 3 denáre, hus 5 denárov, kura 2 denáre, prasiatko 5 denárov, jahniatko 8 dená
rov. Za 1 denár bolo osem vajec. Potraviny, za ktoré sa nedá určiť cena kusovo ani jed
notlivo, sa mali kupovať podľa akosti a dobových a miestnych pomerov, vždy však ho
tovými peniazmi.

Uvedený dekrét z roku 1427 bol prvým z trojice zásadných zákonných normatívov, 
ktorých cieľom bolo vybudovanie komplexného obranného systému Uhorska, keď kra
jinu takmer trvalo ohrozovali z juhu Turci, na severozápade husitské vojská a aktuálna 
bola aj vojna proti Benátskej republike. Konkrétnou reakciou na túto situáciu bolo zo-
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stavenie smerníc (propozícií) z prelomu rokov 1432/1433, ktoré sa podľa miesta svoj
ho vzniku nazývajú aj Siensky register.85 O dôležitosti, akú Žigmund pripisoval pripra
vovanej vojensko-brannej reforme, svedčí aj to, že smernice boli zaslané každej stolici 
v Uhorsku s pokynom, aby sa na príslušných stoličných kongregáciách vyjadrili k na
vrhovaným opatreniam všetci šľachtici a zemepáni (nobiles et possessionati homines - 
čl. 16). Smernice nepočítali s postavením celokrajinskej vojenskej pohotovosti v maxi
málnom počte. Predpisovali postavenie rámcovo nelimitovaného počtu vojska, dôraz sa 
však kládol na jeho dobré vyzbrojenie a vystrojenie. V článku 2 sa priam formou reč
níckej otázky uvádza: „ aký osoh pre obranu a ochranu kráľovstva prináša všeobecná 
vojenská pohotovosť občanov, keď mnohí z nich buď pre chudobu, buď pre starobu ale
bo vzhľadom na inú nemohúcnosť prichádzajú vojenčiť s bakuľami namiesto zbraní, 
takže sú súcejší na žobrotu, než na boj, “ - preto sa tu vzápätí hovorí, že „treba zaria
diť a postarať sa, aby tí, čo idú obraňovať krajinu, neboli neozbrojení, a aby mali aspoň 
luky a ďalšie zbrane, ktorými dokážu pri obrane krajiny vzdorovať útočiacim nepria
teľom. Osožnejším sa zdá, aby z každej stolice bol vyslaný istý počet jazdeckých tulco- 
nošov, a to podľa možnosti tej-ktorej stolice, a nech sa žiaden šľachtic nevykrúca a ne- 
odťahuje od zodpovednosti za vystrojenie tulconošov, lebo každý šľachtic musí znášať 
ťarchy vedno s daným spoločenstvom v tej stolici, kde má majetky. “86 Akcentovalo sa, 
že nemajú narukovať tí, čo nie sú schopní vojenskej služby, alebo si nemôžu z finanč
ných dôvodov zaobstarať primeranú výzbroj a výstroj, čiže išlo vlastne o odbremene
nie najchudobnejších šľachticov. Ich početný úbytok sa mal nahradiť posilnením portál- 
neho vojska. Podrobnejšie o tom mali rozhodnúť stoličné vrchnosti. Ďalej sa tu opako
valo, ako sa majú rukujúci správať (čl. 7, 11, 12) a zdôrazňovalo sa, že všetci žoldnieri, 
bez ohľadu na to, komu slúžia (kráľovi, kráľovnej, prelátom či barónom), majú dostá
vať počas vojnovej výpravy rovnaký žold (čl. 8). Dĺžka ich služby sa nemala obmedzo
vať na 15 dní čakania na vpád nepriateľa, ale mala byť predĺžená podľa potreby (čl. 5). 
Strategickou prioritou a hlavnou úlohou najbližších ťažení bolo dobytie miest a oblastí 
vtedy obsadených husitmi, a to najmä Trnavy a Skalice (č. 14), ako aj obrana južných 
oblastí ohrozovaných Osmanskou ríšou (čl. 15). V iných častiach smerníc (čl. 21, 22) 
je konkrétny a pomerne podrobný rozpis počtov poľných vojsk, ktoré mali byť nasade
né proti Túrkom a husitom. Z rozpisu vyplýva, že obrana proti Turkom sa mala orga
nizovať v rámci piatich oblastí: Dalmátsko a Chorvátsko s prímorím (A parte Dalmatie 
seu maris et Croatie), oblasť rieky Una {versus fluvium Wn), oblasť Ozory (ad Wzura), 
oblasť Temeša vrátane Severínska (versus Temeskeoz usque Zewrenium), oblasť Sed- 
mohradska (versus partes Transsyluanas). Na obranu južných hraníc Uhorska malo byť

85 DRH 1301- 1457, s. 405 - 424. Propozície vznikli v čase medzi novembrom 1432 až 20. januárom 1433. (Tam
že, s. 405).
86 ..qualis profectus provenerit ex generáli exercitu regnicolarum circa dcfensionem et conservationem regni, cum
alii ex eisdem plurimi aut paupertate aut senio aut alia impotentia constricti potius baculis, quam armis fulciti verius 
mendicitati, quam militie actu vacaverunt disponendum ergo esset et providendum, quod hi, qui irent pro defensio- 
ne regni, non essent inermes, sed haberent saltern arcus et alia arma, quibus pro defensione regni ad offensam hos- 
tium se exponere possint. Videtur utilius, quod de quolibet comitatu mitterentur certo numero pharetrarii equestres 
secundum facultatem cuiuslibet comitatus, et ab huiusmodi pharetrariorum assignatione nullus nobilium se excusa- 
re et abstrahere possit, sed quilibet nobilis in illo comitatum, in quo possessionem habet, teneatur communiter cum 
communitate tale onus portare.“ Tamže, s. 408.
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Bratislavský hrad i mesto mali velký strategický význam pri obrane západných hraníc krajiny, čo sa odzrkad
lilo aj vo viacerých uhorských zákonoch. Najstaršie zobrazenie hradu a mesta z prvej polovice 15. storočia.

nasadených takmer 50 000 mužov celokrajinskej vojenskej pohotovosti. Proti husitom 
(.contra Hwzitas) sa počítalo s nasadením do 10 000 mužov, a to okrem tých, čo bránili 
v hornom Uhorsku husitmi neobsadené hrady a mestá a ich konkrétny počet sa v súpi
se neuvádza. Obrana proti husitom sa opierala o vojská z územia dnešného Slovenska 
a časti Zadunajská. V samotných smerniciach z roku 1432/1433 sa kvantifikujú vojen
ské sily len v prípade kráľa, prelátov a väčšiny veľmožov, no konkrétne počty prísluš
ných stoličných oddielov ani šľachtických kontingentov nie sú uvedené. Tie sú známe 
až z neskoršieho odpisu,87 v ktorom sú protihusitské kontingenty stolíc zachytené na
sledovne: Šopronská 100 jazdcov, Jágerská 100, Vesprímska 100, Pilišská 50, Mošon- 
ská 25, Nitrianska a Turčianska spolu 600, Liptovská a Spišská spolu 200, Zemplínska 
a Boršodská spolu 300, Gemerská a Hevešská spolu 400, Železnohradská a Stoličnobe- 
lehradská spolu 100, Ostrihomská a Komárňanská spolu 200, Bratislavská, Trenčian
ska a Oravská spolu 300, Zvolenská, Šarišská a Abovská spolu 600, Tolnianska, No
vohradská a Peštianska spolu 100, Hontianska a Tekovská spolu 300 jazdcov. Dovedna 
28 stolíc malo teda proti husitom dodať 3 475 jazdcov, v kráľovskom bandériu sa po
čítalo so 400 jazdcami, po dve bandériá mali postaviť ostrihomský arcibiskup a jáger
ský biskup, ako aj Stibor zo Stiboríc, jedno bandérium vystrojovali grófi (Grófovci) zo 
Svätého Jura. Napokon to boli oddiely postavené príslušníkmi vysokej a strednej šľach
ty v celkovej sile 2 200 jazdcov, a to v počtoch 50,100 alebo 200 mužov. Najviac, teda 
po 200 jazdcov mali postaviť páni z Humenného, Ján z Perina a páni z Plešivca; po 100 
mužov Imrich z Pavloviec, Ladislav zo Sečian, Frank zo Sečian, Ján (syn) Jakubov, Pa
vol Kompolt a Mikuláš Bánfi z Hlohovca. Po 50 ozbrojencov mali postaviť ďalší pres
ne dvadsiati šľachtici.

87 Tamže, s. 425-435.
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Významnú úlohu proti husitom mal Bratislavský hrad. Na jeho obranu mal byť urče
ný aj kontingent 150 (resp. 225) kopijí. Rozdiel v počte spočíva v tom, že podľa zacho
vaného exemplára smerníc z roku 1432/1433 mal postaviť rábsky a vesprímsky biskup 
po 50, pannonhalmský opát a páni z Héderváru po 25 kopijí, kým spomínaný neskor
ší odpis určuje pánom z Héderváru až 100 kopijí.88 Obranu bratislavského úseku malo 
teda zabezpečovať dovedna 600 až 750 (resp. okolo tisíc) bojovníkov, pričom štvrtina 
z nich sa mala trvalo zdržiavať na Bratislavskom hrade.

O podobe a ďalšej realizácii Žigmundovej vojenskej reformy načrtnutej v smerni
ciach sa rokovalo na sneme, ktorý kráľ po 38-ročnej pauze zvolal do Bratislavy v mar
ci 1435. Výsledkom sněmových rokovaní a konsenzu medzi kráľom, šľachtou a zaiste 
aj kráľovskou radou sa stal dekrét o úprave vojenského poriadku z 12. marca 1435.85 Je 
zaujímavé, že hoci tento dekrét bol vydaný po porážke táborského a sirotského poľné
ho vojska v bitke pri Lipanoch, obrana Uhorska bola stále zameraná najmä proti husi
tom. V zák. čl. 1 tohto dekrétu sa hovorilo najmä o obrane severozápadného pohrani
čia, konkrétne hradu a mesta Bratislava, hradu Trenčín, miest Trnava a Skalica, ako aj 
ďalších pevností a opevnení na Považí a v pohraničí Moravy. Obranu krajiny prvorado 
zabezpečoval cisár (Žigmund) vlastnými silami, ak to nepostačovalo, alebo v prípade 
nepriateľského útoku nastupovali určení preláti z ohrozených oblastí so svojimi bandé- 
riami a oddielmi, zároveň však museli pod kráľovu zástavu narukovať aj oddiely župa
nov vedno s barónmi, majetnými zemepánmi a šľachticmi z ohrozených stolíc. V prí
pade vyhlásenia generálnej mobilizácie sa v zák. čl. 2 nariaďovalo, aby všetci baróni, 
poprední a majetní šľachtici narukovali osobne a aby úmerne podľa svojho majetku vy
strojili od každých 100 poddaných troch jazdcov, čiže za 33 poddaných sa staval jeden 
jazdec, ktorý mal byť vyzbrojený lukom, tulcom so šípmi, mečom a zbraňou označe
nou ako bicellus, čo môže byť dýka alebo čakan. Zemania bez poddaných mali (podľa 
zák. čl. 3) narukovať osobne, a to buď so svojím seniorom, u ktorého boli v službe ako 
familiári, alebo pod vedením príslušného župana. Rukovalo sa na základe súpisu, ktorý 
zostavovali zvolení príslušníci strednej šľachty spolu so slúžnymi. Podľa zák. čl. 7 cito
vaného dekrétu sa stanovovalo, že kto sa vojenskej povinnosti vyhol alebo sa predčas
ne z výpravy vzdialil, tomu mal byť zhabaný majetok. V zák. čl. 8 citovaného dekré
tu sa stanovovalo, aby sa zvolané vojsko zásobovalo z vlastných zdrojov a za vlastné 
prostriedky, pričom bolo zakázané zvyšovanie cien potravín. Pri uplatňovaní sťažností 
na spáchané škody sa postupovalo tak, že najskôr ich museli dosvedčiť svedkovia pred 
županmi, ktorí tieto sťažnosti postúpili na rozhodnutie kráľovskému súdu. Násilnosti 
spáchané príslušníkmi vojska mohol rozsudzovať príslušný župan a slúžni a po schvá
lení palatínom alebo krajinským sudcom sa mohlo prikročiť až k skonfiškovaniu ma
jetkov vinníkom (zák. čl. 9). Obsahové porovnanie smerníc z prelomu rokov 1432/1433 
a uznesení v dekréte z 12. marca 1435 ukazuje, že Žigmundovi sa na sneme v Bratisla
ve roku 1435 nepodarilo presadiť, aby stavy prijali všetky pôvodne navrhované opatre
nia na reformu vojenstva. Zrealizovali sa síce opatrenia týkajúce sa portálneho vojska, 
no ťarcha nákladov na obranu krajiny spočinula predovšetkým na Žigmundovi, ktorý

88 Porovnaj tamže, s. 421 a 430.
89 Tamže, s. 278 - 282. Slovenský preklad (od D. Dvořákovej) pozri Pramene V., s. 265 - 268.
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- ako je známe - sa od začiatku do kon
ca svojho panovania nedokázal vymaniť 
z finančnej núdze, a v nemalej miere aj 
na veľmožoch, ktorých ochota i mate
riálne či finančné možnosti neboli bez 
problémov. Bezprostredne po Žigmun
dovej smrti sa ukázalo, že polovičaté 
riešenie vojenskej reformy sa v značnej 
miere minulo účinkom a viedlo k osla
beniu vojenskej sily Uhorska. Nasledu
júci úpadok trvajúci viac než dve desať
ročia sa podarilo zastaviť až Matejovi 
Korvínovi.

Albrecht Habsburský dekrétom zo 17. 
decembra 1439 nariadil vojenskú daň vo 
výške sto denárov, ktorú mal platiť kaž
dý poddaný, všetci kondicionári a ze
mania, ktorí nemali poddaných, Čiže iš- Vladislav I. Jagelovský 
lo o tendenciu zdaniť aj najchudobnej
šiu šľachtu.90 V marci 1443 vydal aj Vladislav I. Jagelovský dekrét s obdobnými usta
noveniami.91 Z tohto dekrétu aj jasnejšie vyplýva, ako sa mali tieto prostriedky použiť. 
Župní dikátori mohli časť z nich odovzdať bohatším šľachticom, ktorí mali za každých 
50 zlatých postaviť štyroch ozbrojencov.

Po smrti Vladislava L, ktorý padol v bitke pri Varne roku 1444, v období stavov
skej vlády, čo inak výstižne deklaruje dekrét so sněmovými uzneseniami vydaný 7. má
ja 1445, kde sa v intitulácii uvádzajú „všetci preláti, baróni, rytieri, šľachtici a mešťa
nia, ako aj občania Uhorského kráľovstva“,92 mali sa podľa zák. čl. 5/1445 o poriadok 
a bezpečnosť v krajine starať siedmi kapitáni, ktorí sa však v tomto dekréte takto ešte 
výslovne neoznačujú. V košickej oblasti, zahrnujúcej vlastne celé východné Slovensko 
vrátane Spiša a Gemera, to boli krajinský sudca Juraj z Rozhanoviec, šarišský župan 
Ján Jiskra a Imrich Bebek z Plešivca. V Matúšovej zemi (in terra autem Mathie, pod 
čím sa myslelo niekdajšie domínium Matúša Cáka Trenčianskeho), čiže vlastne na zá
padnom Slovensku a časti stredného Slovenska, to boli Michal Orság a Pongrác zo Svä
tého Mikuláša v Liptove. Ďalšími kapitánmi boli Mikuláš Ilocký (Ujlaky) v Predtisí 
a Zadunajskú a Ján Huňady s pôsobnosťou v Zátiší a na juhu Uhorska. Stavovský snem 
dekrétom z 25. marca 144793 zrušil právomoci a poverenia všetkých siedmich hlavných 
kapitánov, ktorí sa vzhľadom na protichodné záujmy inak sami často dopúšťali svojvô-

90 Regest a text dekrétu DRH 1301 -1457, s. 304 - 307.
91 Tamže, s. 317 - 323.
92 „Nos universi preláti, barones, milites, nobiles ac civitatenses regnicoleque regni Hungarie ...“ Tamže, s. 339. 
V uhorskej stredovekej legislatívno-právnej praxi sa inak len na tomto mieste v intitulácii uvádzajú rytieri. V Uhor
sku totiž, na rozdiel od okolitých krajín, rytieri nikdy z právneho hľadiska nepredstavovali osobitnú vrstvu v rám
ci výsadných stavov.
93 Regest a text dekrétu tamže, s. 360 - 372.
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le a násilia. Napokon, už rok predtým, 
6. júna 1446 bol na sneme v Peši zvo
lený Ján Huňady za gubernátora, čiže 
správcu krajiny.

Ladislav V. Pohrobok

Rozsiahlejšiu úpravu vojenskej po
vinnosti, najmä z hľadiska obrany pro
ti Turkom, predstavuje dekrét Ladislava 
Pohrobka z 25. januára 1454.94 V zákon
nom článku 1/1454 sa za hlavného ka
pitána (capitaneus generalis), čiže naj
vyššieho veliteľa vojska menuje Ján Hu
ňady. Podľa zák. čl. 2/1454 sa z radov 
prelátov, barónov a ostatných šľachti
cov majú zvoliť zodpovedné osoby, kto
ré mali dbať o to, aby sa výnos z kráľov
ských príjmov dostal naozaj do kráľov
skej pokladnice a aby sa z neho mohli 
vystrojiť kráľovské bandériá. V každej 
stolici mali zvolení dôveryhodní ľudia

spolu so slúžnymi vyhotoviť súpis všetkých poddanských port. V zák. čl. 3/1454 sa na
riaďovalo, aby sa vyšší i nižší preláti zúčastnili na vojnovej výprave so svojimi bandé- 
riami a kopijami, ako bolo zvykom za kráľa a cisára Žigmunda. Podľa zák. čl. 4/1454 sa 
mali od každých sto poddanských port, čiže usadlostí, a to tak cirkevných ako aj svet
ských, postaviť štyria jazdeckí lukostrelci a dvaja pešiaci vyzbrojení tulcom (čiže vlast
ne lukom), štítom a kopijou.95 Ďalej sa tu nariaďovalo, aby si stoličná šľachta v každej 
stolici zvolila vlastného vojenského veliteľa (idoneus conductor belli), ktorý sa musel 
so všetkými určenými vojenčiacimi dostaviť v stanovenom termíne k hlavnému (gene
rálnemu) kapitánovi uhorského vojska. Podľa zák. čl. 5/1454 boli všetci magnáti, baró
ni a poprední šľachtici povinní osobne narukovať do vojska. Bohatí šľachtici mohli na 
ochranu svojich hradov a domov ponechať iba nevyhnutný počet ľudí (zák. čl. 6). Podľa 
zák. čl. 8/1454 sa každý narukovaný musel sám postarať o svoju výzbroj, výstroj a záso
bovanie. V zák. čl. 9/1454 sa určovalo, že vojenskej službe podliehajú všetky slobodné 
kráľovské mestá, ako aj zemepanské mestá grófov Ciljských, srbského despotu a v ce
lom Slavónsku, a napokon aj určení Jásovia, Kumáni, Valasi a Tatári (similiter Philis- 
tei, Comani, Walahii et Tartarii connumerati debeant exercituare). Kto by nerešpek
toval nariadenie o narukovaní, musel v zmysle zák. čl. 11/1454 do 15 dní odo dňa vše
obecne vyhlásenej výzvy zaplatiť hlavnému veliteľovi kráľovského vojska za každého 
jazdca 16 a za pešiaka 10 zlatých. Majetky tých, čo by nezaplatili, sa mali skonfiško
vať do doby, až dotyční uhradia príslušnú sumu, pričom právo realizovať toto nariadenie 
mal stoličný vojenský veliteľ spolu so stoličnými elektormi a slúžnymi (ductor exerci-

94 Regest a text dekrétu tamže, s. 378 - 383.
95 „de centum portis jobagionalibus tam ecclesiasticarum, quam secularium personarum quatuor equatur equites 
pharetrarios et duos pedites similiter pharetras et clipeos ac cuspides habentes at exercituandum ..." Tamže, s. 380.
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tualis comitatus una cum electis hominibus et indicibus nobilium). V zák. čl. 13/1454 
sa nariaďovalo, že šľachtici, ktorí by z vojska ušli, majú byť potrestaní stratou majetku, 
nešľachtici trestom smrti. V dekréte sa napokon v zák. čl. 14/1454 akcentuje prísľub, 
že uvedené prísne opatrenia, ktoré neboli celkom v súlade s dovtedajšími zvyklosťami 
a právami, majú byť len dočasné a vyhlasujú sa len vzhľadom na hroziace veľké turec
ké nebezpečenstvo.

2.4. Obdobie vlády Mateja Korvína (1458 - 1490)

Nečakaná smrť Ladislava V. Pohrobka (23. novembra 1457 v Prahe) akcelerovala mo
censký chaos a vnútorné rozbroje v Uhorskom kráľovstve, ktoré sa od marca 1457, keď 
popravili Ladislava Huňadyho a uväznili jeho mladšieho brata Mateja, vlastne nevyma
nilo z osídiel občianskej vojny. Na začiatok januára 1458 zvolali veľmoži do Pešti vo
lebný snem. Písomné pozvanie sa síce nezachovalo, no zaiste bolo adresované všetkým 
šľachticom osobne, keďže sa na snem dostavili v masovom počte. Okolnosti a prie
beh snemu pomerne podrobne opísali súvekí dejepisci Ján z Turca,Peter Ransanus, ako 
aj Antonio Bonfini,96 ktorý sa handicap tridsaťročného časového odstupu od udalosti 
snažil kompenzovať nebývalou dávkou spisovateľskej invencie. Najdôležitejším výsled
kom sněmového rokovania bolo zvolenie Mateja Huňadyho za uhorského kráľa, čo sa 
verejne vyhlásilo 24. januára 1458. Matej sa na sneme nemohol zúčastniť, keďže vtedy 
bol ešte stále internovaný v Prahe. K Matejovmu zvoleniu prispelo viacero okolností. 
V radoch početnej strednej a drobnej šľachty mal sympatie najmä preto, že bol synom 
legendárneho hrdinu protitureckých vojen Jána Huňadyho, ktorý sa z radového šľach
tica a rytiera vypracoval až do hodnosti gubernátora a hlavného kapitána Uhorského 
kráľovstva. Podporu veľmožskej kliky reprezentovanej palatínom Ladislavom Gorjan- 
ským sa podarilo získať vďaka dohode, ktorú 12. januára 1458 za huňadyovskú stranu 
uzatvorila Matejova matka Alžbeta a jej brat Michal Siládi.97 Významným argumentom

96 Posledné kritické vydanie textu kroniky Jána z Turca s dvoma zväzkami komentára vyšlo v rokoch 1985 - 1988 
v Budapešti. (Johannes de Thurocz Chronica Hungarorum. I. Textus. Ediderunt E. Galántai et J. Kristó. Budapest 
1985. Johannes de Thurocz Chronica Hungarorum. II. Commentarii 1, 2. Composuit E. Mályusz adiuvante J. Kris
tó. Budapest 1988. Časí prekladu kroniky do slovenčiny zachytávajúcu udalosti z obdobia rokov 1385 - 1487 podal 
SOPKO, J.: Kroniky stredovekého Slovenska. Stredoveké Slovensko očami královských a mestských kronikárov (ďa
lej Kroniky). Budmerice 1995, s. 114 - 221, 320 - 347. O sneme pozri s. 210 - 212. Editorom posledného kritického 
vydania Ransanovho spracovania bol Péter Kulcsár, pozri RANSANUS, P.: Epithoma rerum Hungararum. (Curam 
gerebat Petrus Kulcsár) Budapestini 1977. Na poslednom kritickom latinskom vydaní Dekád uhorských dejín sa po
dieľal kolektív viacerých maďarských vedcov: FÓGEL, I. - IVÁNYI, B. - JUHÁSZ, L. - KULCSÁR, M. - KUL
CSÁR, P.: Antonius de Bonfinis Rerum Ungaricarum decades (ďalej Dekades). Tomi I. - IV. Lipsiae - Budapestini 
1936 -1941,1976.0 sneme pozri Dekades 3.9.20 - 93. (Príslušnú časť alebo pasáž Dekád skrátene citujem len arab
skými číslicami, pričom najprv uvádzam príslušnú dekádu, potom knihu a napokon odsek, čiže citovaná odvolávka 
znamená 3. dekádu, 9. knihu, 20. až 93. odsek. K hodnoteniu dekád z hľadiska vojenskej histórie pozri SEGEŠ, V: 
Reflexia vojenstva v Dekádach uhorských dejín Antonia Bonfiniho. Vojenská história, 4, 2000, č. 2, s. 76 - 88.
97 Spečatením dohody mal byť Matejov sobáš s palatínovou dcérou Annou Gorjanskou. Sobáš sa však napokon ne
uskutočnil, lebo Matej sa ešte pred návratom do Uhorska (9. februára 1458 v Strážnici na Morave) zasnúbil s dcé
rou Juraja Poděbradského, ktorý sa krátko potom stal českým kráľom. Nedodržanie dohody o sobáši bolo príčinou 
opätovného zhoršovania vzťahov medzi huňadyovským a gorjanským táborom, vyvrcholilo 27. júla 1458 odvolaním 
Ladislava Gorjanského z funkcie palatína.
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pri voľbe nového kráľa bola aj prítomnosť početného vojska (podľa kronikárov až 20- 
-tisícového) Matejovho ujca, Michala Siládiho, ktorý ho „za značné peniaze naverbo
val medzi Sedmohradčanmi, z Dolného Uhorska, ďalej spomedzi Čechov, Poliakov, Ne
mcov“.9* Keďže Matej nebol plnoletý (mal sotva 15 rokov), snem zvolil na 5 rokov za 
gubernátora Michala Siládiho. Ten z titulu svojej funkcie osobne v mene neprítomné
ho kráľa vydal dekrét potvrdzujúci platnosť i záväznosť zákonných článkov, o ktorých 
na sneme rozhodli „domini preláti, barrones, nobiles et proceres universi“, čiže všetci 
páni preláti, veľmoži a šľachtici." Dekrét z januára 1458 obsahuje 16 zákonných člán
kov, priamo a výlučne vojenstvu je venovaný 2. zákonný článok. Určuje sa v ňom, že 
„povinnosť za obranu Uhorského kráľovstva pred všetkými a akýmikoľvek nepriateľ
mi a pustošiteľmi má pán kráľ, a to zo svojich regálnych príjmov. Ak by však pán kráľ 
z vlastných prostriedkov nemohol či nedokázal ubrániť krajinu pred útokmi týchto ne
priateľov, vtedy musia preláti, baróni a ostatní klerici tohto kráľovstva vystrojiť a posta
viť svoje bandériá alebo oddiely... Keď by sa ani spolu s nimi nedalo odolať nepriate
ľom, vtedy musia všetci šľachtici a zemepáni akéhokoľvek stavu bojovým spôsobom (t. j. 
ozbrojené - pozn. V. S.), tak ako tomu bolo za čias ostatných uhorských kráľov, nastúpiť 
a byť k dispozícii. “10° Okrem uvedeného článku o stupňovitej organizácii obrany sa ve
nuje pozornosť zabezpečeniu vnútorného poriadku v krajine (zák. čl. 1, 3), fortifikáci- 
ám i opevneným mestám (zák. čl. 6, 8, 14) a v súvislosti s pravidelným organizovaním 
oktaválneho súdu štyrikrát do roka (zák. čl. 4) sa spomína, že jedinou prekážkou jeho 
konania môže byť iba všeobecná vojenská pohotovosť, čiže mobilizácia vojska (genera- 
lis exercitus). V ďalších článkoch je napríklad záväzok, že kráľ nebude vyrubovať mi
moriadne dane (zák. čl. 5), že cirkevné ani svetské hodnosti a ani majetky nebude kráľ 
udeľovať cudzincom (zák. čl. 7). Z dekrétu vyplýva, že prijaté ustanovenia zohľadňovali 
najmä záujmy nižšej šľachty, ktorej sa ukladalo - išlo o povinnosť, ale v danom prípade 
aj o právo - zúčastňovať sa osobne na sneme, ktorý sa mal konať každoročne na Turíce 
v Pešti (zák. čl. 13). V neprospech veľmožov vyznieva aj nariadenie, aby sa guberná
torovi do 15 dní vrátili cirkevné a svetské majetky, ktorých sa ktokoľvek neoprávnene 
zmocnil za posledné tri roky (zák. čl. 1). Pod právomoc gubernátora sa mali okamžite 
vrátiť aj všetky opevnené (čiže vlastne slobodné kráľovské) mestá a kráľovské hrady - 
universe civitates murate ac castra regalia (zák. čl. 14).

Pozornosť, ktorá sa v tomto, ale aj v neskorších zákonoch a nariadeniach venova-

98 Dekades 3. 9. 10. Bonfiniho údaj o 20-tisícovom vojsku je zaiste nadsadený. Je však zaujímavé, že nezávisle na 
iíom a o čosi skôr (roku 1493), ten istý počet Siládiho vojska uvádza aj súveký nemecký kronikár H. Schedel (pozri 
poznámku č. 1 v 1. kapitole), ktorý dokonca priamo hovorí o 13 000 jazdcoch a 7 000 pešiakoch: „Michel Zylagi mit 
XIUm geraysiger vnd VII” fuíJknechlen.“ V novších prácach (napr. MTK, s. 273, ako aj DRH 1458 - 1490, s. 81) sa 
zväčša uvádza počet 15 000 ozbrojencov.
99 Text dekrétu pozri DRH 1458 - 1490, s. 83 - 87.
100 „... dominus rex contra omneš et quoslibet inimicos et devastatores huius regni hoc regnum Hungarie de suis pro- 
ventibus regalibus protegere et defensare teneatur, ita videlicet quod si idem dominus rex ab insultibus ipsorum ini- 
micorum huius regni cum ipsis proventibus protegere non posset vel non valeret, extunc preláti et barrones ceterique 
viri ecclesiastici huius regni banderia seu gentes ipsorum eisdem etiam ipsis inimicis resistere non possent, extunc 
universi nobiles et alterius cuiusvis status possessionati homines exercituantium more, prout aliorum regum Hunga
rie temporibus fuit, procedere et permanere teneantur.“ DRH 1458 - 1490, s. 84. Dekrét publikovaný v CJH, s. 328 
- 335, neobsahuje posledný (čiže 16.) zákonný článok a drobný rozdiel je aj v textácii záveru 2. zák. čl. (2. §), kde sa 
šľachticom a zemepánom ukladá povinnost „procedere, et exercituare“, čiže nastúpiť a bojovať. (Tamže, s. 330.)
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Hrady v stredovekom Uhorsku predstavovali skutočiui moc. Rekonštrukčná kresba stredovekej podoby Zvo
lenského hradu, ktorej autorom je László Zolnay: 1 - veža vstupnej brány, 2 - kaplnka, 3 - nárožné bašty, 4 - 
delové bašty, 5 - veža vnútornej brány, 6 - palác, 7 - cvinger (parkán), 8 - rieka Slatina

la hradom, nebola náhodná. Hrady totiž v stredovekom Uhorsku nielen symbolizovali, 
ale skutočne aj predstavovali reálnu moc. Možno to dokumentovať aj príkladom o vlast
níctve hradov. Na začiatku Matejovej vlády bolo v Uhorsku 360 hradov, z nich 36, čiže 
rovných 10% patrilo Matejovi, vrátane huňadyovského rodinného vlastníctva. Na cir
kev, resp. cirkevných hodnostárov ustanovovaných do funkcií podľa patronátneho prá
va pripadalo 37 hradov (10,3 %). Vo vlastníctve barónov a veľmožov bolo až 173 hra
dov (48,1 %), ostatní šľachtici vlastnili 67 hradov (18,6%). Značná časť týchto šľachti
cov bola vzťahom familiarity pripútaná k veľmožom, ktorí tak kontrolovali alebo ma
li pod vplyvom viac než polovicu hradov, čiže vo väčšej časti krajiny. Spolu 47 hra
dov (13,1 %) bolo v rukách cudzincov (medzi nich patril napríklad Ján Jiskra či ci
sár Fridrich III.), resp. (dnes už) neznámych či neidentifikovateľných vlastníkov.101

Prvým samostatným legislatívnym normatívom kráľa Mateja je dekrét z roku 1458, 
vydaný „v Pešti na dvanásty deň konania snemu“, čiže pravdepodobne 8. júna.102Po
merne rozsiahly dekrét obsahujúci až 48 zákonných článkov je svedectvom toho, že 
mladému kráľovi išlo predovšetkým o upevnenie vlastnej mocenskej pozície, o odstrá
nenie anarchie a svojvôle v krajine. Prevažná väčšina relatívne nesystematicky usporia-

101 ENGEL, P. - KRISTÓ, Gy. - KUBINYI, A.: Magyarország tôrténete 1301 - 1526, c. d., s. 217 - 218.
102 Text a regest dekrétu pozri DRH 1458 - 1490, s. 88 - 106. Predpokladaný deň a mesiac je stanovený podlá toho, 
že krát zvolal snem na 28. máj 1458. (Tamže, s. 88, s citačnými odkazmi na pozvanie pre prelátov, barónov, šľachti
cov, ako aj mestá, napr. Košice.)
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daných zákonných článkov sa venovala nastoleniu vnútorného poriadku a bezpečnosti, 
a to v duchu či dokonca priamo prevzatím dikcie niektorých obdobných článkov dekré
tu kráľa Žigmunda Luxemburského z 8. marca 1435,103dekrétu Albrechta Habsburské
ho z 29. mája 1439104 a dekrétu stavov z marca 1447.105 Svedčí to o tom, že vnútropoli
tická situácia sa ani po zvolení nového kráľa hneď nestabilizovala a v mnohom pripo
mínala časy, keď v krajine šarapatili najprv husiti a zakrátko potom jiskrovci, bratríci, 
ako aj viacerí miestni šľachtici a veľmoži. Na hrozbu vonkajšieho ohrozenia poukazujú 
ustanovenia zák. čl. 12. a 16/1458 (jún), v ktorých sa hovorí, že „pri obrane, ochrane 
a znovuzískavaní hraníc a pohraničia v ktorejkoľvek časti kráľovstva sa má kráľ riadiť 
radami prelátov, barónov a šľachticov“.'06 Ich rád sa má kráľ pridržiavať aj vo veciach 
mét a hraníc medzi Uhorskom a Moravou.107 Výslovne vojenstvu je venovaný zák. čl. 
2/1458 (jún)- Určuje sa v ňom, že „za obranu krajiny a pohraničia je zodpovedný krá
ľovský majestát, ktorý má poskytovať svojim bojovníkom žold, aby žoldnieri nespôsobo
vali obyvateľom škodu“.m Ak by sa však počas vojenčenia či výpravy, alebo hocikedy 
dopustili násilných činov, lúpeží, plienenia, prisvojovania potravín, týrania ľudí, majú 
byť potrestaní ako ostatní páchatelia násilných trestných činov. Rovnako majú byť po
trestaní aj vojaci, ktorí by neoprávnene okupovali domy šľachticov.109 Všeobecná vojen
ská pohotovosť občanov, čiže vlastne všeobecná mobilizácia šľachticov, sa nemusí vy
hlásiť dovtedy, kým kráľovi žoldnieri dokážu odolávať nepriateľom; vyhlasuje sa však 
vtedy, keď sa nepriatelia hrnú v takom množstve, že im nedokáže odolať vojsko posta
vené kráľom z jeho príjmov, ani bandériá vystrojené prelátmi a barónmi a ani žoldnieri, 
ktorých podľa zvyklosti najímajú klerici.110Krajinskí šľachtici narukovaní v rámci vše
obecnej brannej pohotovosti sú povinní vyčkať a slúžiť na hraniciach kráľovstva 15 dní, 
a ak by sa dovtedy nepriateľ nezjavil, podľa dávneho zvyku nemusia ďalej zotrvávať vo 
vojsku.111 Zákonný článok 11/1458 (jún) (podobne ako predtým zák. čl. 13/1439) určo-

103 DRH 1301 - 1457, s. 258 - 276. Porovnaj zák. íl. 3 a 6/1435 (8. marec) so zák. íl. 25/1458 (jún), zák. čl. 4/1435 
(8. marec) so zák. čl. 27/1458 (jún), zák. čl. 10/1435 (8. marec) so zák. čl. 28/1458 (jún).
104 Tamže, s. 283 - 300. Je povšimnutiahodné, že ustanovenia citovaného Albrechtovho dekrétu sa úplne, čiastočne 
alebo modifikovane premietli do 1. až 31. zák. čl. Matejovho dekrétu z júna 1458.
105 Tamže, s. 360 - 372. Porovnaj zák. čl. 2/1447 so zák. čl. 2/1458 (jún), zák. čl. 25/1447 so zák. čl. 27/1458 (jún), 
zák. čl. 42/1447 so zák. čl. 42/1458 (jún), zák. čl. 7/1447 so zák. čl. 43/1458 (jún).
106 quoad defensiones conservationes et recuperationes metařům et confiniorum in quacunque parte regni prela- 
torum, baronům et nobilium consiliis rex utatur.“ DRH 1458 - 1490, s. 95.
107 „De metis vero et graniciebus inter Hungariam et Moraviam quitquid de consilio eorundem prelatorum, baronům 
et regni nobilium dominus rex de iure facere debebit, diligenter faciat.“ Tamže.
108 „Atque maiestas regia pro tuitione regni et confiniorum eiusdem conservartione hominibus suis exercituantibus 
de stipendio regáli dispositiones faciat sic, ut regnicole ab illis exercituantibus non afficiantur predá.“ Tamže, s. 91.
109 „Si autem afficerentur aliquo tempore, tales exercituantes veluti patratores actuum potentiariorum reputentur 
et super spoliis, rapinis et victualium exactionibus et verberationibus hominum per eos exercituantes in progressu 
exercituali commissis fieri debeat evocatio cum insinuatione contra eosdem, qui veritate comperta in přimis octavis 
in facto potentie convicantur instar aliorum patratorum actuum potentiariorum contra actores in causa, neque tales 
exercituantes in domibus nobilium condescendant.“ Tamže.
110 „Exercitus vero generaliter regnicolis interim, donee huiusmodi stipendiarii exercituantes inimicis resistere pote- 
runt, non indicetur, nisi tunc, cum tante et tarn magne inimicorum multitudini supervenire contingeret, cui dominus 
rex de proventibus regalibus ac ex concurrents banderiorum prelatorum et baronům et stipendiariis a viris ecclesias- 
ticis more alias consueto debentibus resistere non posset, promulgetur.“ Tamže.
111 „Nobiles regni in exercitu generáli non ulterius, quam usque ad confinia et metas regni exercitualiter proficiscan- 
tur, ubi si inimici defuerint, solummodo per quindecim dierum spatium et non amplius in exercitu tali moram facere 
teneantur antiqua consuetudine regni requirente.“ Tamže, s. 92.
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val spôsob nakladania so získanými voj
novými zajatcami a vojnovou korisťou:
„Ak Uhri počas vojenčenia, keď sa im 
neposkytuje žold, v bojoch a bitkách či 
v akýchkoľvek šarvátkach proti nepria
teľom krajiny zajmú dakoho z protivní
kov, alebo sa im podarí čosi získať, vte
dy si títo Uhri môžu získaných zajatcov 
či korisť ponechať alebo predať alebo 
darovať cirkvi do jarma večnej služby 
s výnimkou význačných osôb či nepria
teľských kapitánov (t. j. veliteľov - po- 
zn. V. S.), ktorí prislúchajú kráľovskému 
majestátu, a ten s nimi nakladá podľa 
svojho uváženia. “m S vojenstvom čias
točne alebo okrajovo súvisia mnohé ďal
šie ustanovenia predmetného dekrétu.
Napríklad v zák. čl. 31/1458 (jún) sa na
riaďuje, aby sa všetky pevnosti (omnia 
fortalicia), ktoré boli postavené v čase 
od úmrtia kráľa Albrechta (27. októbra 1439), zbúrali do nastávajúceho dňa svätého 
Michala (čiže do 29. septembra 1458) s výnimkou tých, ktoré podľa kráľa a stanoviska 
prelátov a barónov sú nevyhnutne dôležité pre krajinu. Nesplnenie tohto nariadenia sa 
malo potrestať ako večitá nevernosť (pena perpetue infidelitatis), čiže išlo vlastne o ve
lezradu, ktorá sa oddávna považovala za hrdelný zločin.113 Obdobný charakter majú aj 
ustanovenia v zák. čl. 32 a 33/1458 (jún), kde sa spomínajú hrady (castra), mestá (civi- 
tates), mestečká (opida), dediny (ville), pozemky (terre et quelibet portiones possessi- 
onarie), resp. príjmy z nich, ako aj náležitosti patriace korune, ktoré boli po smrti kráľa 
Albrechta neprávom okupované či odňaté a ktoré sa musia taktiež do nastávajúca dňa 
svätého Michala vrátiť právoplatným vlastníkom, resp. kráľovi, a to pod trestom večitej 
nevernosti.114 V zák. čl. 44/1458 (jún) sa kráľ prísahou zaväzuje, že okrem riadnej ko
mornej dane (lucrum camerae) a obvyklých príjmov nebude požadovať nijaké iné da
ne.115 O snahe urýchlene konsolidovať pomery v krajine svedčí aj posledný, čiže 48. zá
konný článok, v ktorom sa zaručuje, že žiaden z prívržencov kráľa Mateja, alebo z prí
vržencov nebohého kráľa Ladislava (Pohrobka) nebude braný na zodpovednosť za po
stoje a činy, ktorých sa dopustil do času, keď Mateja zvolili za kráľa a Michala Siládi- 
ho za gubernátora.116

Snem a jeho priebeh i výsledky nepochybne prispeli k posilneniu Matejovho posta-

112 Pozri tamže, s. 94.
113 Činy kvalifikované ako nevěrnost či biľag velezrady (nota infidelitatis) sa taxatívne vypočítavajú v zák. čl. 2/1462. 
Pozri ďalej. Ich sumarizáciu pozri CJH - Tripartitum, 1.14.1. -18. §.
114 Pozri DRH 1458 -1490, s. 101 - 102.
115 Tamže, s. 104.
116 Tamže, s. 105.

Äe eleetione bffi comítlí matljle In regent.

Matej Korvín v augsburskom vydaní Uhorskej kroniky 
Jána z Turca (1488).
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venia, takže mladý kráľ už koncom júla 1458 uskutočnil niekoľko závažných personál
nych zmien; Ladislava Gorjanského zbavil hodnosti palatína a namiesto neho vymeno
val Michala Orsága, za sedmohradského vojvodu vymenoval svojho prívrženca a prí
buzného Sebastiána Rozhanovského, čím vlastne do značnej miery eliminoval vplyv 
dovtedajšieho vojvodu Mikuláša Ilockého, svojho ujca Michala Siládiho donútil abdi
kovať z postu gubernátora, ba začiatkom októbra ho dal uväzniť. V septembri 1458 kráľ 
vyhlásil šľachtickú insurekciu do boja proti Osmanskej ríši a začiatkom októbra vyru
bil mimoriadnu daň vo výške 1 zlatý od každej porty čiže usadlosti, čím porušil svoj 
záväzok zakotvený v zák. čl. 44/1458 (jún). V priebehu októbra Matej dosiahol zopár 
úspechov na bojisku proti Turkom v Srbsku a na 6. decembra 1458 zvolal do Segedína 
snem.117 Pozvanie naň dostali aj mestá,118 ktoré si mali doniesť so sebou pečate, a z kaž
dej stolice sa mali dostaviť aspoň štyria význační šľachtici.119

Výsledky rokovania segedínskeho snemu sa premietli do dekrétu z 5. januára 1459, 
ktorý je najobšímejším i najkomplexnejším vojenským normatívom vydaným za vlá
dy kráľa Mateja.120Z 32 zákonných článkov sa až 28 zaoberá vojenstvom. Dekrét sa sí
ce v mnohom opieral o dovtedajšie vojenské zvyklosti a právne úpravy,121 no zároveň aj 
nanovo podstatne obohatil prax o ustanovenia, ktorých cieľom bolo zvýšiť vojenský po
tenciál a bojovú i údernú silu Uhorského kráľovstva. Z tohto hľadiska sa v dekréte špe
cifikovali ľázy postavenia vojska, postupy a kľúče na vymedzenie kategórií a počtu voj- 
nopovinných, čím sa vlastne zároveň determinovala aj štruktúra a skladba uhorských 
branných síl. V zákonnom článku 1/1459 sa hovorí, že „kráľmá podľa svojich možnos
tí postaviť a vystrojiť bandérium, ktoré má jednak strážiť a chrániť jeho osobne a jed
nak brániť krajinu Ďalej sa spomínajú kráľovi vlasmi poddaní z jeho všetkých meste
čiek, usadlostí a provincií, ktorých taktiež treba zahrnúť do súpisu povinných vojenče- 
ním, čo sa však nevzťahuje na kráľovské mestá a mestečká dodávajúce výzbroj a voj
nový materiál. Od každých 20 poddaných sa má postaviť jeden dobre ozbrojený vojak. 
Vojaci postavení z kráľovských majetkov bojujú pod kráľovou zástavou, čiže v kráľo
vom bandériu, a to kdekoľvek, teda aj za hranicami krajiny. Obdobne aj priami poddaní 
prelátov sú povinní bojovať v ich bandériach, no tzv. predialisti, čiže cirkevní šľachtici 
(nobiles ver o ecclesiarum), majú vojenčiť podľa dávneho zvyku, a nie podľa nastáva
júcej konskripcie. V zák. čl. 2/1459 sa hovorí, že podľa dávnejšie stanoveného spôsobu 
(čím sa myslí zák. čl. 9/1454) vojenčia aj slavónski šľachtici. Všetci preláti - arcibisku
pi, biskupi a väčší opáti a prepošti - sú v zmysle zákonného článku 3 povinní vojenčiť 
ako za čias kráľa Žigmunda, čiže stavajú bandériá a stanovený počet kopijí (cum eorum

117 ENGEL, P. - KRISTÓ, Gy. - KUBINYI, A.: Magyarország tôrténete 1301 -1526., c. d. s. 218.
118 V Maďarskom krajinskom archíve v Budapešti (ďalej MOL), Diplomatikai levéltár (ďalej Dl) sa zachovali exemlá- 
re pozvania pre Bardejov (Dl 213739), Bratislavu (Dl 243000), Komárno (Dl 261498). Porovnaj DRH 1458 - 1526, 
s. 107.
119 ...quatuor vel plures vobis notabilioribus...“ DRH 1458 - 1526, s. 107. Účasť štyroch vyslancov z každej stolice
sa potvrdzuje aj v prológu dekrétu: „de unoquoque comitatu quatuor electi...“ Tamže, s. 109 - 110.
120 Text a regest dekrétu tamže, s. 107 - 118.
121 Ide najmä o dekrét Žigmunda Luxemburského z 12. marca 1435 (pozri DRH 1301 -1457, s. 277 - 282, resp. CJH, 
s. 244 - 251), ktorý vlastne zosumarizoval všetky dovtedajšie uhorské vojenské úpravy v súvislosti s obranou kraji
ny, ako aj dekrét Ladislava Pohrobka z 25. januára 1454 (DRH 1301 - 1457, s. 378 - 383, resp. CJH, s. 316 - 325), 
ktorý prispel k zdokonaleniu branného systému z hľadiska protitureckej obrany.
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banderiis et numero lancearum exerci- 
tuarunt). Menší opáti a prepošti, kapitu
ly a konventy, ako aj ostatní klerici sú 
povinní vystrojiť vojakov podľa stano
veného kľúča, čiže od každých 20 pod
daných jedného ozbrojenca. Svetskí ba
róni, ktorým kráľ na bandériá poskytu
je príspevok (salarium) z kráľovskej po
kladnice, nesmú do týchto bandérií za
raďovať vojakov, ktorých sú povinní po
staviť na základe svojich majetkov, lebo 
tí majú byť zaradení do portálneho voj
ska v rámci príslušných stolíc (zák. či.
4).122 Podľa zákonného článku 5/1459 sú 
všetci baróni, šľachtici a zemepáni po
vinní za každých 20 poddaných, kto
rí im platia pozemkovú daň, postaviť 
jedného obrneného jazdca vyzbrojené
ho mečom, štítom, tulcom a lukom ale
bo kopijou. Želiari sa však do tohto poč
tu nezarátavajú.123 Zostavovateľov súpi
sov (connumeratores nobiles) pre posta
venie vojska nevolí stoličná šľachta, ale
ich menuje kráľ. Funkciu sú povinní prijať, a ak by ju odmietli, musia bezodkladne za
platiť pokutu 50 hrivien (zák. čl. 7). Svoju funkciu vykonávajú na vlastné náklady, za 
čo sú oslobodení od povinnosti osobne narukovať, povinnosť postaviť obrneného jazdca 
podľa počtu poddaných sa na nich však vzťahuje (zák. čl. 16). Kráľ osobne ustanovuje 
aj kapitána, čiže vojenského veliteľa každej stolice (zák. čl. 7).124 Dĺžku vojenskej služ
by taktiež určuje kráľ, no ročne to nemá byť viac než tri mesiace (zák. čl. 8). Šľachti
ci nie sú povinní zúčastňovať sa výprav vedených kráľom za hranice krajiny, ich vojaci 
zaradení do portálneho vojska sa však na takýchto výpravách musia zúčastňovať (zák. 
čl. 9). V zákonnom článku 11/1459 sa na rozdiel od predchádzajúcich dekrétov po pr
výkrát zohľadnili skutočné možnosti najchudobnejších zemanov. Osobne má naruko
vať iba ten, čo má aspoň desať poddaných.125 Desiati zemania, ktorí nemali poddaných, 
mali postaviť jedného jazdeckého lukostrelca na tri mesiace. Aj zeman, čo vojenčí za 
žold u preláta alebo u baróna, je povinný v závislosti od veľkosti svojho majetku po-

Podla zákonného článku 28/1459 vdovy, chorí a siroty 
nemuseli narukoval, museli však za seba postavil ná
hradu podľa veľkosti majetku.

122 „... barones seculares, quibus dominus rex ad levanda eorum banderia de proventibus regalibus sallaria dare te- 
netur, huiusmodi, banderria, eorum cum exercituantibus ex iobagionum suorum connumerandorum resultantibus in- 
tegrare non debeant, sed ipsos exercituantes iobagionum connumeratorum preter banderia sua faciant exercituare et 
huiusmodi exercituantes in singulis comitatibus sub ductoribus belli dare teneantur.“ DRH 1458 - 1490, s. 111.
123 „... universi barones et nobiles ac possessionati de singulis viginti iobagionibus censům domino suo solventibus 
cum uno armigero equite bene armato, gladio, clipeo, pharetra et areu vel lancea fulcito exercituare teneantur. Exci- 
piantur tamen inquilini vulgo seller de huiusmodi connumeratione.“ Tamže.
124 „... dominus rex capitaneum eligat comitem proprii comitatus...“ Tamže.
125 „... si aliquis nobilium decern habuerit iobagiones personaliter ad exercitum ire teneatur.“ Tamže, s. 113.
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staviť vojakov podľa predpísaného kľúča (zák. čl. 13). Podľa zákonného článku 20/1459 
konskripcii k portálnemu vojsku podliehali aj všetci Valasi, Rusíni a Slovania valašskej 
viery (Wolachi, Rutheni et Sclavifidem Wolachorum), pričom však mali naďalej konať 
aj svoje obvyklé vojenské povinnosti,126 starý spôsob vojenčenia sa inak ponechával Ku- 
mánom, Jásom a Tatárom, ako aj Sasom, takže ich pre tento prípad nespisovali. Podľa 
článku 23 a 24/1459 šľachtickí služobníci či sluhovia - konkrétne roľníci, remeselníci 
(tesári, kováči, stolári), paholkovia a krajčíri - nepodliehali konskripcii. Ani rôzni krá
ľovskí dvorskí služobníci (senescali, dapiferi, pincerne) a ani kuriálni úradníci (magis
tri, prothonotarii... assessores iurati etprocuratores regni) nepodliehali osobne vojen
skej službe, ale každý musel za seba postaviť náhradníka a podľa počtu svojich podda
ných vystrojiť vojakov. Stoliční slúžni sudcovia (indices nobilium) však neboli oslobo
dení od vojenčenia. Ak jeden z bratov žijúcich v spoločnej domácnosti bojoval za žold, 
jeho ostatní bratia neboli vyňatí z vojenskej povinnosti, takže aspoň jeden z nich musel 
v závislosti od stanovených kritérií nastúpiť vojenskú službu (zák. čl. 25). Zákonný člá
nok 26/1459 sa venoval disciplinárnym otázkam. Žiaden vojenčiaci sa nesmel ubytová
vať v šľachtických domoch a kúriách bez súhlasu ich majiteľov, rovnako sa pod prísnym 
trestom zakazovalo, aby si vojaci svojvoľne brali potraviny a krmivo. O rigoróznosti 
úpravy z roku 1459 svedčí aj nariadenie, že každý šľachtic a nešľachtic pri dezertovaní 
z vojska stratí hlavu aj majetok (zák. čl. 27). Vdovy, chorí a siroty nemali osobnú po
vinnosť narukovať, museli však postaviť vojakov podľa veľkosti svojho majetku (zák. čl. 
28). Po vydaní mobilizačnej výzvy sa všetci vojnopovinní museli do 25 dní dostaviť na 
určené miesta (zák. čl. 29). V závere dekrétu sa v zák. čl. 31/1459 zdôrazňuje, že ak by 
ani spomínané sily nestačili na porazenie nepriateľa, všetci obyvatelia (čiže šľachtici) 
sú povinní osobne narukovať aj so svojimi jazdcami a pešiakmi.

V druhej polovici marca 1461 sa konal v Budíne snem, z ktorého sa však nezacho
val žiaden dekrét ani iný priamy doklad. Nepriamo konanie tohto snemu potvrdzu
jú vyslanci Bratislavy, ktorí listom z 26. marca 1461 píšu bratislavskej mestskej rade, 
že „veľká pohroma postihla krajinu, lebo na každého uvalili daň jeden zlatý a na mes
tá obzvlášť. “ni V ďalšom liste z 31. marca 1461 bratislavskí vyslanci píšu, že daň jeden 
zlatý vyrubili na každý dom, a súčasne oznamujú, že napríklad Budínčania musia za
platiť 1500 zlatých, Starý Budín mal zaplatiť až 2000 zlatých.128 Kontribúcia vo výške 
jeden zlatý sa v stoliciach skutočne aj vyberala, ako o tom svedčí pôsobenie a koreš
pondencia šarišských dikátorov.129

Po tom, čo začiatkom apríla 1462 varadínsky biskup Ján Vitéz dohodol predbežné 
podmienky mierovej zmluvy s rímsko-nemeckým cisárom Fridrichom III., kráľ Matej 
na 9. mája 1462 zvolal do Budína snem. V pozvaní stavov na tento snem sa veľmi pre- 
gnantne vyjadruje právny princíp, podľa ktorého „všetko čo sa týka všetkých, treba so

126 Sociálnym postavením a aj vojenskými povinnosťami týchto etník so zameraním na Rusínov sa venuje RAPANT, 
D.: Rutheni exercituantes, c. d., 108 -123. (Pozri poznámku č. 19)
127 „ain grosser anslag ist geschen durch das gancz land auff yeden man I fl vnd auff die stet auch besunder“. Archív 
mesta Bratislavy (ďalej AMB), Magistrát - stredoveké listiny a listy (ďalej listiny) č. 3381.
128 „der anslag durch das land auff yedes haws I fl get var dan auff die stet sein summen geschlagen di offner haben 
muessen XV c fl an vercihen geben die altoffner II m fl.“ Tamže č. 3382.
129 Pozri DRH 1459 - 1490, s. 120.
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Za uhorskú korunu, ktorú roku 1440 kráľovná vdova Alžbeta založila u Fridricha III., musel roku 1463 kráľ 
Matej zaplatiť 80 000 dukátov.

všetkými prerokovať a odsúhlasiť“.130 Sněmové rokovanie sa skončilo 28. mája 1462, 
ako na to poukazuje královský dekrét, v ktorom sú zhrnuté tri prijaté zákony.131 Týkajú 
sa najmä oblasti procesného práva. V zák. čl. 1/1462 sa jednak taxatívne vymenúvajú 
trestné činy kvalifikované ako násilnosť a jednak sa určuje spôsob ich súdneho postihu 
aj mimo rámca oktaválneho súdu, a to pred súdom osobnej kráľovskej prítomnosti (per
sonalis presentia regia) v kráľovskej kúrii za účasti práve prítomných prelátov a baró
nov. V zák. čl. 2/1462 sa vypočítava 14 deliktov kvalifikovaných ako nevernosť (infide- 
litas). V zásade išlo o trestný čin spáchaný vazalom proti seniorovi a okrem iného sem 
patrili: úklady proti kráľovi a korune, velezrada, falšovanie verejných listín a pečatí, fal
šovanie peňazí, vražda príbuzných do štvrtého stupňa, podpaľačstvo dedín a usadlostí, 
najímanie a pozývanie cudzích lupičov, plieniteľov alebo žoldnierov do krajiny, nási
lie proti úradom a úradným osobám, vražda alebo poranenie riadnych krajinských sud
cov najmä pri výkone ich činnosti, zrada hradov a zradcovstvo voči svojim pánom, za
bitie protivníka počas súdneho konania, náboženská herézia, sprznenie či znásilnenie 
príbuzných do štvrtého stupňa. V zákonnom článku 3/1462 sa vymenúvajú záležitosti, 
ktoré spadajú do kompetencie cirkevných súdov. Na sneme v máji 1462 stavy odsúhla
sili aj mimoriadnu daň vo výške 1 zlatý od každej usadlosti. Vybraná suma sa mala po
užiť na vykúpenie kráľovskej koruny od Fridricha III. (Podľa predbežnej dohody z aprí
la 1462 mal Matej za jej vrátenie zaplatiť 80 000 zlatých.) Spolu 27 uhorských hodnos
tárov (9 prelátov a 18 veľmožov) sa menovite v listine datovanej 29. mája 1462 zaviaza
lo garantovať kráľov záväzok potvrdený dekrétom z 31. mája 1462, že v budúcnosti sa 
nebude vyberať mimoriadna daň.132

Na jar 1463 sa za účasti kráľa, prelátov, barónov a šľachticov zišiel snem v Tolnavá-

130 „quod omnes tangit, debet ab omnibus approbari“. Tamže, s. 12, 44.
131 Text a regest tamže, s. 121 - 127.
132 Text oboch listín pozri tamže, s. 128 -130.
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Rub a líce zlatého a denára Mateja Korvína. Podia reformy z roku 1463 pripadalo na jeden zlatý sto dená
rov.

re. Vzhľadom na mimoriadne akútne turecké nebezpečenstvo sa hlavná pozornosť ve
novala otázkam obrany krajiny. V dekréte z 29. marca 1463, ktorý je rozčlenený do 28 
zákonných článkov,133 rezonovala predovšetkým problematika portálneho a stoličného 
vojska. V zák. čl. 1/1463 bola vyhlásená generálna mobilizácia vojska proti Turkom.134 
Šľachtici vlastniaci iba jednu usadlosť a šľachtici, ktorí mali od jedného do desať pod
daných, museli narukovať osobne. Šľachtici majúci viac než desať poddaných okrem to
ho museli postaviť jedného dobre vyzbrojeného jazdca, tí, čo vlastnili 20 až 30 podda
ných, mali vystrojiť dvoch jazdcov a analogicky ďalej, čiže vždy za každých desať pod
daných sa mal postaviť jeden jazdec (zák. čl. 2). Táto a takto vymedzená povinnosť sa 
vzťahovala aj na slobodné kráľovské mestá, ako aj ostatné mestečká a dediny patriace 
kráľovi alebo jeho matke (zák. čl. 3). Šľachtickí (nedospelí) chlapci, starci, chorí a vdo
vy (pueri, senes, debiles et vidue) nemuseli za seba postaviť náhradu. Šľachtickí kuri
álni čeľadníci (familiári) - stajníci, pohárnici a stolníci (senescali..., pincerne et dapi- 
feri) stavali vojakov podľa stanoveného kľúča (zák. čl. 6) a výnimka z povinnosti osob
ne vojenčiť sa netýkala ani kastelánov (zák. čl. 7). V zákonnom článku 8 sa stanovilo, 
že „za postavenie a vystrojenie stoličného vojska zodpovedajú príslušní župani alebo 
podzupani, pričom šľachtici stolice volia spomedzi seba predstaviteľa do vedenia sto
ličného vojska. “135Zo zákonného článku 15/1463 vyplýva, že kráľ i snem opäť prihliadli 
na možnosti najchudobnejších zemanov: „Z viacerých bratov žijúcich na jednom chle
be, rukuje iba jeden, ostatní sú oslobodení. “ш Podľa zák. čl. 16/1463 jazdci postave
ní šľachticmi v závislosti od počtu poddaných - 1 jazdec za každých 10 poddaných - 
mohli vojenčiť spolu s nimi, čiže mohli byť zaradení do oddielov (t.j. bandérií, hoci sa 
to výslovne neuvádza - pozn. V. S.) tých šľachticov, ktorí ich vystrojovali, takže nemu
seli bojovať v radoch portálneho vojska príslušných stolíc, čo sa priečilo predchádzajú
cej praxi zakotvenej napr. v zák. čl. 12/1459. Zmobilizované vojsko z Dolnej zeme sa

133 Text a regest dekrétu tamže, s. 131 - 139.
134 „Primo quod fiat generalis exercitus pro defensione nostra contra Turcos, in quo dictus dominus nosterrex perso- 
naliter una nobiscum debeat interesse modo infrascripto.“ Tamže, s. 134.
135 ...levatores huius exercitus sint comites vel vicecomites, penes quos eligaturunus nobilisilius comitatus per uni-
versitatem nobilium comitatus huiusmodi.“ Tamže, s. 135.
136 „ex pluribus fratribus in uno pane viventibus unus pro aliis exercituare possit et alii sint supportati.“ Tamže, s. 
137.
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malo dostaviť na Turíce (29. mája 1463) „in villa Kyspetervaradiya“ (dnes Novi Sad), 
šľachtici z Hornej zeme do 15 dní po Turíciach (zák. čl. 10), vojsko malo slúžiť najviac 
tri mesiace (zák. čl. 14) a v danom roku ho kráľ mohol zvolať len raz, takže šľachtici 
nemali byť okrem toho zaťažovaní vojenskou službou a postavením jazdcov podľa port 
nad rámec zaužívaných zvyklostí a dávnych slobôd a výsad - prefer formám antique 
libertatis (zák. čl. 17). V zák. čl. 12/1463 sa vlastne prvýkrát v uhorskej legislatívnej 
praxi špecifikuje predpísaná zbroj majetnejších šľachticov, čiže ťažkej jazdy: „Šľachtic 
majúci sto poddanských port má byť vyzbrojený brnením s golierom a prilbou, hrud
ným pancierom, štítom a kopijou, a nech ho sprevádzajú dvaja familiári vyzbrojení br
nením, golierom, prilbou, kopijou a štítom. Šľachtic, ktorý vlastní 80, 60 alebo 50 pod
daných, nech má brnenie, golier, prilbu, hrudný pancier a kopiju, a svojich familiárov 
nech vedie vyzbrojených, ako najlepšie môže. “137 Tresty a pokuty za rabovanie cirkev
ných a šľachtických majetkov, škodenie poddaným, za neuposlúchnutie mobilizačnej 
výzvy a nedodržiavanie disciplíny vo vojsku (zák. čl. 13) sú oproti predošlému obdobiu 
omnoho prísnejšie najmä voči vojenčiacim šľachticom, na čo sa aj kráľovi, jeho kapitá
nom a županom delegujú omnoho väčšie právomoci (zák. čl. 13,17 a 19). V dekréte sa 
venovala pozornosť aj jurisdikčnému postupu (zák. čl. 20 a 21) a razeniu peňazí a me
ne, takže 1 zlatý malo tvoriť 100 denárov (zák. čl. 26 a 27).

Na tolnavárskom sneme zvolili delegáciu, ktorá 19. júla 1463 vo Viedenskom No
vom Meste uzavrela mierovú zmluvu s cisárom Fridrichom III.138 a ktorá následne 24. 
júla 1463 prevzala uhorskú kráľovskú korunu. Počas jesenného ťaženia uhorského voj
ska sa Matejovi podarilo vydobyť od Turkov okolo 60 pevností v Bosne vrátane hlavné
ho bosnianskeho mesta Jajce, ktoré kapitulovalo 25. decembra 1463. Zavŕšením tých
to zahraničnopolitických úspechov sa stala slávnostná korunovácia Mateja za uhorské
ho kráľa 29. marca 1464 v Stoličnom Belehrade. Až korunovaním Matej nadobudol de 
facto úplnú legitimitu kráľa panujúceho z Božej milosti. Korunovačný akt bol súčasťou 
korunovačného snemu, na záver ktorého Matej vydal korunovačný dekrét datovaný 6. 
aprílom 1464.139 Podľa feudálneho práva bol korunovačný dekrét zákonom najvyššie
ho významu. Obsahoval prepis a potvrdenie dekrétu Ľudovíta I. z roku 1351 (vrátane 
konfirmácie Zlatej buly Ondreja II. z roku 1222), dekrétu Žigmunda z 8. marca 1435, 
ako aj uznesenia korunovačného snemu, ktoré boli zaradené do 28 zákonných článkov. 
V prológu sa vzdáva hold vláde dobrých zákonov, chvália sa králi a panovníci, ktorí 
nielen zbraňami ochraňujú svoj ľud, ale zachovávajú aj jeho práva, slobody a užitočné 
zákony.140 Vojenstvu sa v dekréte venuje len okrajová pozornosť, a to v zák. čl. 10/1464 
v súvislosti s hradmi a pevnosťami nezákonne postavenými po smrti kráľa Albrechta,

137 „Item nobilis centum portas iobagionales habens debeat habere pro armis loricam cum collario et cassidem, pec- 
torale, clipeum et lanceam, et habeat secum duos familiares suos cum loricis, collariis, cassidibus, Janceis et clipeis. 
Nobilis vero octoaginta, sexaginta vel quinquaginta iobagiones habens habeat loricam, collarium, cassidem, pectora- 
le et lanceam pro se, familiares autem suos ducat secum prout melius poterit.“ Tamže, s. 136.
138 Text rakúskej a uhorskej verzie mierovej zmluvy datovanej 19. júlom 1463 vo Viedenskom Novom Meste, resp. 
v Šoproni publikuje NEHRING, K.: c. d., s. 202 - 209.
139 Text a regest dekrétu pozri DRH 1458 - 1490, s. 140 - 150.
140 „Cum laudabilis felixque sit res publica ilia, in qua bene institute leges dominantur, dexet igitur reges et principes, 
in quorum manibus populorum urbiumque ius est, non modo armis populum sibi creditum fortier tueri, sed etiam in 
iuribus, libertatibus et constitutionibus utilibus conservare.“ Tamže, s. 142.
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Koncom stredoveku sa uhorský snem viackrát konal aj v Bratislave.

ktoré sa majú pod hrozbou hrdelného trestu zbúrať do najbližších Turíc (čiže do 20. 
mája 1464). V zák. čl. 28/1464 sa zasa opätovne v duchu predchádzajúcich sněmových 
ustanovení (napr. zák. čl. 2/1458 (jún), 26/1459, 13/1463) zakazuje počas vojenčenia 
okupovať a vykrádať šľachtické i cirkevné domy a kúrie, páchatelia mali byť postavení 
pred oktaválny súd.

Na korunovačnom sneme boli prerokované aj otázky vojenského charakteru. Uzne
senia však neboli zahrnuté do korunovačného dekrétu, ale ako osobitné vojenské dis
pozície (pravidlá) tvorili samostatný kráľovský príkaz datovaný 6. aprílom 1464. Zná
my a zachovaný je iba jeden exemplár príkazu adresovaný Hevešskej stolici.141 Najdô
ležitejšie bolo ustanovenie o postavení vojska proti Turkom. Všetci zemepáni majú od 
každých 12 port (čiže usadlostí) dodať jedného dobre vyzbrojeného jazdca.142 Kto ne
mohol alebo nevedel vystrojiť obrneného jazdca, musel zaplatiť ako náhradu 10 zlatých. 
Toto rozhodnutie vlastne naznačovalo nastupujúci trend a kráľovu snahu získavať skôr 
finančné prostriedky než nevycvičených vojakov, a to s cieľom profesionalizovať stá
le vojsko. Šľachtici jedného lánu nemuseli rukoväť osobne, ale vždy desiati mali dodať 
jedného dobre vyzbrojeného jazdca.143 Neplnenie príslušných ustanovení vojenskej dis
pozície sa kvalifikovalo ako zločin večnej nevernosti (nota perpetue infidelitatis).

Od konca februára do konca marca 1466 sa konal v Budíne snem, ktorého hlavným 
bodom bola príprava letného vojenského ťaženia proti Turkom. O výsledkoch rokovania

141 Text a regest pozri tamže, s. 151 -155.
142 „de singulis duodecim portis integris... nostre dare, disponere et mittere tenerentur ad ipsum exercitum unum bo
nům armatum equitem cum armis competentibus...“ Tamže, s. 153.
143 „decem nobiles unius sessionis unum bonum armatum dare tenerentur...“ Tamže, s. 154.
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snemu sa zachovali len útržkovité informácie jednak v liste z 27. marca 1466 adresova
nom Zemplínskej stolici144 a jednak vo vojenskej dispozícii z 12. apríla 1466 adresova
nej Rábskej stolici.145 V nej sa nariaďuje, aby všetci svetskí zemepáni proporčně k svo
jim možnostiam a majetkom vystrojili vojakov vyzbrojených mečom, kopijou a štítom, 
alebo lukom s tulcom (a šípmi), ako aj mečom a štítom.146 Pre potreby vojenského ťaže
nia bola vyrubená mimoriadna daň, no nezachovali sa správy, v akej miere sa zdanenie 
realizovalo. Plánovaná obranná výprava roku 1466 sa napokon neuskutočnila, lebo sul
tán na Uhorsko nezaútočil.

Rok 1467 bol bohatý na závažné udalosti. Hneď začiatkom roka (koncom januá
ra) vojsko vedené osobne kráľom Matejom dobylo posledný bratříčky tábor vo Veľ
kých Kostoľanoch. V marci sa konal v Budíne snem, ktorého hlavným výsledkom bola 
daňová reforma.147 Jej podstata spočívala v tom, že dovtedajšiu poddanskú daň (lucrum 
camerae), ktorá sa platila od usadlosti (resp. porty, čiže brány usadlosti) vo výške 20 
denárov, nahradila nová, kráľovská daň (tributum fisci regalis), ktorá sa platila od kaž
dej domácnosti v usadlosti, takže sa ľudovo nazývala daňou od komína. Efekt a prínos
ný účinok novej dane sa prejavil v tom, že všetky dovtedy vydané oslobodenia a exem- 
pcie stratili platnosť. Týkalo sa to aj zmeny tridsiatku (tricesima), ktorý mal charakter 
pohraničného cla vo výške 5 až 6% z vyvážaného i dovážaného tovaru. Obsahovo zo
stalo clo zachované, no premenovaním na korunné clo (vectigalia coronaé) aj v tomto 
prípade stratili platnosť udelené výsady a privilégiá vzťahujúce sa na tridsiatok.

Zavedenie daňovej reformy roku 1467 síce zvýšilo príjmy do kráľovskej pokladnice, 
súčasne však vyhrotilo sociálne napätie, ktoré napríklad v Sedmohradsku, kde dovtedy 
poddaní komornú daň neplatili, prerástlo v auguste 1467 do otvoreného povstania proti 
kráľovi. Začiatkom septembra Matej povstanie potlačil a v novembri zaútočil proti mol
davskému vojvodovi Štefanovi III., ktorého chcel potrestať za to, že podporoval sed- 
mohradských povstalcov. Matejov útok bol neúspešný a koncom roka sa stiahol s voj
skom do Uhorska.

V apríli 1468 vypukla uhorsko-česká vojna, bojovalo sa predovšetkým na území Mo
ravy. Snaha získať nevyhnutné finančné prostriedky bola hlavným dôvodom, prečo Ma
tej zvolal snem, ktorý sa konal 8.-29. septembra 1468 v Bratislave. Sněmové uznese
nia zaradené do 17 zákonných článkov148 neprinášali z vojenského hľadiska nič nového 
s výnimkou toho, že vzhľadom na schválenie mimoriadnej dane (zák. čl. 14) kráľ oslo
bodil šľachtu na jeden rok od vojenskej služby za predpokladu, že turecký sultán ale
bo iný silný nepriateľ nezaútočí na Uhorsko, takže by mu vlastnými silami nedokázal 
vzdorovať (zák. čl. 15).149Deň pred vydaním dekrétu (čiže 28. septembra 1468) kráľ

144 Pozri tamže, s. 159.
145 Tamže, s. 159 - 161. Obdobná dispozícia bola zaiste zaslaná všetkým 60 stoliciam, ktorých zástupcovia sa na 
sneme zúčastnili.
146 „... ut ultirni armati habeant gladium, lanceam et clipeum vel arcum cum pharetra ac gladium et clipeum..." Tam
že, s. 162.
147 Text dekrétu pozri tamže, s. 164 - 168.
148 Regest a text dekrétu tamže, s. 17 - 178.
149 ...annum integrum a die dati huius decreti nostri nullus exercituare teneatur, exceplo si imperátor Turcorum aut
aliqui magni inimici vel potentes contra regnum venirent, quibus nos resistere non possemus, quita tunc inseurgere 
et exercituare tenebuntur.“ Tamže, s. 178.
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Matej vydal písomný záväzok, že nebude viac vyberať mimoriadnu peňažnú daň (sub- 
sidium pecunie), čo podpismi a pečaťami potvrdilo 21 popredných cirkevných a svet
ských hodnostárov.150

V 70. rokoch 15. storočia sa snem konal pomerne často, prinajmenej sedemkrát: ro
ku 1470 v Budíne,151 1471 v Budíne,1521472 v Budíne,1531474 v Budíne,154 1475 v Budí
ne,155 1476 v Päťkostolí,156 1478 v Budíne.157 Z rozboru príslušných dekrétov vyplýva, 
že vojenskej legislatíve sa venovala len malá pozornosť. Zväčša sa opakovali zákon
né články z predchádzajúcich rokov, čo je prekvapujúce najmä preto, že išlo o pomer
ne rušné obdobie naplnené vojnou proti Českému kráľovstvu (až do roku 1478), vojnou 
proti Rakúsku (od roku 1477), ako aj častými pohraničnými zrážkami s Osmanskou rí
šou. V tomto desaťročí však nadobudlo na význame schvaľovanie a vyberanie mimo
riadnej vojenskej dane, spravidla vo výške jeden zlatý od usadlosti. Subsidium sa vlast
ne stalo pravidelnou daňou, pričom jej jednorazový globálny výnos predstavoval celo
štátne cca 250 000 zlatých.158

V poslednom desaťročí vlády Mateja Korvína sa uhorský snem zišiel šesťkrát: roku 
1481 v Budíne, 1482 v Budíne, 1485 vo Vacove, na prelome rokov 1485/86 v Budíne 
a roku 1488 dvakrát. Z hľadiska vojenskej legislatívy sa uvedené obdobie v mnohom 
podobá na predchádzajúce desaťročie. Snem sa stal poslušným vykonávateľom kráľo
vej vôle, vždy odsúhlasil vyberanie mimoriadnej dane napriek kráľovým opakovaným 
sľubom, že sa viac vyberať nebude. Výnimku v zákonodarstve do istej miery predsta
vuje rokovanie snemu na prelome rokov 1485/86 v Budíne. Snemu predchádzalo via
cero závažných vnútropolitických i zahraničnopolitických udalostí. Jednou z nich bolo 
aj úmrtie popredného kráľovho prívrženca palatína Michala Orsága koncom roka 1484. 
Matej sa s obsadením funkcie palatína neponáhlal. Dôvodom bolo aj to, že takmer celú 
prvú polovicu roka 1485 bol zaneprázdnený vojnou v Rakúsku, keď od 29. januára do 
1. júna obliehal Viedeň, ktorá po 5-mesačnom boji napokon kapitulovala. Kráľ sa pre
to nezúčastnil ani na sneme vo Vacove, ktorý aj bez jeho prítomnosti odsúhlasil mimo
riadnu daň vo výške jeden zlatý.159

V decembri 1485 sa zišiel v Budíne snem, ktorý rokoval až do 25. januára 1486, keď 
kráľ vydal rozsiahly dekrét, v staršej literatúre označovaný ako Decretum maius, či
že Väčší dekrét.160 Patrí medzi najzaujímavejšie právne dokumenty 15. storočia. Ma-

150 Pozri tamže, s. 179 - 181. Za zmienku stojí nezvyčajná podoba predikátu a titulatúry Mikuláša Ilockého uvede
ná v subskripcii: „Nicolaus de Wylak comes perpetuus de Thelchak“, čiže Mikuláš z Iloku, dedičný gróf z Teoča- 
ku (v Bosne). V registri (tamže, s. 386) je Thelchak (maď. Tôltszék) mylne lokalizovaný ako Tulčík (v Šarišskej sto
lici).
151 Dekrét z jesene (po 24. novembri) 1470 pozri tamže, s. 184 -189.
152 Dekrét z 18. septembra 1471 pozri tamže, s. 190 - 202.
153 Dekrét z 1. mája 1472 pozri tamže, s. 203 - 209.
154 Dekrét z 2. októbra 1474 pozri tamže, s. 210 - 217.
155 Dekrét z 29. mája 1475 pozri tamže, s. 220 - 226.
156 Sněmový dekrét z roku 1476 sa nezachoval, pozri tamže, s. 231 - 234.
157 Dekrét z 29. marca 1478 pozri tamže, s. 234 - 243.
158 FUGEDI, E.: Mátyás király jôvedelme 1475-ben. In: Századok, 116,1982, s. 484 - 506. (Odhadované príjmy su
márne s. 503 - 504.) Pozri aj SEGEŠ, V: Milióny Mateja Korvína. In: Historická revue, 6,1995, č. 1, s. 8 - 9.
159 Matejov dekrét zo 4. júna 1485 o vyrubení subsidia pozri DRH 1458 -1490, s. 259.
160 Text dekrétu pozri tamže, s. 265 - 310.
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£зпШшшша (neliti rffftti ongaríctej Korvín chcel touto kodifikáciou ob
medziť vplyv obyčajového práva v mno
hých oblastiach, preto k dekrétu pripojil 
klauzulu o jeho večnej platnosti. Dekrét 
obsahoval až 78 zákonných článkov, vo
jenstvu je však venovaných len niekoľ
ko z nich (30, 31, 32, 33, 61, 62, 65, 66,
67), z hľadiska výstavby a organizácie 
uhorských branných síl či obrany kra
jiny neprinášajú veľa nového. V súla
de s predchádzajúcou právnou praxou 
sa vojakom zakazovalo spôsobovať ško
dy počas vojenčenia (zák. čl. 30), nási
lím alebo svojvoľne brať potraviny ale
bo krmivo, pričom sa nariaďovalo, že 
všetci vojenčiaci musia za tovar platiť 
podľa limitácie stanovenej kráľom, oso
bitne sa tu spomínalo nenáležité sprá
vanie sa oddielov ľahkých jazdcov či
že husárov (gentes... levis armature si
vé huzarones), ktorí po skončení výpra
vy alebo vypršaní kontraktu spôsobujú 
veľké škody na cudzích majetkoch (zák. 
čl. 31). Pasáž opisujúca neutešené po
mery v krajine a výčiny vojska v zák. čl.
61/1486 pripomína jazykom skôr kroni
kársky štýl než obvyklú reč legislatívy:
„Ďalej sa rozmohlo, že vojaci na pocho
de, zabudnúc na strach pred Bohom a ľuďmi, kradmo vnikajú do kostolov, kde si sedlia
ci zvykli kvôli bezpečnosti uschovávať potraviny a iné cennosti, tam [v kostoloch] si vo
jaci prisvojujú nielen veci sedliakov, ale páchajú beztrestne také strašné veci, o ktorých 
je hrozné čo i len hovoriť“}61 Preto sa ďalej prísne zakazovalo buď jazdcom alebo pešia
kom (sivé eques sivé pedes) násilne vnikať do kostolov, znesväcovať ich či kradnúť tam. 
Sankcie za porušenie uvedeného príkazu boli veľmi prísne nielen voči vojakom, ale aj 
voči ich veliteľom. Kapitánovi takejto jednotky, ak bol šľachticom, sa mal skonfiško
vať celý jeho hnuteľný majetok, ktorý prepadol v prospech kráľovského fišku. Previni
lým vojakom nešľachtického pôvodu sa za rabovanie stanovoval trest smrti upálením.162 
Podľa zák. čl. 62/1486 sa rovnakým trestom postihovali delikventi aj v prípade násilné-

Frontispice tzy. Väčšieho dekrétu kráľa Mateja vyda
ného tlačou v Lipsku.

161 „Item solent plerumque exercituantes in eorum progressibus ecclesias propter commeatus sivé victualia et alias 
res per colonos pro securitate ad easdem collatas Dei et hominum timore postposito violare et inde non solum victu
alia necessaria, sed etiam alia omnia bona eorundem colonorum surripere et ibi alia etiam enormia et dietu quoque 
nefanda impune committere.“ Tamže, s. 299.
162 „Si autem eiuscemodi transgressores ignobiles fuerint, comburantur.“ Tamže.
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ho vniknutia a krádeží v šľachtických domoch a kúriách.163 Za dodržiavanie uvedených 
ustanovení zodpovedal najvyšší kapitán čiže veliteľ vojska (supremus capitaneus exer- 
citus). O všeobecnom rozšírení nosenia zbrane podáva svedectvo zákaz nosiť zbraň na 
stoličný súd, lebo - ako sa v zák. čl. 65/1486 uvádza - rozmohlo sa, že sporné stránky 
sprevádzané mnohými ozbrojenými familiármi a poddanými zastrašujú odporcov, tak
že každý, kto tam príde, nech zloží zbrane, lebo súd je miestom, „kde majú rozhodovať 
nie zbrane, ale právo".164 V zák. čl. 66/1486 sa konštatuje, že „na jarmokoch a týžden
ných trhoch, ako aj v krčmách dochádza k mnohým vraždám, zraneniam, bitkám a tiež 
sa zvyklo vyskytovať mnoho zvád, hádok a nespočetné množstvo iného zla, lebo zúrivos
ti vždy slúžia zbrane. Takže, aby sa skoncovalo s týmito nekalými činmi, nariaďuje sa, 
že všetci a každý jeden akéhokoľvek stavu, čo idú na jarmok, trh, alebo do krčmy, ne
ch odložia všetky zbrane v svojom príbytku a pod vyššie spomenutým trestom, nech ne
ozbrojení idú predávať, kupovať či piť a len takto nech sa tam zdržiavajú a zabávajú. “165 
Z formálneho rozboru dekrétu vyplýva, že až 20 % textu je doslovným prevzatím usta
novení dovtedajších dekrétov a aj v ostatných 80 % textu badať podstatné vplyvy dovte
dajšej uhorskej legislatívy. Osobitosťou dekrétu bolo aj to, že ako jeden z mála uhor
ských stredovekých zákonov bol roku 1488 a 1490 vydaný tlačou v Lipsku. Výsledkom 
rokovania snemu z prelomu rokov 1485 a 1486 bol aj samostatný dekrét kodifikujúci 
postavenie a právomoci palatína, podľa čoho sa zvykol označovať aj ako palatínsky zá
kon.166 Vojenské kompetencie palatína boli vymedzené nasledovne: ako najvyšší pred
staviteľ šľachty a zástupca kráľa (zák. čl. 10) bol de facto zástupcom najvyššieho velite
ľa uhorského vojska, čoho vyjadrením je jeho funkcia najvyššieho kapitána kráľovstva 
- supremus capitaneus regni (zák. čl. 4), bol najvyšším sudcom kráľovstva (zák. čl. 9), 
a teda vlastne aj najvyšším vojenským sudcom. Zároveň bol aj najvyšším sudcom a de
dičným županom (teda aj vojenským veliteľom) Kumánov (zák. čl. 11).

V Matejovom vzťahu k jednotlivým stavom z hľadiska ich podielu na zákonotvomej 
činnosti badať veľký pragmatizmus a až účelovosť. Najmä v začiatkoch vlády sa kráľ 
opieral skôr o strednú a drobnú šľachtu. Len čo sa mu podarilo nakloniť si väčšinu veľ
možov, alebo presnejšie povedané podstatnú skupinu z nich, záujmy nižšej šľachty pre
stal preferovať. Príznačne to odzrkadľuje aj fakt, že do roku 1464 zvolal všetkých šľach
ticov korporatívne na snem trikrát, po korunovácii však už iba dvakrát, a to roku 1471 
v čase sprisahania Jána Vitéza a roku 1475, keď sa v Uhorsku značne oslabil a naru-

163 „Item quod gentes huiusmodi in ipsarum progressu in domibus nobilium nusquam descendere et neque res et bo
na colonorum sivé rusticorum de domibus et curiis nobilium violenter auferre presumant. Transgressores vero ean- 
dem penám quam violalores ecclesiamm incurrant eo facto.“ Tamže, s. 300.
164 ...ut ibi non armis, sed iure contendendum noscant.“ Tamže, s. 302. V tejto súvislosti treba upozorniť a zdôraz
niť, že v Trenčíne sa v mestskom štatúte už roku 1476 nariaďovalo, že richtár má dohliadať, aby súdne rokovanie pre
biehalo pokojne a aby stránky prichádzali bez zbraní. Štátny okresný archív v Trenčíne, Magistrát mesta Trenčína, 
najstaršia mestská kniha, s. 3 - 8.
165 „... in nundinis et foris ebdomadalibus, preterea in tabernis plurime hominum interemptiones, vulnerationes, ver- 
berationes et item multe rixe et infinita aliorum malorum genera commiti consueverunt, furor siquidem ubique arma 
ministrat, idcirco ut deinceps etiam huic malorum generi debita provisione occurratur, consimiliter statutum est, qu- 
odomnes et singuli - cuiuscunque condicionis existant - ad nundinas, fora et tabemas proficiscentes arma omnia in 
hospitiis deponant et inermes ad emendum et vendendum et bibendum proficiscantur ibique pena sub eadem vivant 
et commorentur.“ DRH 1458 -1490, s. 302 - 303.
166 Regest a text dekrétu pozri tamže, s. 311 - 317.
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Uhorský a český krát Vladislav II. (tretí ztava) spolu s dalšími európskymi panovníkmi, ktorých Boh symbo
licky vedie do boja proti pohanom (alegorický leták z roku 1502).

šil vnútorný poriadok vzhľadom na Matejovo zahraničné ťaženie v Sliezsku. Obdob
nú tendenciu možno pozorovať aj vo vzťahu kráľa k slobodným kráľovským mestám. 
Do roku 1464 sa zúčastňovali na snemoch takmer pravidelne, potom ich kráľ pozval na 
snem iba raz, roku 1475. Finančnú a materiálnu pomoc vrátane vojenského materiálu 
a proviantu si kráľ vymáhal od miest zväčša individuálne príkazmi v bilaterálnom vzťa
hu, a nie na celokrajinskom fóre, akým bol snem.

Vojenské a finančné otázky súvisiace s obranou krajiny boli trvalým predmetom 
záujmu sněmových rokovaní. Na začiatku vlády Mateja Korvína si šľachta vymohla 
kodifikáciu zásady, že za obranu krajiny je prvorado zodpovedný kráľ a ďalej prelá
ti a veľmoži, ktorí zväčša z vlastných prostriedkov stavali oddiely pod vlastnou zásta
vou (koruhvou) nazývané bandériá. V prípade vyhlásenia všeobecnej mobilizácie ma
li šľachtici nielen osobnú povinnosť narukovať, ale zákony z roku 1459,1463 a 1464 im 
ukladali v závislosti od majetku postaviť a vystrojiť príslušný počet ozbrojencov, kto
rí tvorili tzv. portálne vojsko. Od polovice 60. rokov 15. storočia, najmä po zavedení 
daňovej reformy roku 1467, boli príslušníci strednej a drobnej šľachty zväčša oslobo
dení od vojenčenia, čo bolo možné preto, lebo takmer každoročne sa vyrubovala a vy
berala mimoriadna daň vo výške spravidla jeden zlatý od usadlosti. Výnos zo subsidia 
umožnil kráľovi vydržiavať stále žoldnierske vojsko, o ktorom sa však príslušné záko
ny takmer nezmieňujú.
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2.5. Obdobie vlády Jagelovcov (1490 - 1526)

Za takmer štvrťstoročie trvajúcej vlády Vladislava II. sa pri úpravách vojenskej po
vinnosti opäť presadili záujmy šľachty. V legislatívnej tvorbe sa na začiatku jeho vlády 
jasne zračí tendencia k obnoveniu vojenského systému, ktorý bol príznačný pre obdo
bie od Žigmundovej vlády do polovice vlády Mateja Korvína, keď ťažiskom branných 
síl boli bandériá a portálne vojsko.167 Vojenská daň sa síce stala pravidelnou, no jej sku
točné zaplatenie sa spravidla podarilo realizovať len sčasti. O význame subsidia svedčí 
napríklad to, že v rokoch 1494 a 1495 výnos z neho tvoril až 74 % z celkových kráľov
ských príjmov. Z vyzbieranej sumy sa však iba 54 % skutočne dostalo do kráľovskej po
kladnice, 31 % skončilo v súkromných rukách a 15 % predstavovala réžia a strata.168

V dekréte z roku 1492 sa zdôrazňovalo,169 že stále vojsko má platiť panovník zo svo
jich prostriedkov, aby sa vojaci nedopúšťali krádeží ani rabovania. Celokrajinská vo
jenská pohotovosť sa smela vyhlásiť len pri vpáde nepriateľa (od 20 port jazdec) a po
vinnosť bojovať aj za hranicami krajiny mali len platení žoldnieri. Veľkosť bandéria sa 
podľa zák. čl. 20/1492 stanovila na 400 mužov. Polovicu z nich mali tvoriť ťažkoode- 
ní jazdci a polovicu ľahká jazda, čiže husári. Desiati jednousadlostní zemani, ktorí ne
mali poddaných, mali postaviť jazdca vyzbrojeného minimálne kopijou, štítom a lukom 
a podľa možnosti aj náprsným pancierom. Menovite sa v zák. čl. 21/1492 uvádzali ma
jitelia najväčších bandérií, medzi ktorých patril Ján Korvín, Vavřinec Ilocký (Ujlaky), 
spišský župan Štefan Zápoľský, Ján a Žigmund (Grófovci) z Pezinka a Svätého Jura, 
ako aj grófi Frankopanovci a Korbavskí.

Účinnosť vojenských ustanovení zákonných článkov z roku 1492 nebola však v ži
vote veľká, lebo ako sa ukázalo na jeseň 1493, uhorské vojsko vedené chorvátskym bá
nom Imrichom Derenčénim utrpelo zdrvujúcu porážku v Dalmátsku od tureckého voj
ska bosnianskeho pašu vracajúceho sa z pustošiacej výpravy po Korutánsku a Kraňsku. 
Uznesenia snemu z jesene 1493 sa síce nezachovali, no kráľ, odvolávajúc sa na ne, vy
dal 1. novembra 1493 nariadenie o znovuzavedení subsidia vo výške jeden zlatý. Ďalej 
nariadil okamžitú mobilizáciu bandérií veľmožov a prelátov, ostatné kontingenty zlo
žené z portálneho vojska sa mali zošikovať najneskôr do 24. apríla 1494. Zmobilizova
ní banderiálni páni mali právo sami vybrať od poddaných na svojich panstvách mimo
riadnu daň s tým, že polovicu (teda pol zlatého) si ponechali, druhú polovicu mali od
viesť do kráľovskej pokladnice.170

Nechuť drobnej a strednej šľachty k plneniu vojenskej povinnosti sa odzrkadľuje vo 
viacerých článkoch dekrétu Vladislava П. z roku 1498.171 Podľa zák. čl. 16/1498 sa na
riaďovalo v južných stoliciach postaviť jazdca len od 36 port, no na tureckom pohra-

167 KUBINYI, A.: Politika és honvédelem, c. d., s. 399.
168 ENGEL, P.: Szent István birodalma. A kôzépkori Magyarország tôrténete. Budapest 2001, s. 295 - 296. Porovna
nie príjmov z daní za Mateja a za Jagelovcov pozri KULCSÁR, P.: A Jagell6-kor. Budapest 1981, s. 68 - 69. K hos
podáreniu královského dvora a jeho dôsledky na hlavné oblasti spoločenského života za Jagelovcov pozri FÓGEL, 
J.: II. Ulászló udvartartása (1490 -1516). Budapest 1913; tenže: II. Lajos udvartartása 1516 -1526. Budapest 1917.
169 CJH 1000 -1526, s. 480 - 561.
170 KUBINYI, A.: Politika és honvédelem, c. d., s. 399.
171 CJH 1000 -1526, s. 592 - 641.
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ničí už od 24 port. Zároveň sa zdôraz
ňovalo, že polovičné bandériá sa majú 
skladať len z fažkoodených jazdcov. Po
vinnosť bojovať aj za hranicami mali len 
žoldnieri. Obranu krajiny mal prvorado 
zabezpečovať kráľ zo svojich prostried
kov, na druhom mieste preláti, potom 
baróni a len v prípade ďalšej potreby si
ly celokrajinskej vojenskej pohotovos
ti. Dekrét v zák. čl. 20/1498 obsahuje 
aj nový zoznam cirkevných banderiál- 
nych pánov, ku ktorým vtedy z územia 
Slovenska patrili ostrihomský arcibis
kup a jágerský biskup, ktorí vystrojova- 
li po dve bandériá, ostrihomská a jáger
ská kapitula stavala po 20 jazdcov, nit
riansky biskup a zoborský opát po 50 
jazdcov. V zák. čl. 21/1498 sa určovalo, 
že bandérium kráľa má mať 1000 jazd
cov, povinnosť vystrojiť bandérium ma
li ďalej sedmohradský vojvoda, sikulský 
gróf, chorvátsky bán a temešský župan.
Podľa počtu svojich poddaných mali povinnosť postaviť bandériá aj všetci baróni, čiže 
koruhevní páni, medzi nimi napríklad spišský župan Štefan Zápoľský, Imrich a Gabri
el z Perina, Ján Bebek z Plešivca, Štefan z Rozhanoviec, Anton z Pavloviec, Ján z Hu
menného, grófi Tomáš, Peter a František z Pezinka a Svätého Jura, Mikuláš z (Rimav
skej) Seče, Žigmund z Levíc či Ján Bánfi z Beckova. O dva roky neskôr, podľa zák. čl. 
21/1500,172 k banderiálnym pánom s majetkami na území Slovenska pribudol ešte Ján 
Podmanický z Podmanína, Marek Horváth, Imrich a Martin Cobor, František Balaša 
z Ďarmot a Osvald z Korlátky (dnes Cerová-Lieskové). Vojenská daň sa len sčasti do
stávala do kráľovskej pokladnice, preto sa dekrétom z roku 1504173 nariaďovalo, že vo
jenskú daň majú veľmoži a župani platiť na sneme a nikto sa jej nemá vyhýbať. Dekré
tom z roku 1507174 sa v zák. čl. 6 opäť ustanovilo, že kráľ má aj naďalej vydržiavať 1000 
jazdcov, výlučne Uhrov, z čoho 600 má slúžiť v pohraničných pevnostiach proti Tur
kom a len 400 má byť na kráľovskom dvore.

Dekrétom Ľudovíta II. z roku 1518175 sa nariaďovalo zvolanie celej krajinskej vojen
skej pohotovosti na Michala (29. septembra) do Báčskej stolice, a to od 20 port jeden 
jazdec vyzbrojený kopijou a štítom. Brnenie, prilbica a iná husárska výzbroj sa pred
pisovala iba pre tých šľachticov, čo majú aspoň 50 poddaných. V zák. čl. 6/1518 sa po 
prvý raz výslovne uvádza, že horné stolice, a to Trenčianska, Oravská, Nitrianska, Tur-

172 Tamže, s. 654.
173 Tamže, s. 670-691.
174 Tamže, s. 692 - 703.
175 Tamže, s. 744 - 715.
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čianska, Liptovská, Zvolenská a Spiš
ská môžu vystrojiť od každých dvadsať 
poddaných aj pešiakov, ktorí však musia 
byť vyzbrojení puškami. Aby sa na vo
jenskej výprave mohol zúčastniť aj král 
s bandériom, vyrubila sa daň 50 dená
rov od každej porty v celom kráľovstve.

Pri postavem vojska pretrvával a naj
väčším problémom bol nedostatok fi
nančných prostriedkov. Snemom odhla
sované dane sa zaplatili iba sčasti. Preto 
bola v roku 1522 na základe dekrétu pri
jatého na budínskom sneme zriadená in
štitúcia stoličných kapitánov, ktorí boli 
menovaní a platení kráľom. Ich úlohou 
bolo po všetkých stránkach zabezpečiť 
postavenie predpísaných kontingentov 
vojska176 Narastajúca hrozba vpádu Tur
kov v roku 1523 bola dôvodom na osob
né narukovanie všetkých jednousadlost- 
ných šľachticov (20/1523) a na ustano
venie dovtedy nevídanej povinnosti po- 

Erb Štefana Verbôciho staviť jedného jazdca už od 10 usadlostí
a zaplatiť až dva zlaté mimoriadnej vo

jenskej dane od usadlosti či komína (zák. čl. 23/1523), čo sa však v praxi nedodržiava
lo.177 V tom istom dekréte sa ďalej zdôrazňovalo, že župani a podžupani majú byť zba
vení svojich funkcií, ak by za úplatky oslobodzovali od povinnosti narukovať. Dekrét 
z roku 1526,178 vydaný krátko pred bitkou pri Moháči, opäť odhalil slabiny vtedajšieho 
uhorského vojenského systému. Po niekoľkoročných neúspešných protitureckých bo
joch v pohraničí sa opäť proklamovala potreba súpisu vojnopovinných a potreba ústred
ného vedenia vojska. Vojenská daň sa mala platiť prostredníctvom stolíc, pričom však 
z vojenskej dane za predchádzajúci rok ešte na jar 1526 nebola zaplatená ani polovica.

Enormný počet snemov - 27 za Vladislava II. a 16 za Ľudovíta II., čiže dovedna 43 
snemov za 36 rokov - aj vydaných zákonov v období panovania posledných dvoch Ja- 
gelovcov v Uhorsku je lapidárnym svedectvom krízy a rozkladu centralizovanej štátnej 
moci a nárastu stavovskej anarchie. Kráľ Vladislav II. často neodobril (neopatril peča
ťou) zákony prijaté na sneme. Formálne tak nenadobudli platnosť, čo však v konečnom 
dôsledku len zvyšovalo rozvrat v krajine.179 O nízkej miere právnej záväznosti a o au
torite legislatívnych normatívov v reálnom živote v jagelovskej dobe svedčí napokon aj

STEPHANV5 HEC MER.ITO 
DEFERT VERDEWCIVS AILMA*t

176 Pozri tamže, s. 788 - 809.
177 KLEIN, B. - RUTTKAY, A. - MARSINA, R.: c. d., s. 159. Inak pozri OH 1000 -1526, s. 808 - 827.
178 Tamže, s. 836-853.
179 Kniha kráľov, c. d., s. 187. (Autorom portrétu Vladislava П. je SEGEŠ, V.)
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skutočnosť, že sa ich nezachovala azda ani polovica. Do istej miery raritou je pritom 
dekrét Vladislava П. z roku 1492, ktorý má rovných 119 zákonných článkov, čiže poč
tom predstavuje takmer dvojnásobok všetkých zákonných článkov (kapitol) z obdobia 
vlády Štefana I.

Do obdobia jagelovskej vlády spadá aj vydanie spomínanej zbierky obyčaj ového 
a zákonného práva, skrátene nazývanej Tripartitum, ktoré uhorský snem schválil zák. 
čl. 63/1514180 a 19. novembra 1514 ho podpísal aj kráľ Vladislav II., ale keďže nema
lo kráľovskú pečať, nenadobudlo formálnu platnosť zákona. Napriek tomu sa použí
valo ako právnická príručka, uznávalo a aplikovalo sa v súdnej praxi, zákonodarstve 
a v právnej vede až do rozpadu monarchie roku 1918. Vychádzajúc z protipoddanských 
zákonov z roku 1514,181 prijatých po Dóžovom povstaní, aj Tripartitum fixovalo pripú
tanie poddaných k pôde, čím prispelo k formovaniu tzv. druhého nevoľníctva. Tripar
titum si zasluhuje pozornosť z viacerých hľadísk, okrem iného aj preto, že práve tu sa 
podáva svedectvo o forme a spôsobe vyhlasovania všeobecnej brannej pohotovosti či
že insurekcie. V I. časti, 3. tit., 2. § sa doslova uvádza: „... keď sa vyskytnú dáke záleži
tosti, ktoré sa všestranne týkajú obce, alebo doľahne potreba všeobecnej vojenskej vý
pravy, vtedy nech sa po obydliach a táboroch Hunov nosením dýky či meča zmáčaného 
krvou zvestuje a vzápätí nech sa volajúcim hlasom rečie: Boží hlas a príkaz celej obce 
(velí), aby sa každý jeden dostavil na tamto miesto - pomenujúc ono miesto - ozbro
jený alebo ako najlepšie môže, aby si vypočul radu obce a zároveň rozkaz.”m Verbóci
- celkom v duchu stredovekej uhorskej idey o spoločnej hunsko-maďarskej etnogenéze
- síce chybne stotožňuje Hunov so starými Maďarmi, no vecne správne zaznamenáva 
starú obyčaj zvolávania vojska a vyhlasovania brannej pohotovosti nosením vztýčeného 
zakrvaveného meča či dýky.183 Ďalej sa uvádza, že tento zvyk sa medzi Uhrami (starý
mi Maďarmi) neporušené dodržiaval až do doby kniežaťa Gejzu, otca prvého uhorské-

180 Pozri poznámku č. 2 tejto kapitoly. K parciálnym častiam pozri aj SEGEŠ, V.: Zločiny podľa Tripartita. Historic
ká revue, 5,1994, č. 8, s. 30. Tenže: Šľachtické výsady. Historická revue, 6,1995, č. 2, s. 36. LEHOTSKÁ, D.: Uhor
ské dekréty a Tripartitum, c. d.
181 CJH 1000 -1526, s. 704 - 741.
182 CJH - Tripartitum I.3.2., s. 56.
183 Zvolávanie vojska týmto spôsobom na našom území bolo známe u Slovanov veľmi dávno. Podľa tradície siaha 
do obdobia utvárania feudálnych vzfahov so silnými prežitkami zvykov z rodovej spoločnosti, čiže do predveľko- 
moravského obdobia, keď sa do zbrane povolávala celoľudová pohotovosť. (Pozri KLUČINA, P. - ROMAŇÁK, A.: 
Člověk, zbraň a zbroj v obraze doby. I. díl. 5.-17. stol., Praha 1983, s. 70.) Bez toho, aby som spochybňoval pôvod 
tohto zvyku u starých Maďarov alebo priorizoval túto obyčaj ako slovanskú, upozorňujem, že už takmer 400 rokov 
pred Verbôcim český kronikár Kosmas (asi 1045 - 1125) opisuje, ako český knieža Břetislav I. zvolával roku 1039 
vojsko na výpravu do Poľska: ”A hneď vyhlásil prísne nariadenie a dal na znamenie svojho rozkazu po celej krajine 
nosiť povraz upletený z lyka na výstrahu, aby každý oneskorenec, ktorý by prišiel do tábora po danom hesle, vedel, 
že bude takým povrazom obesený na šibenici.” (Preložené a citované podľa KLUČINA, P. - ROMANÁK, A.: c.d., 
s. 70.) Ba už pre časovo skoršie obdobie Kosmas v súvislosti s vojnou Čechov proti Lučanom zaznamenal, že knie
ža Vlastislav vyslal posla s mečom. Obidve znamenia (meč i povraz) boli podľa údaja kronikára zároveň symbolom 
trestu za oneskorený nástup. V zásade sa možno stotožniť s logickým a presvedčivým názorom českého vojenského 
historika Pavla Choca, ktorý predpokladá, že v staršej dobe (vo včasnom feudalizme, čiže v období 10. -13. storo
čia) knieža zvolával družinu ústnym rozkazom na nástup, čo tlmočili poslovia vyslaní na hrady, kde sa členovia dru
žiny nachádzali. Ak sa zvolávala celokrajinská branná pohotovosť, poslovia vyhlasovali rozkaz kniežaťa ústne pre
chádzajúc po krajine, pričom vyhlásené slová potvrdzovali zvláštnym znamením vojny, ktoré niesli. Ide teda vlast
ne o rovnaký spôsob, ako zaznamenáva Verbôci. Choc však predpokladá, že toto znamenie vojny nebolo azda vždy 
rovnaké a ustálené, knieža ho určoval od prípadu k prípadu. (Pozri СНОС, P.: S mečem i štítem. České raně feudál
ní vojenství. Praha 1967, s. 250.)
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ho kráľa Štefana a že vzhľadom na tento zvyk mnoho Hunov (sic!) upadlo do večného 
sedliackeho stavu (doslova in rusticitatem), čím sa tu však myslí poddanstvo.184 A Ver- 
boci vzápätí podáva aj príčinu: „lebo bolo rozhodnuté, že narušitelia tohto príkazu, ak 
nepodajú rozumné vysvetlenie, majú byť dýkou rozpáraní napoly, alebo nech upadnú 
do úplného a večného poddanstva.”185 Neplnením vojenských povinností si autor ďalej 
vysvetľuje ,jje toto rozhodnutie - ako bolo povedané - mnohých Uhrov dostalo do ple
bejského stavu. Lebo inak by nebolo možné, aby sa stal jeden pánom a druhý sluhom, 
jeden šľachticom a iný zasa nešľachticom a sedliakom, keďže všetci sú z toho istého po
kolenia, ktoré totiž svorne pochádza od Hunnora a Magora ”m

Dnešnému historikovi je naivita Verbóciho odôvodnenia príčin triedne rozdelenej 
uhorskej (či vlastne v striktne vzatej interpretácii staromaďarskej)187 spoločnosti natoľ
ko očividná, že zdanlivo by už nepotrebovala hlbší komentár. ,jLenžel‘ - ako na to pou
kazuje holandský medievista Johan Huizinga - „pre dejiny civilizácie má každý seba
klam či svetonázor hodnotu dôležitého faktu”.188 Verbóciho fikcia, ktorú načrtáva už A- 
nonymus v Skutkoch Uhrovm a ďalej precizuje kronikár Šimon z Kézy,190 má inak ob
dobu v súvekom právnom myslení v Európe.191 V uhorskom obyčajovom práve sa ako 
idea aj napriek fiktívnosti hlboko a nadlho zakorenila vo vedomí uhorskej feudálnej 
spoločnosti. Spolu s ideou o svätej korune sa stala základným pilierom a politickým ar
gumentom uhorskej šľachty. V tejto súvislosti treba poukázať na tézu, podľa ktorej Jen 
šľachtici volia panovníka, a panovník zasa ustanovuje šľachticov a ozdobuje šľachtic
kou poctou".192 Reálnejší a pre ďalší život závažnejší podklad malo kodifikovanie inej 
právnej obyčaje: „Teda pravé šľachtictvo sa dá nadobudnúť vojenským životom a dis
ciplínou, ako aj ostatnými duchovnými a telesnými danosťami a cnosťami.”193 V ruko
pisnom preklade tohto ustanovenia Tripartita preloženého do slovenčiny v 1. polovici 
16. storočia sa v príslušnom (4.) titule uvádza: ,JPak aby každý wedel, že tzry (sic ! - t. j.

184 CJH - Tripartitum 1.3.3. §, s. 56.
185 Tamže, 1.3.4. §.
186 Tamže, 1.3.5. §
187 Verbóci sa celkom jednoznačne odvoláva na pokolenie bájneho Hunora a Magora (t.j. Maďara). Stredovekí uhor
skí kronikári v týchto menách personifikovali pomenovania dvoch etník v období pred ich príchodom do Karpatskej 
kotliny: Onogurov (a nie Hunov, ako by sa na prvý pohľad zdalo) a Maďarov (resp. v širšom význame Ugrofínov). 
Jestvujú aj ďalšie interpretácie, ku ktorým pozri napr. GYÔRFFY, Gy.: Krónikáink és a magyar óstôrténet. Buda
pest 1948, s. 28-31.
188 HUIZINGA, J.: Jeseň stredoveku. Homo ludens. Bratislava 1990, s. 36.
189 Anonymovo dielo napísané najpravdepodobnejšie začiatkom 13. storočia bolo vydané viackrát tlačou (aj fak
similne), slovenský preklad MÚCSKA, V.: Kronika anonymného notára kráfa Bela. Gesta Hungarorum. Bratisla
va 2000.
190 Kronika Šimona z Kézy vznikla v rokoch 1282 - 1285. Pozri SOPKO, J.: Kroniky, c. d., s. 18 - 19, spolu s odka
zom na edície a početnú literatúru.
191 Pozri KUČERA, M.: O historickom vedomí Slovákov v stredoveku. In: Historický časopis, 25,1977, č. 2, s. 217 
- 238, ktorý poukázal na vplyv rodiacej sa stredovekej francúzskej „teórie o spoločnosti“ na súvekú nacionálno- 
-triednu „teóriu o uhorskej spoločnosti“. Jej podstata je vsadená do epického rámca doby Karola Veľkého, keď bojo
val proti Maurom a do vojska povolal svojich slobodných. Mnohí výzvu poslúchli, mnohí sa však zo zbabelosti boju 
vyhli, a preto ich panovník uvrhol do otroctva. Ich potomkovia sú poddám' (les serfs) a potomkovia chrabrých a udat
ných bojovníkov sú slobodní (francs, franchises), čiže podľa etymologického výkladu Francúzi. (Tamže, s. 225.)
192 „Neque enim princeps, nisi per nobiles eligitur neque nobilis, nisi per prindpem creator, atque dignitate nobilita- 
ri decorator.” CJH - Tripartitom 1.3.7. §, s. 58.
193 Tamže, 1.4. princ.
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tri - pozn. V. S.) weczy s u, skrze ktere krále zemany delagy a vstawugy. Napred pro do- 
stateczne Ryczyerstwy a boyowany a gyne cznothy.”194 Na sklonku stredoveku bolo teda 
v Uhorsku všeobecne známe a aj sa deklarovalo, že podmienkou šľachtictva je rytier- 
stvo, schopnosť vojenčiť a ďalšie mravné cnosti.

Verbóci v Tripartite zosumarizoval aj všetky delikty spadajúce pod nevernosť či ve
lezradu (infidel itas), ktorá sa v Uhorsku oddávna pokladala za najťažší zločin. Pod ne
vernosť - ako sme už konštatovali v súvislosti so zákonným článkom 2/1462 - sa zahr
novalo viacero trestných činov: úklady proti majestátu (čiže panovníkovi), vlastizrada 
a odbojníctvo, násilie proti úradom a úradníkom, falšovanie verejných listín a peňazí, 
vražda či sprznenie príbuzných a ďalšie. Nevernosť či velezrada sa trestala stratou hlavy 
a majetku previnilca. Prípadné udelenie milosti od panovníka sa spravidla týkalo výko
nu trestu smrti, nie však konfiškácie majetku. V Tripartite (I. časť, 14. článok De casi- 
bus notám infidelitatis afferentibus - O prípadoch, ktoré dokazujú biľag velezrady) sa 
v 18. bodoch vymenúva viac ako 30 činov kvalifikovaných ako nevernosť. V uvedenom 
slovenskom preklade je k príslušnému článku zaradený na záver (ako 19. bod) aj prípad 
opätovnej repulzie (odmietnutia), ktorý sa v Tripartite spomína na inom mieste. Vzhľa
dom na obsahový i historicko-terminologický význam stojí za to odcitovať slovenský 
preklad príslušného článku v plnom znení, už aj preto, lebo mnohé z ustanovení sú ve
nované priamo vojenstvu: „Titul XHH. O pryczynach chytlenstwy: To gest, ktere weczy 
delagy chytiene prothy kraly a zemy.

Tyto Articule Naydess in decreto krale wlaczlawa, in Additionibus ad primům decre- 
tumAnno 1495, Ar(ticul) 4.
L Kteryby sáhnul rukama swymy kralewskey osobe, neb k/geho hlawe, s kordem, ge- 

dem, othrawamy, a_neb z/gwaltem, do domu, [v ktejremby král byl wstupyl.
II. Kteryby zgewne powstal, proty poradku [... (poškodená časť - pozn. V. S.)/ krale

a Corony; - wss[ak... pov]stany gestlyby bylo sp[ravedlive... chy]tlenstwy neny.
III. Item, který falessne lysty sprawuge, falessne lysty w/sudech vzywa, a_neb falessne 

peczety dela a wyrywa a k/takowym lystomfalessnym prytlaczuge.
Hli. Ktery falessnu Mynczu kuge, a_neb s/takowow zgewne a hoyne ssafuge.
V. Item, kteryby Mordowal, Ranyl swe bratrzy, pokrwne prytele, ass do cztwrteho gra

du sweho pokoleny. Takye Mordare otczow, Matky swey, Manželky aneb Manžela. 
Wssak proto zamordowany Manželky ajneb manžela, krom prawa vdelane.

VI. Item Czyzoloznyczy swymy pokrwnymy ass do cztwrteho gradu, a_neb sylownyczy
swych maczoch, czyzoloznyczy s/tymyže, kdyby byly zgewne dosweczeny.

VII. Item požyhaczye Myest ajneb wsy.
VIII. Item, kteryby czyzye národy Wzboystwu a_neb draby držel, prothy pokoynemu 

stawu zemy vherskey.
IX. Item, kteiyby proty gleytownemu lystu a_neb gleythu nyeczo vdelal.
X. Kteryby sweho wlastneho pana zámek kasstyel a_neb gynu thwrzu zradyl, zradne

194 Országos Szechényi Konyvtár (Krajinská Széchényiho knižnica - ďalej OszK), Budapest, Zbierka RK (staré ru
kopisy), sign. Fol. lat. 1779, s. 1 (podľa novodobého paginovania). Texty v dobovej slovenčine alebo češtine - ak ne
uvádzam inak - podávam transliterovane podľa zaužívaných zásad prepisu.
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a vkradne nyeczy w/uherskey zemy zámek, kasstyel a_neb thwrzy wzal, kdyby byl 
zgewne dosweczeny.

XI. Kteryby poradne sudcze, Ordinaries Iudices w/slowe, Mordowal, lapal, byl, a_neb
ranyl, a_neb gych namestkow.

XII. Item, Kteryby zamordowal tych, který na sudyydu, kraly, a_neb na octawy aneb na 
Curthy, aneb k/stolyczy kterehokolwek wydyeku, ajneb na gyne mesta sudow, tych 
swych pry hledety, a_neb na Rakoss, skrze krále zawolany prychazegycze.

XIII. Item, kteryby zamordowal a_neb byl lydy kralewskych, Capituly, a_neb z Conu- 
ethu, na Executii poslaných.

XIIII. Item, zgewny kaczyere, they wyery kaczyerskey gse prydrzyewagycze.
XV. Item, kteryby Nosy, vssy dal rezaty, ajneb oczy wylupyth, krom Banow, Wayewo- 

dow a gynych w/uredyech na hranyczyech buduczech.
XVI. Item, kteryby buducze Haythmanem na hranyczyech nyektery zámek, kasstyel a_ 

neb Thwrzu stratyl.
XVII. Item, Kteryby dodawaly Thurkom zbrogy, strowu, proffanth, a_neb gynym newer- 

nym těchto kralewstwy.
XVIII. Item Kteryby pozbygel, [a neb - škrtnuté - pozn. V. SJ lupal aneb gynacze hyn- 

druwal tych, který s/turek vtekagy a gych wyere odpowydagy.
XIX. Item, kteryby dwakrath Repulsii w/gedney pry vdelal.“195

***

Zo základného rozboru a náčrtu zákonodarstva a legislatívnych úprav v uhorskom 
stredovekom vojenstve možno zdôrazniť niekoľko zovšeobecňujúcich poznatkov.

Legislatívno-právne kompetencie snemu neboli kodifikované, takže od panovníko
vej vôle či benevolencie, ale aj od kráľovho momentálneho vzťahu k stavom a od da
ného pomeru síl záviselo, o čom rozhodne sám a ktoré otázky a skutočnosti prerokuje 
a odobrí v kráľovskej rade, na sneme alebo v súčinnosti so stavmi vôbec. V druhej po
lovici 15. storočia sa však práve snem čoraz viac stával fórom, na ktorom sa rokovalo 
i rozhodovalo o zásadných otázkach kráľovstva. Išlo najmä o obranu a bezpečnosť kra
jiny, mierovú politiku a s tým súvisiace opatrenia či uznesenia vojenského a finančné
ho charakteru. Napokon sám kráľ Matej vyslovil spomínaný právny princíp, podľa kto
rého „všetko, čo sa týka všetkých, treba so všetkými prerokovať a odsúhlasiť“. Treba 
však poznamenať, že týmto princípom sa kráľ Matej či iný uhorský panovník nie vždy 
riadil.

V súvislosti so zmobilizovaným vojskom sa v zákonoch takmer trvale a aj pomerne 
podrobne pertraktuje problematika logistiky vrátane výzbroje a výstroja vojenčiacich. 
Pre zásobovanie a ubytovanie vojska je pritom príznačný rad opakujúcich sa legislatív
nych zákazov ubytovávať sa v domoch a kúriách šľachticov a klerikov bez ich súhla
su. Zároveň v týchto ustanoveniach rezonuje zákaz škodiť poddaným, zákaz svojvoľne

193 Tamže, s. 4 - 5. Porovnaj CJH - Tripartitum, 1.14.1. - 18. §, s. 76 - 78. Pozri aj SEGEŠ, V.: Zločiny, c. d., s. 30.
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a násilne či bezplatne získavať potraviny, krmivo a proviant, keďže vojaci sa mali živiť 
z poskytovaného žoldu, čo sa prízvukovalo takmer vo všetkých významnejších dekré
toch od 15. storočia až do roku 1526. Častá frekvencia vydávaných zákazov, ako aj čo
raz prísnejšie sankcie sú neklamným svedectvom toho, že normatívy usmerňujúce túto 
oblasť života sa zväčša nedodržiavali. Naznačuje to, že disciplína uhorského vojska ako 
celku i jeho jednotlivých zložiek od stoličného šľachtického vojska a portálnych oddie
lov cez bandériá veľmožov a prelátov až po kráľovské bandérium a stále žoldnierske 
vojsko, bola závažným spoločenským problémom.

Z rozboru legislatívno-právnych aktov možno vyvodiť napokon aj poznatok, že trend 
vojenskej legislatívnej tvorby nešiel paralelne s celkovou dynamikou a potrebami doby 
sprevádzanej od. 15. storočia až po Moháč takmer trvalými vojnami, vnútornými roz
brojmi a od prelomu 15. a 16. storočia aj anarchiou a úpadkom centrálnej (kráľovskej) 
moci. Spolu so zohľadnením mnohých iných faktorov sa teda ukazuje, že zákon a práv
ne normatívy boli len dobovým ideálom, od ktorého sa reálny život spravidla vždy od
kláňal.
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3 ♦ KAPITOLA

Ozbrojené sily, branný systém 
a vojenské umenie v stredovekom Uhorsku

V jednotlivých epochách dejín ľudskej spoločnosti prešlo vojenstvo a jeho 
jednotlivé zložky mnohými zásadnými zmenami. Spoločne so zmenami spoločensko- 
-ekonomických podmienok sa menil charakter vojen i vojenského umenia a myslenia. 
Rozvoj výroby mal priamy vplyv na zdokonaľovanie zbraní a bojovej techniky, ktoré 
zasa bezprostredne ovplyvňovali spôsob vedenia vojen a bitiek, obrannej alebo útoč
nej bojovej činnosti, čiže stratégiu a taktiku. Aj armáda a jednotlivé druhy vojsk, ako 
nástroj mocenskej politiky, prešli dlhou a zložitou cestou od nepočetných družín a prí
ležitostných domobraneckých oddielov zložených z pešiakov alebo jazdcov vyzbroje
ných spočiatku iba sečnými a bodnými zbraňami až po mnohotisícové stále armády 
vybavené čoraz modernejšou bojovou technikou.1 V nasledujúcich častiach sa pokúsi
me načrtnúť a rozobrať, ako sa prejavovali najdôležitejšie a nosné prvky a javy vojen
stva v Uhorsku v období neskorého stredoveku.2 Treba pritom poznamenať, že vojen
stvo je súhrnným pojmom, ktorý v širokom zmysle zahŕňa všetky otázky vojenskej te
órie a praxe spojené s výstavbou, prípravou a činnosťou ozbrojených síl krajiny či štátu 
v čase mieru i v období vojny, ako aj s prípravou obyvateľstva a štátu na vojnu.3 Deji
ny vojenstva či presnejšie vojenské dejiny sa skladajú z niekoľkých relatívne samostat
ných, pritom však komplementárnych zložiek, akými sú najmä história vojen, história 
vojenského umenia, história vývoja organizácie ozbrojených síl, ako aj dejiny vojen
skej techniky (čiže dejiny výzbroje a výstroja) či vojenského myslenia. Skúmanie tých
to otázok v stredoveku je však mimoriadne náročná úloha, keďže proporcionalita uve
dených zložiek bola vtedy značne nevyvážená a miestami dokonca nerozvinutá.

1 Zo základných prác (publikovaných v češtine a slovenčine) venovaných vývoju vojenstva všeobecne, resp. v obdo
bí, ktoré je predmetom tejto práce, treba spomenúť aspoň: BUBLA, J.: Kapitoly z válečných dějin (sešit 2). Vývoj 
válečnictví od doby, kdy nabyla převahy pěchota až po francouzskou revoluci. Praha 1922; HAUNER, V. J.: Vývoj 
pozemního válečnictví slovem i obrazem. Praha 1922; Dějiny vojenského umění. Praha 1968; KOLLÁR, P. a kolek
tiv: Dejiny vojen a vojenského umenia. Praha 1989. Na tomto mieste nemožno opomenúť ani mimoriadne významnú 
vojenskoteoretickú prácu CLAUSEW1TZ, C.: O válce. Praha 1959, Brno 1996.
2 Uvedené obdobie našich vojenských dejín je predmetom troch syntéz modernej slovenskej, československej a ma
ďarskej historiografie: KLEIN, B. - RUTTKAY, A. - MARSINA, R.: Vojenské dejiny Slovenska I. diel. Stručný ná
črt do roku 1526 (ďalej VDS I.). Bratislava [1994]; KLUČINA, P. - MARSINA, R. - ROMAŇÁK, A.: Vojenské dě
jiny Československa I. diel (do roku 1526), Praha 1985; Magyarország hadtôrténete (I), A honfoglalástól a kiegye- 
zésig. (Ďalej MHT) Budapest 1984.
3 Stručný slovník vojenství. (Ed. SVOBODA, O.) Praha 1984, s. 341.
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3.1. Fenomén vojny a mieru v stredoveku

Stredovekí kronikári a dejepisci zaznamenávali spravidla výnimočné a nevšedné 
udalosti. Aj preto máme dnes o rôznych vojnách, bitkách či iných pohromách omnoho 
viac informácií než o bežnom, každodennom živote v mieri.

Európa v stredoveku bola jednotným duchovným priestorom, ktorý vypĺňala idea 
kresťanstva. Stredoveký univerzalizmus bol však napriek istej topornosti zložitým mo
delom. Rozmanitosť jeho reálnych podôb ovplyvňovalo i predurčovalo množstvo okol
ností a protirečení. Jednou z nich bolo aj to, že stredoveký človek - kresťan - neraz stál 
pred zásadnou otázkou: Má povinnosť či právo bojovať za svoju krajinu, za svojho pa
novníka? Môže ísť do vojny a zabíjať v mene kohosi alebo čohosi? Veď kresťanstvo je 
vierovyznaním mieru a vojna znamená ničenie, násilie spojené s ľudskými obeťami. 
Stanovisko cirkevných otcov v tejto otázke bolo jednoznačné. Vojnu považovali za ma
sové vraždenie.4

Na prelome 1. a 2. tisícročia vzniklo v lone západoeurópskej cirkvi hnutie, ktoré
ho cieľom bolo nastoliť novú koncepciu mieru, a tak odstrániť neustále boje a rozbroje 
medzi kresťanskými panovníkmi a kniežatami. Duch agresie a jeho prejavy si vyslú
žili odsúdenie cirkvi, začali sa považovať za hriech. Mier sa mal stať normálnym sta
vom a poriadkom všetkých vecí, čiže vlastne Bohom. Idey hnutia za Boží mier sa od
razili v záväzných kánonoch prijatých na viacerých biskupských synodách, napríklad 
roku 989 v Charroux, 1016 vo Verdune, 1027 v Roussillone, 1059 v Ríme, 1095 v Cler- 
monte. Pod vplyvom koncilov sa postupne utvorila aj globálna predstava o vtedajšej 
ľudskej spoločnosti, ktorá sa mala deliť na tri stavy: kňazov, bojovníkov, robotný ľud, 
či inými slovami modliacich sa, bojujúcich a pracujúcich.5

Vojenstvo bolo predurčené relatívne neveľkému počtu bojovníkov - rytierov.6 Pro
tiklad medzi rytierskym bojovým kódexom a kresťanským humanizmom sa cirkvi po
darilo utlmiť presadzovaním koncepcie Božieho mieru (pax Dei) a Božieho prímeria 
(treuga Dei). Cirkev vzala pod ochranu neozbrojené osoby - klerikov, ženy, deti, roľ
níkov - a určité miesta, najmä kostoly, pútnické lokality, hostince, trhy, brody či ces
ty. Tomu, kto sa na týchto osobách alebo miestach tzv. Božieho mieru dopustil násilia, 
hrozila cirkevná kliatba. Podľa Božieho prímeria sa zasa zakazovali vojenské akcie me
dzi kresťanmi počas veľkých sviatkov a pôstov a v týždni medzi štvrtkovým popolud
ním a nedeľným popoludním. K tejto iniciatíve sa pripojila veľká časť duchovenstva, 
nižšej šľachty, neskôr aj veľmoži a panovníci.7

Konkrétnym odrazom potreby formovať morálku šľachetnej vojny sa od konca 
11. storočia stal boj proti neveriacim. Pápež Urban II., ktorý 27. novembra 1095 na kon
cile v Clermonte vyzval kresťanov, aby pomohli svojim bratom na Východe, inicioval 
jedno z najrozsiahlejších vojnových dejstiev v dejinách stredovekej Európy - križiac
ke výpravy. V rámci vojnového konfliktu dvoch civilizácií - kresťanstva a islamu - sa

4 Bližšie pozri TŘÍSKA, M.: O vojne a mieri v dejinách filozofie. Bratislava 1987, s. 81 - 96.
5 O spoločenskej štruktúre pozri antológiu Středověký člověk a jeho svět (Ed. LE GOFF, J.) Praha 1999.
6 Bližšie CARDINI, F.: Válečník a rytíř. Tamže, s. 69 - 99.
7 TŘÍSKA, M.: c. d., s. 106 - 107. Pozri aj heslo Gottesfrieden (autor KAISER, R.). In: Lexikon des Mittelalters. 
Milnchen - Zurich 1984, s. 1587 -1591, tamže aj ďalšia literatúra.
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medzi rokmi 1096 až 1270 uskutočnilo 
8 križiackych výprav do Svätej zeme.8 
Posvätenie križiackych výprav predsta
viteľmi rímskej kúrie je však nepochyb
ne aj svedectvom snahy o inštituciona- 
lizovaný export násilia a agresivity mi
mo hraníc kresťanského sveta. Pre rytie
rov, ale aj všetkých tých, čo sa chopili 
zbrane, predstavovala účasť na križiac
kej výprave možnosť presláviť sa, na
dobudnúť bohatú vojnovú korisť a záro
veň aj možnosť získať morálne ocenenie 
cirkvi. Spájalo sa tu teda viacero motí
vov: dobrodružný, zištný, kajúcny i cha
ritatívny. Prvé križiacke výpravy nepo
chybne prispeli k zvýšeniu spoločenskej 
autority a prestíže formujúceho sa ry- 
tierstva.

Mier v stredovekej Európe sa stal tr
valým ideálom a v hierarchii hodnôt 
stredovekej spoločnosti aj v duchovnom 
živote človeka zaujímal ústredné posta
venie. Jasne sa to odzrkadľuje vo väč
šine dobových dokumentov. Takým
to prameňom sú napríklad tzv. Spišské 
kázňové modlitby z roku 1479, v kto
rých sa „wiklada slowenskym yazykom“, takže patria k najstarším literárnym pamiat
kam v slovenčine.9 Za autora kázne sa pokladá Gašpar Bak, spišský prepošt v rokoch 
1464 - 1493. Prelátom sa stal za zásluhy vo vojsku kráľa Mateja Korvína, kde bol veli
teľom delostrelectva.10 Neskôr študoval teológiu v Bologni, získal doktorát a 25. októb
ra 1472 ho pápež Sixtus IV. vysvätil za kňaza. Vo výročný deň svojej kňazskej vysviac
ky (25. októbra 1479) posvätil dokončenú katedrálu v Spišskej Kapitule a predniesol 
kázeň s viacerými krátkymi modlitbami: „Nayperwe poproste milého pana buoha za 
mír a za pokoy y za dobre powetrze, aby nam raczil milý pan buoh daty mír a pokoy w 
teyto zemy у w ginssich chresstienskych zemach. “ Uvedená pasáž - vzývajúca mier, po
koj a dobré ovzdušie či čas - sa v texte kázne opakuje dokonca trikrát.11

Pápež Urban II. na koncile v Clermonte roku 1095 vy
hlasuje prvú križiacku výpravu, drevoryt z roku 1482.

8 Z bohatej literatúry k tejto téme pozri napr. HROCHOVI, V. a M.: Křižáci ve svaté zemi. Praha 1996.
9 Text modlitieb publikuje STANISLAV, J.: Dejiny slovenského jazyka III. Texty. Bratislava 1957, s. 173 - 178. Po
rovnaj PAULÍNY, E.: Dejiny spisovnej slovenčiny od začiatkov po súčasnosf. Bratislava 1983, s. 91 - 95. Ďalej aj 
Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti I. (ďalej Dokumenty I.). Bratislava 1998, s. 176 -177, kde sa da
tujú medzi 25. 10.1479 - 25.2.1480.
10 Na protitureckej výprave roku 1463, ktorej cieľom bolo dobytie vtedajšieho hlavného mesta Bosny - Jajce, bol 
Gašpar Bak veliteľom delostrelectva a obliehacích strojov. GYALÓKAI, J.: Mátyás király, a hadszervezô és hadve- 
zér. In: Mátyás király emlékkônyv I. Budapest (s. d.), s. 254.
11 Pozri STANISLAV, J.: c. d., s. 174 -178.
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Výhražný list zbojníkov Bardejovčanom z 25. júla 1493je unikátnym svedectvom nielen vzhľadom na sloven
ský text, ale aj z hľadiska celkového vyhotovenia, povšimnutiahodné sú kresby Sable, metly, ohňa a ručnice.

Ritualizovaným prejavom mieru či mierových úmyslov bolo už samotné pozdrave
nie, ktoré sa v stredovekej spoločnosti vyvinulo do ceremoniálu prejavujúceho sa nie
len v písomnej praxi, ale aj vo verbálnej i nonverbálnej podobe. V posledne uvedenom 
prípade mal pozdrav viacero foriem, napríklad pokľaknutia, úklonu, podania ruky, ob
jatia či bozku, čiže neraz išlo o intímny telesný dotyk. Pozdravujúci tak zároveň preja
voval pozdravovanému hold. V prípade nepriateľstva či nepriateľských vzťahov sa po
zdrav spravidla odopieral.12 Zreteľne to vidno aj na tzv. zbojníckom výhražnom lis
te Bardejovčanom z 25. júla 1493, kde salutácia chýba a list sa začína priamo neúctivou 
intituláciou: „Vy zly a nespravedlivý Ivde bardiowcy... “13

Uzavretie mieru bolo taktiež spravidla symbolickým a ritualizovaným aktom, čo sa 
v diplomatickej praxi prejavovalo v ustálených formulkách o večnom kresťanskom mie
ri. Napríklad v mierovej zmluve Jána Jiskru a jeho prívržencov s Pongrácom z (Liptov
ského) Mikuláša zo 4. mája 1449 to odzrkadľujú slová: „... ze gsem wstupil a moczy lis
tu tohto wstupugi w prawy krzestiansky a wiecny my r... “M Súčasťou spísomňovaného

12 BUMKE, J.: Hôfische Kultur. Literatur und Gesellschaft im hohen Mittelalter. MUnchen 2002 (10. vyd.), s. 299 
-301.
13 Štátny okresný archív Bardejov, Magistrát mesta Bardejova (ďalej ŠOKA Bardejov, MMB), č. 226. Porovnaj 
CHALOUPECKÝ, V.: Středověké listy ze Slovenska. Bratislava - Praha 1937, s. 170 - 171. List analyzoval a presne 
datoval HÚŠČAVA, A.: O činnosti zbojníckych družín na severovýchodnom Slovensku na konci XV. stor. (Barde
jovský výhražný list vo svetle histórie). In: Historické štúdie, 2,1956, s. 181 - 215.
14 Dokumenty L, c. d., s. 163. Originál pozri Štátny okresný archív Žiar nad Hronom so sídlom v Kremnici, Magis
trát mesta Kremnice, 1,26,1,15c.
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mieru bola takmer vždy aj sankcia. V citovanom liste sa Jiskra zaväzuje: „Paklibych 
toho neuczinil tehdi gsem swu wieru a swu czest propadl a rukoymye mogy dole psanye 
zaklad totižto desseth tisicz zlattich. A proto wzdi ten swrchupsany wieczny myr ma me- 
zy namy trwaty do czasu swrchupsaneho neporussitedlnye. “15 Obdobná zvyklosť sa za
chovávala aj pri uzatváram prímeria, ktoré malo dočasný charakter, resp. nižšiu právnu 
silu. Bratrícki hajtmani vo Svätom Petri a v Kostoľanoch Henrich Šmikovský, Mikuláš 
z Camberku a Ján Kerka v liste z 10. februára 1460 uvádzajú: „... wyznawamy tiemto 
listem wssem wobecz, ktoz gey vzrzie a slysseti budu, ze gsmy wstupili a moczi listu to
hoto wstupugem se wssemi nassimi bratrzymi w prawo krzestanske prziemierzie“ so 
Sebastiánom (Rozgoňom) z Rozhanoviec, Jánom Pongrácom a ďalšími.16

Zo zahraničných dokumentov o tzv. večnom mieri si pozornosť zasluhuje projekt 
českého kráľa Juraja Poděbradského na mierovú organizáciu kresťanských štátov v Eu
rópe. Návrh na spojenectvo motivovala predovšetkým potreba čeliť osmanskej expan
zii, vo veľkej miere išlo teda aj o strategické záujmy Uhorska. Snahu o prijatie zmluvy 
sprevádzala rozsiahla česká diplomatická aktivita v rokoch 1462 -1464, ktorá však na
pokon stroskotala na odmietavom postoji Svätej stolice, ktorá českého kráľa považova
la za kacíra.17

Uzavretie mierovej dohody medzi dvoma krajinami - či presnejšie panovníkmi - 
bolo (z dnešného pohľadu) zdĺhavou procedúrou. Sprevádzali ju viacnásobné diplo
matické stretnutia a rokovania na rôznych úrovniach, len málokedy však za osobnej 
účasti panovníkov. Napríklad o prvej mierovej dohode medzi kráľom Matejom Korví- 
nom a rímskonemeckým cisárom Fridrichom III., v rámci ktorej sa do Uhorska vrátila 
kráľovská „svätá koruna“,18 sa rokovalo viac než tri roky. Rokovať sa začalo už začiat
kom januára 1460 v Olomouci, kde sa rokovalo aj v januári 1461, rozhovory pokračova
li roku 1462 v Štajerskom Hradci (Grazi), vyvrcholili uzavretím zmluvy 19. júla 1463 
vo Viedenskom Novom Meste (Wiener Neustadt), ktorá bola viackrát ratifikovaná, kráľ 
Matej ju definitívne ratifikoval 24. apríla 1464.19

15 Tamže, s. 164
16 KNIEZSA, Š. (ed.): Stredoveké české listiny. Budapest 1952, s. 14 - 15. Inak Maďarský krajinský archív v Buda
pešti (MOL), Diplomatikai levéltár (ďalej Dl) č. 15430.
17 Latinskú verziu projektu podáva KEJŘ, J.: Všeobecná mírová organizace podie návrhu českého krále Jiřího z let 
1462 - 1464. Praha 1964, s. 61 - 69. Český preklad pozri VESELÝ, Z.: Dějiny českého státu v dokumentech. Pra
ha 1994, s. 105 -112.
18 Uhorskú kráľovskú korunu vo februári 1440 odcudzila z Vyšehradu (Visegrád) komorná Helena Kottannerová pre 
kráľovnú Alžbetu. Kráľovná vdova v auguste 1440 korunu založila za 2500 zlatých Fridrichovi III., ktorý ju dlho od
mietal vrátiť. Urobil tak až na základe mierovej dohody z 19. júla 1463, keď si pri jej odovzdaní uhorskej delegácii vo 
Viedenskom Novom Meste 24. júla 1463 dal vyplatiť horibilných 80 000 dukátov. O krádeži koruny pozri MOLLAY, 
K. (ed.): Die Denkwllrdigkeiten der Helene Kottannerin (1439 -1440). Wien 1971, s. 13 -19. Ďalej pozri BENDA, 
K. - FOCjEDI, E.: Tausend Jahre Stephanskrone. (S.l.) 1988, s. 56 - 87.
19 NEHRING, K.: Matthias Corvinus, Kaiser Friedrich III. und das Reich. Zum hunyadisch-habsburgischen Gegen- 
satz im Donauraum. MUnchen 1975, s. 17-23. Tamže s. 203 - 217 (príloha 1 - 8), aj úplný text príslušných exem
plárov mierovej zmluvy, ratifikačných listín, ako aj aprobačnej listiny pápeža Pia II. z 22. októbra 1463. Ďalej po
zri NEHRING, K.: Quellen zur ungarischen Aussenpolitik in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. In: Levéltári 
Käzlemények, 46,1976, č. 1 - 2, s. 87 - 120, 247 - 267, kde sú publikované regesty 207 listov a listín Mateja Korví- 
na, vyše 50 edičných záznamov o najvýznamnejších zmluvách Uhorska v 2. polovici 15. storočia, ako aj in extenso 
dva pozoruhodné protokoly o mierových rokovaniach medzi uhorskými vyslancami a Fridrichom III. z októbra 1489 
a z novembra 1489 až februára 1490 v Linzi.
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Mier nemusel byť výhodný pre zúčastněné strany, vždy bol však výsledkom kompro
misu, v ktorom - tak ako napokon až do súčasnosti - slabší ťahal za kratší koniec. Ta
kýmto svedectvom je napríklad konštatovanie českého kráľa Vladislava П. Jagelovské- 
ho, ktorý sa v súvislosti s mierovou zmluvou uzavretou s uhorským kráľom Matejom 
v roku 1478 vyjadril, že ju prijal nie preto, že „by sě nám dobře líbila, ale taková, kte
ráž nás v ten čas potkati mohla. “20 Vyhlásenie mieru malo slávnostný verejný charak
ter, jeho súčasťou spravidla vždy boli hostiny, veselice, rytierske hry a turnaje. Osobit
ne významnou zvyklosťou záverečnej fázy mierotvorného procesu bolo vzájomné ob
darúvanie sa. Roku 1479, ako o tom svedčia staré české letopisy, sa český kráľ Vladi
slav II. a uhorský kráľ Matej stretli na slávnostnej ratifikácii mierovej dohody v Olo
mouci - „prokazovali si pocty a navzájem si dali dary. Přijela sem také uherská krá
lovna Beatrix a podala českému králi dar. “2l Matej prejavil Vladislavovi mimoriadnu 
štedrosť aj na stretnutí v Jihlave v dňoch 1. - 11. septembra 1486, keď mu okrem iného 
daroval 48 nádherných kobercov, strieborné podnosy a misy, pečatný prsteň, dve zla
té lyžice, viacero plnokrvných koní so zlatými uzdami, pozlátenými sedlami, niekoľ
ko zlatom vybíjaných zbraní a množstvo drahého šatstva.22 Matej si totiž potreboval za
bezpečiť podporu, resp. aspoň neutralitu českého kráľa v nastávajúcej vojne proti cisá
rovi Fridrichovi III.

Za svojskú ustanovizeň stredovekého mieru a pokoja treba považovať azyl. Išlo o prá
vo na ochranu a nedotknuteľnosť prenasledovaných za istých okolností a podmienok. 
Podľa cirkevných ustanovení, ktoré takmer bezvýhradne rešpektovala aj svetská moc, 
sa za azylové miesta oddávna považovali kostoly, kaplnky a ich okolie v okruhu tri
dsať, resp. šesťdesiat metrov, ďalej cintoríny, ako aj domy či príbytky biskupov, kano
nikov, plebánov i rehoľníkov. Podľa dávneho zvyku azyl zaručovali aj prícestné kríže 
a božie muky.23

Právo azylu nezaručovalo však vždy úplnú beztrestnosť. Nemalo sa týkať vrahov, 
lúpežníkov, únoscov a przniteľov žien, znesväcovateľov manželskej sviatosti, ale ani 
tých, ktorí na posvätných miestach kradli, dakoho zabili alebo zmrzačili. Právo azy
lu bolo nepochybne pozitívnym fenoménom stredovekej každodennosti, aj keď za is
tých okolností mohlo komplikovať výkon spravodlivosti a potrestanie skutočných vin
níkov. Samozrejme, často sa stávalo, že azyl sa nerešpektoval. Takýto prípad sa naprí
klad stal aj roku 1416, keď predstavitelia mesta Bratislavy a Bratislavskej stolice nási
lím vtrhli do kostola v Podunajských Biskupiciach.24 Vyvliekli odtiaľ dvoch klerikov, 
ktorí sa tam schovali, lebo boli obvinení z krádeže 60 zlatých z kráľovskej soľnej komo
ry a viacerých zbraní, ktoré ukryli v dome bratislavského kanonika Pavla. Oboch kleri
kov však neochránilo ani právo azylu prislúchajúce biskupickému kostolu. Predstavite
lia mesta a stolice ich odvliekli do Bratislavy, kde ich mučili a po odsúdení hneď obesi-

20 Archiv Český 10,1890, s. 303.
21 Ze starých letopisů českých. Praha 1980, s. 232.
22 Tamže, s. 263 - 266.
23 HABOVŠT1AK, A.: Stredoveká dedina na Slovensku. Bratislava 1985, s. 199. O azyle všeobecne aj MÚCSKA, 
V.: Cirkevné reformy 10. -11. storočia a ich dosah na Uhorsko. Dizertačná práca. Filozofická fakulta Univerzity Ko
menského. Bratislava 1999, s. 113 -116.
24 Prípadu sa podrobne venuje CSUKOVITS, E.: Dobýjanie kostola v Biskupiciach. In: Vojenská história, 6,2002, 
č. 1, s. 95 - 100.
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Limitujúcim faktorom vojenských ťažení a výprav bolo najmä zásobovanie. Pohľad na táboro\ý trén zo začiat
ku 16. storočia

li. Ostrihomský arcibiskup Ján z Kaniže vzápätí začal proti mestu Bratislave proces za 
znesvätenie biskupického kostola a cintorína Bratislavčania sa v procese odvolávali na 
privilégium kráľa Ľudovíta I. z roku 1359, podľa ktorého mali právo vyviesť z ktorého
koľvek kláštora, kostola a cintorína vrahov, ktorí sa tam schovali.25 Obdobnú výsadu im 
udelil aj kráľ Žigmund: v privilégiu z roku 1405 splnomocnil bratislavských mešťanov, 
aby súdili a trestali aj tých, čo hľadajú útočisko v domoch prepošta a kapituly, a dovolil 
im zločincov odtiaľ vyviesť aj násilím.26

Analýza priebehu stredovekých vojen ukazuje, že ich zdĺhavosť bola len zdanlivá.27

25 Archív mesta Bratislavy (ďalej AMB), Magistrát - stredoveké listiny a listy (ďalej listiny) č. 154.
26 AMB, listiny č. 732.
27Azda najznámejšou vojnou v stredoveku je tzv. storočná vojna medzi Francúzskom a Anglickom. Vypukla roku 
1337 a skončila sa roku 1453 bez formálneho uzavretia mierovej zmluvy. Ako je očividné, netrvala teda presne sto, 
ale 116 rokov, pričom bola viackrát prerušená niekoľkými prímeriami a dvakrát dokonca uzavretím mieru: roku 1360 
v Brétigny a 1420 v Troyes, ktorý však v prvom prípade vydržal len deväť rokov a v druhom prípade sa vlastne ani 
nerealizoval. Vojna dvoch ruží, v ktorej o anglický trón proti sebe bojovali príbuzné rody Lancasterovcov a Yorkov- 
cov z dynastie Plantagenetovcov, trvala tri desaťročia (1455 - 1485). Viaceré mestské štáty na Apeninskom polostro
ve - najmä Benátky, Miláno a Florencia - sa v priebehu 15. storočia vybíjali v nespočetných lokálnych vojnách trva
júcich dlhé desaťročia. Husitské vojny znepokojovali celý stredoeurópsky priestor takmer štvrťstoročie (1419 -1434). 
Za Mateja Korvína sa uhorsko-česká vojna (1468 - 1478) aj uhorsko-rakúska vojna (1477 - 1487) vliekli zhodne po 
jedno desaťročie. A ak zarátame aj vnútorné vojny (proti bratríkom) a povstania, ukazuje sa že na 32-ročné obdobie 
Matejovej vlády pripadá iba päť mierových rokov. Celkom osobitnú kapitolu predstavuje vojnový konflikt Uhorska 
s Osmanskou ríšou, ktorý s menšími či väčšími prestávkami trval od konca 14. do konca 18. storočia.
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Vojny mali totiž sezónny či kampaňovitý charakter a svojím rádiom zasahovali relatív
ne malý priestor. Išlo jednak o pochodovú trasu vojsk, čiže hlavné komunikácie, a jed
nak o priestor, kde sa odohrala bitka, čiže vlastné bojisko, ktoré sa rozprestieralo na
najvýš na pár desiatkach štvorcových kilometrov. Širšie vrstvy obyvateľstva teda vojno
vé dianie postihovalo skôr nepriamo.

Plánovanie vojnových akcií výrazne podmieňovali najmä dva faktory: ročné obdobie 
a predpokladaná dĺžka výpravy. Najhorším obdobím pre vedenie vojny boli prvé jarné 
mesiace, lebo po zime bol nedostatok potravín a odmäk rozbahnil cesty a rozvodnil rie
ky a potoky. Najvýhodnejším obdobím konania vojen bolo leto, keď boli dobré klima
tické podmienky, dostatok potravín a krmiva. Teplé a suché počasie uľahčovalo postup 
v teréne, ľahšie sa zdolávali rieky a iné prírodné prekážky.28 Aj Osmani vyrážali na veľ
ké vojenské ťaženia z Istanbulu do Európy či Ázie spravidla koncom jari, a končili ich 
v cudzine tak, aby sa do dňa Kásima (koniec októbra) stihli vrátiť do hlavného mesta. 
V zime veľké výpravy do centrálnej Európy nepodnikali.29

Výnimočne sa vojenské výpravy uskutočňovali aj v zime. Prednosťou týchto voj
nových akcií, ktoré boli vždy iba krátke a rýchle, bol moment prekvapenia protivní
ka. Tak sa napríklad kráľovi Matejovi Korvínovi podarilo počas zimného ťaženia kon
com roka 1463 vydobyť od Turkov hrad Jajce spolu s ďalšími strategickými pevnosťa
mi v Bosne.30

Stredoveké vojenské ťaženia neboli dlhé, len málokedy trvali viac ako dva mesiace. 
Limitujúcim faktorom bolo predovšetkým zásobovanie. Nevyhnutnú zásobu potravín si 
síce bojovníci niesli so sebou, ale na nepriateľskom území sa zväčša uchyľovali k rabo
vaniu, čím v praxi napĺňali neskôr sformulovanú zásadu, že vojna sa živí vojnou. Vy- 
jedanie a spustošenie nepriateľskej krajiny bolo však dvojsečné. Negatívne sa prejavilo 
počas návratu či ústupu vojska do vlasti.

Pri obvyklých stredovekých vojnách sa faktor prekvapenia nedal využiť, lebo protiv
níci väčšinu bojových konfliktov predvídali a očakávali. Mohli sa teda včas na vojnu 
pripraviť a zhromaždiť potrebné branné sily v rámci mobilizácie.31 Súčasťou vojnových 
akcií, resp. vojnovej pohotovosti vôbec, bola aj starostlivosť o dopravné komunikácie, 
predovšetkým cesty, brody, mosty. Aspoň ilustrativně možno v tejto súvislosti uviesť 
príklad Bratislavy, ktorá bola mimoriadne dôležitým strategickým uzlom na západnej 
(resp. severozápadnej) hranici Uhorska. Nielen mestská rada, ale aj panovník mali emi
nentný záujem na tom, aby tunajší pozemný cestný a riečny uzol bol čo najfunkčnejší.32 
Svedčí o tom viacero listov kráľa Žigmunda, gubernátora Jána Huňadyho, kráľa Ladi
slava Pohrobka aj kráľa Mateja o výstavbe dunajských mostov a ich prevádzke.33 V tej
to súvislosti je pozoruhodný aj list člena kráľovskej rady (pokladníka a župana via-

28 Bližšie pozri СНОС, P.: S mečem i štítem. České raně feudální vojenství. Praha, 1967, s. 254 - 264.
29 Dňu Kásima, ktorý pripadal na 26. október a bol pre Osmanov medzníkom vo vedení vojenských výprav, sa venuje 
TÓTH, S. L.: A Kászim- пар és a tizenät éves háború. In: Hadtôrténelmi Kôzlemények, 108, 1995, č. 2, s. 25 - 33.
30 GYALÓKAY, J.: Mátyás király, c. d., s. 254 - 258. Ďalej pozri RÁZSÓ, Gy.: Mátyás hadászati tervei és a realitás. 
In: Hadtôrténelmi Kôzlemények, 103, 1990, č. 1, s. 8.
31 СНОС, P.: c. d., s. 248-249.
32 ORTVAY, T.: Geschichte der Stadt PreCburg, (7 zv.), PreGburg 1892 -1912. Tenže aj v maďarskej jazykovej mutá
cii Pozsony város tôrtenete. Pozsony 1892 - 1912. Príslušnú časť pozri zv. 2/2, s. 402 - 408.
33 Pozri AMB, listiny č. 773,1136,1679, 2621,2953, 3630,3855.
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cerých stolíc) JánaErnusta, ktorý 15. marca 1473 nariaďoval Bratislavčanom postaviť 
loďkový most cez Moravu pri Devíne, kadiaľ sa chystal prejsť kráľ Matej s vojskom.34

Napadnutie protivníka, prekročenie hranice a vtrhnutie do cudzej krajiny bez for
málneho oznámenia, čiže bez verejného (diplomatického) vypovedania nepriateľstva 
či vojny, sa považovalo za vierolomnosť, podlosť. Tomu zodpovedalo aj označovanie 
útočníka v listinnej praxi. Keď poľské jednotky posilnené českými oddielmi začiatkom 
roka 1438 napadli severné časti Uhorského kráľovstva, kráľ Albrecht na základe získa
ných správ 21. februára 1438 oznamoval Bardejovčanom, že „zlomyseľní a mier poru
šujúci Poliaci s mnohými zvrhlými Čechmi a inými lúpežníkmi, spojení a zošikovaní do 
početných kopijí, prekročili hranice a úkladné vtrhli do pohraničia nášho kráľovstva 
v oblasti Spiša ... “.3S Listinných príkladov, kde sa agresori alebo cudzí vojaci a žold
nieri označujú za lotrov, zločincov, lupičov, plieniteľov či vyvrheľov, by sa dalo uviesť 
veľmi veľa. Nelichotivo sa však titulovali nielen záškodníci v medzištátnych vojnových 
konfliktoch, ale aj stránky znepriatelené v súkromnej zášti. Súbor zo Stiboríc a z Bec- 
kova v liste zo 14. apríla 1432 dokonca trikrát zdôrazňuje, že Ján z Vrbna, ktorý ho olú
pil o zámok, je „zli zradcze f ales sni, bezecztni, nesslechetni biednik, zradní a samo- 
rostli skurvisin. “36

Prípadom, dokumentujúcim verejnú zášť a nepriateľstvo je aj kauza zaznamena
ná v najstaršom súdnom protokole mesta Bratislavy.37 Skupina desiatich žoldnierov 
na čele s rotmajstrom Bernardom Palentarom požadovala roku 1443 od bratislavskej 
mestskej rady vyplatiť žold, ktorý im dlhovala medzičasom zosnulá kráľovná Alžbe
ta. Mesto, ktoré bolo spojencom kráľovnej vdovy v bojoch proti kráľovi Vladislavovi L, 
žiadosť žoldnierov však odmietlo s odôvodnením, že si ich nenajalo „ani im nič nesľú
bilo písmom ani slovom, načo oni učinili rozhorčenú opoveď“3* - čiže vyhlásili mes
tu verejné nepriateľstvo. Obdobnú opoveď zaznamenali do knihy trestného súdnictva v 
súvislosti s vyhlásením nepriateľstva žoldnierov z hradu Korlátka, keď mesto popravi
lo dvoch ich druhov.39

Nepriateľské - v súvekej terminológii opovedné či vystríhame** - listy boli vždy otvo
rené, aby sa nielen adresát, ale aj verejnosť dozvedela dôvody vojny či záště. V tomto 
druhu listov taktiež chýbal pozdrav adresátovi, pretože vyhlásenie nepriateľstva záro
veň znamenalo, že proti adresátovi (súkromnej či verejnej osobe alebo krajine) sa bu
de postupovať bezohľadne s využitím všemožných prostriedkov. Tým sa vlastne vopred

34 Tamže, C. 3654.
35 „malivoli et pads turbatores Poloni cum pluribus perversis Bohemis et aliis latronculis coadunati et in multitudine 
copiosa conglobati metas et confinia regni nostri a parte terre et pardům nostrarum Scepusiensium et edam aliarum 
regno Polonie vidnarum subintrare machinarentur,...“ ŠOKA Bardejov, MMB, č. 337.
36 KNIEZSA, Š.: c. d., s. 9 -11, £. 1. Inak MOL, Dl 43911.
37 Aechtpuch der Stát ze Prespurk, AMB, knihy trestného súdnictva, 4g 1, s. 13.
38 dy vorgemelt Stat nicht versprochen hatt weder mit prieff noch mit wartn, darumb sy unpilliche absag getan 
habn.“ Tamže.
39 ...Dy Nachgeschriben haben abgesagt der statt Presburg von wegen das Ludweigs und Hainreich Trampler dy
man hat gehangen.“ Tamže: str. 14. K výkladu termínu opoveď, opovedač, opovedief pozri Historický slovník sloven
ského jazyka 111. Bratislava 1994, s. 328 - 329.
40 „...ja Jan Zalyesky swymy trzystha thowarzyszmy pyesczymy wystrzeham sya lysthem nyneyschym na przeczyw 
jasnemv kraly Wlodzslawowy kraly czeskyemv...“ Pozri CHALOUPECKÝ, V.: Středovéké listy, c. d., s. 164,1.199. 
Ďalej aj č. 194,195,197,198,200,201,202.
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Krutosti a násilnosti v ozbrojených konfliktoch mali vopred legitimizovai tzy. opovedné či vystríhacie listy. 
Ilustrácia z nemeckého vydania Bonfiniho dekád (1545).

legitimizovali prípadné krutosti, násilnosti a atrocity v nastávajúcom ozbrojenom kon
flikte.41

Zmyslom a cieľom stredovekej vojny nebola fyzická likvidácia protivníka, ale je
ho podrobenie, podmanenie. Aj v prípade stredovekých vojen sa pritom plne potvr
dzuje Clausewitzom sformulovaná klasická téza, že išlo o pokračovanie politiky inými 
prostriedkami.42 Pochopiteľne, aj stredoveké vojny boli neraz kruté a krvavé, s množ
stvom obetí, nemali však genocídny charakter. Možno to dokumentovať napríklad po
merom počtu padlých k počtu vojakov v európskych armádach. Kým v 13. storočí ten
to pomer bol 2,9 %, v 14. storočí 4,6 % a v 16. storočí 5,9 %, v 17. storočí stúpol na 15,7 
%.43 Každý človek v stredoveku mal svoju hodnotu a v závislosti od spoločenského po
stavenia a majetku aj akúsi trhovú cenu. Napokon, už samotná rytierska zbroj bola cen
nou korisťou. Za ktoréhokoľvek zajatého bojovníka sa dalo získať tučné výkupné.44

41 Porovnaj Království dvojího lidu. (Ed. ČORNEJ, P.) Praha 1986, s. 363 - 364.
42 CLAUSEWITZ, C.: c. d„ s. 36.
43 DANGL, V. - KOPČAN, V.: Vojenské dejiny Slovenska (1526 -1711), zv. II. Bratislava 1995, s. 107.
44 Keď sa napríklad anglický kráľ Richard I. Levie srdce vracal z tretej križiackej výpravy, roku 1192 ho úkladné 
zajal rakúsky vojvoda Leopold V. a vydal ho rímskonemeckému cisárovi Henrichovi VI., ktorý ho prepustil až po 
dvoch rokoch za výkupné 150-tisíc hrivien, čo zodpovedalo zhruba 35-tisíc kg striebra. Za prepustenie uhorského 
palatína Leustacha z Jelšavy, zajatého roku 1396 v bitke pri Nikopole, požadovali Turci 50 000 zlatých. Uvedenú su
mu však jeho rodina nedokázala zhromaždiť a zaplatiť, preto uhorský veľmož zomrel roku 1400 v tureckom zajatí. 
Burgundský následník, neverský gróf Ján, ktorého taktiež zajali Turci pri Nikopole, mal viac šťastia, a to napriek to
mu, že výkupné zaňho a jeho družinu predstavovalo až 200 000 zlatých. V Burgundsku dokonca vyrubili mimoriad
nu daň a nemalou čiastkou prispeli aj ostatní európski panovníci. Keď sa Ján roku 1398 vrátil domov, vítali ho, ako
by on vyhral vojnu. SEGEŠ, V.: Vojna a mier v stredoveku. In: História, 2,2002, č. 4, s. 23 - 25.
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Stredoveké vojny boli síce neraz kruté, no nemali genocídny charakter. Ilustrácia z nemeckého vydania Bon- 
finiho dekád (1545).

Stredoveká vojna bola mnohorakým javom, prejavujúcim sa navonok viacerými po
dobami: obranou, útokom, šarvátkami, manévrovaním, obkľúčením či drancovaním. 
Ťažiskom vojny však bola predovšetkým bitka. Najmä v období vrcholného stredove
ku, ktoré sa pokladá aj za klasické rytierske obdobie, mala bitka ritualizovaný a sche
matický charakter. Za hlavný cieľ a účel boja sa považovali individuálne potýčky ťaž- 
koodených jazdcov - rytierov, ktorí sa v bitke snažili preukázať odvahu, statočnosť a ry- 
tierstvo, čiže presláviť sa. Pechota bola podriadená jazdectvu a zväčša plnila iba po
mocné úlohy. V boji vojska rytierskeho typu absentovalo taktické vedenie, úlohy jed
notlivým šíkom či húfom sa vydali pred bitkou, ktorá spravidla nadobudla charakter ži
velných akcií jednotlivých jazdcov. Veliteľ vojska nariadil začať boj a sám sa do bitky 
zapojil buď v čelnom šíku, alebo sa obmedzil na jej pozorovanie, takže vlastne nemal 
možnosť boj riadiť, ani ovplyvňovať jeho ďalší priebeh a výsledok.45

3.2, Hlavné črty stratégie a systém krajinskej obrany

Dnešná stratégia ako súčasť vojenského umenia sa na základe poznaných objektív
nych zákonitostí bojovej činnosti a strategických operácií usiluje využívať a aplikovať 
v praxi zásady ich prípravy a vedenia.46 Obdobné úlohy plnila stratégia aj v stredoveku,

45 Pozri podkapitolu 1.3. tejto práce, najmä pasáž o všeobecných zásadách bojovej taktiky.
46 Bližšie pozri BEAUFRE, A.: Úvod do strategie. Praha 1967.
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у-i., i

Jedným z prvých kamenných kráľovských hradov na území Slovenska bol Spišský hrad Jeho možnú podobu 
v polovici 13. storočia rekonštrukčné načrtol Andrej Fiala.

pochopiteľne v medziach vtedajších historických podmienok a možností. Spravidla ne
vy vodzovala teoretické zákonitosti, ale skôr sumarizovala praktické skúsenosti, na zá
klade ktorých panovníci a vojvodcovia napĺňali základné poslanie stratégie, čiže ume
nie viesf vojnu. Úspešná strategická činnosť v stredoveku závisela v omnoho väčšej 
miere než dnes od schopností a kvalít toho-ktorého vojvodcu, od jeho osobných skú
seností.47 Aj v Uhorsku bolo oddávna zaužívaným zvykom, že synovia z kráľovských, 
veľmožských i šľachtických rodín sa už za mlada zúčastňovali na vojenských ťaženiach, 
aby získali praktické bojové skúsenosti.48

V závislosti od potenciálnych a reálnych nepriateľov sa menilo ťažisko obrany, ako 
aj nástupného priestoru uhorských ozbrojených síl pre prípadný útok alebo protiútok. 
Spoluurčujúcim faktorom ťažiska obranného či útočného priestoru Uhorského kráľov
stva boli aj susedské a osobitne spojenecké vzťahy.

Pustošivý vpád Tatárov do Uhorska v rokoch 1241 - 42 podstatne ovplyvnil systém 
budovania obrany krajiny. Na pokyn kráľa Bela IV. sa vo veľkom rozsahu začali bu
dovať nové murované hrady a spevňovať už jestvujúce. Veľký počet týchto hradov le
žal práve na Slovensku, keďže prevažná časť jeho územia tvorila súčasť severozápad-

47 V stredoveku, či vlastne až donedávna - ako som na to poukázal v prvej kapitole v súvislosti s fenoménom času 
a priestoru - nebola možná spätná projekcia akejkoľvek udalosti, neexistovala ani sumarizácia obrovského množstva 
kolektívnych poznatkov, ktorú stelesňuje dnešná najmodernejšia výpočtová technika. Miera sofistikovanosti dnešné
ho vojenského umenia a v rámci neho plánovania a modelovania akejkoľvek strategickej a taktickej činnosti dosiahla 
vďaka kybernetike a komputerizácii úroveň, ktorá presahuje predstavivosť bežného človeka.
48 Napríklad Ján Huňady na výprave roku 1454 sám pasoval svojho syna, vtedy 11-ročného Mateja na rytiera. Kniha 
kráľov. Panovníci v dejinách Slovenska. (Ed.: SEGEŠ, V. - VIŠVÁDER, F.) Bratislava 1998, s. 174 -175.
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nej obrannej línie Uhorska. Hoci mnohé 
z nich neboli rozmerné, práve početná 
sieť kamenných hradov so stálou vojen
skou posádkou vytvárala záruku úspeš
nej obrany proti nepriateľovi.49

Hrady vyrastali predovšetkým na 
strategických miestach pozdĺž štátnej 
hranice, pri hlavných diaľkových ces
tách, no aj vo vnútrozemí kráľovstva.
Boli výsledkom dlhoročnej stavebnej 
činnosti a charakter vyspelých pevností 
nadobudli len niektoré hrady až postup
ne. Väčšina novopostavených hradov sa 
zvyčajne skladala z hradnej obytnej ve
že, zopár priľahlých budov a priestoru 
ohradeného múrom či obvodovou zá
stavbou. Hradné paláce sa budovali len 
ojedinele, resp. až v neskoršom období.
Účinnosť obrany hradu sa zväčšovala aj 
využívaním pasívnych či terénnych prvkov - násypmi, výškou hradby, a najmä neprí
stupnosťou miesta, na ktorom bol hrad postavený. Tento jav je typický takmer pre všet
ky hrady, ktoré vtedy na Slovensku vznikli.50

Obdobie 2. polovice 13. a začiatku 14. storočia v Uhorsku by sa s istým nadsadením 
dalo označiť aj ako obdobie fortifikačnej revolúcie.51 Popri intenzívnej výstavbe a opev
ňovaní hradov sa obranný systém krajiny posilnil aj tým, že najvýznamnejšie výsad
né (slobodné kráľovské) mestá si začali budovať, resp. zdokonaľovať, kamenné mest
ské hradby. Menšie mestečká boli opevnené spravidla len palisádami. Vyspelé mest
ské opevnenie pozostávalo z obvodovej kamennej hradby zosilnenej niekoľkými štvor- 
hrannými alebo valcovitými vežami, ktoré podstatne zvyšovali obranyschopnosť. Keď
že najslabším bodom obrany mesta bol vstup do neho, najmohutnejšie veže sa stavali 
na ochranu mestských brán. Bezprostredný prístup nepriateľa k mestu sťažovali aj prie
kopy pozdĺž hradieb napúšťané vodou, ako aj predmestské palisády a šance.52

Medzi ostatné krajinské fortifikácie na Slovensku by sa ešte mohli zaradiť aj niekto
ré kláštory (napríklad v Jasové či Hronskom Beňadiku), ako aj zopár veľkých kosto
lov, ktoré v prípade napadnutia poskytovali útočisko najmä vidieckemu obyvateľstvu.53

Čachtický hrad na rekonštrukčnej kresbe.

49 Zatiaľ najpodrobnejší prehľad o stredovekých hradoch v Uhorsku podal FÚGEDI, E.: Vár és társadalom a 13. -14. 
századi Magyarországon. Budapest 1977. Pozri aj dobrú popularizačnú trojzväzkovú prácu JANOTA, Ľ.: Slovenské 
hrady. 1. - 3. diel. Bratislava - Praha 1935.
50 Tento fakt je očividný napríklad v obrazovej publikácii HAJDUCH, J.: Slovenské hrady. Martin 1972, v ktorej je 
fotograficky zobrazených 65 stredovekých hradov na Slovensku.
51 Zoznam štandardizovaných názvov slovenských hradov, zámkov, pevností, kláštorov, zaniknutých hradov a zrúca
nín vypočítava spolu 183 fortífikácií, ktoré až na malé výnimky vznikli v stredoveku. Pozri Názvy hradov a zámkov 
v Slovenskej republike. Geografické názvoslovné zoznamy OSN - ČSFR, Bratislava 1990.
52 Bližšie pozri podkapitolu 3.5. tejto práce, kde sa venujem fortifikačnému systému v mestách na Slovensku.
53 SOKOLOVSKÝ, L.: Správa stredovekej dediny na Slovensku. Bratislava 2002, s. 203 - 204.
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Hrad vo Veľkej Kamenici (niekdajší Kevešd) v Zemplínskej stolici patril medzi kamenné hrady postavené 
šľachtou v 2. polovici 13. storočia, dnes je iba ruinou.

Pôvodná a prvořadá obranná funkcia hradov zostala nezmenená, plnili však aj úlohu 
správnych hospodársko-administratívnych centier príslušných hradných panstiev. Nie
len pozemkový majetok, ale najmä hrad sa stal atribútom bohatstva a predovšetkým 
moci. Bolo len prirodzené, že popri kráľovských hradoch začali vo väčšom počte vzni
kať aj šľachtické hrady, čo do istej miery súviselo aj s postupným prenikaním nové
ho myšlienkového prúdu či presnejšie životného štýlu rytierstva do Uhorska. Bývanie 
v hradoch sa najmä od prelomu 13. a 14. storočia stalo módou. Každý významnejší ze
mepán chcel mať vlastný hrad, tí najmajetnejší vlastnili dokonca niekoľko hradov.54

Na Slovensku napríklad už v druhej polovici 13. storočia predkovia svätojurských 
a pezinských grófov vystavali hrady v Svätom Jure (Biely Kameň), Pezinku, Čeklísi 
(dnes Bernolákovo). Hlohovecká vetva Abovcov obnovila hrad Hlohovec a postavi
la hrady Branč a Dobrá Voda. Kazimír z rodu Hont-Poznanovcov a jeho synovia bo
li stavebníkmi Čachtického hradu a hradu v Bojniciach a Prievidzi. Ivankov syn On
drej z toho istého rodu vystaval hrad Gýmeš (Jelenec) pri Nitre a Znievsky hrad v Tur
ci. Staviteľom hradu Uhrovec bol pravdepodobne trenčiansky župan Baš. Čákovci po
stavili na Ponitrí hrady v Topoľčanoch a Oponiciach. Predkovia Balašovcov postavi
li hrady Budatín a Lietavu na Považí a Modrý Kameň v Novohrade. Vincent a Peter

54 Bližšie pozri FIALOVÁ, H. - FIALA, A.: Hrady na Slovensku. Bratislava 1966.
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• Q I О I О < О

Trenčiansky hrad mal koncom stredoveku dominantné postavenie pri obrane Považia. Autorom rekonštrukcie 
pravdepodobnej neskorostredovekej podoby hradu je Andrej Fiala.

z rodu Bánčovcov vystavali hrad Šášov na Pohroní. V Honte členovia bzovíckej vet
vy Hont-Poznanovcov prebudovali hrad Litava (Čabraď). V Novohrade postavili pá
ni z Lučenca Divín. V Gemeri popri Muráni, ktorý bol kráľovským hradom, vznikol 
hrad v Krásnej Hôrke patriaci predkom Bebekovcov, hrad Brzotín patriaci Mariáši- 
ovcom, Hodejovský hrad patriaci Ratoldovcom, a hrad Kameňany, ktorý postavil De- 
trik z rodu Ákošovcov. Abovci vystavali hrady Drieňov a Slanec. V Šariši postavili pá
ni z Brezovice hrad v Kamenici, členovia rodu Bakšovcov hrad Solivar a župan De- 
trik Plavečský hrad. V Zemplíne šľachtici z Trebišova a Michaloviec vystavali hra
dy Parič-Trebišov a Tibavu.55

Treba poznamenať, že tento výpočet nie je úplný, a že nie všetci vlastníci starších či 
novopostavených hradov, kráľa nevynímajúc, si ich dokázali aj natrvalo udržať. V po
hnutých časoch feudálnej anarchie na sklonku 13. a začiatkom 14. storočia, keď sa vý
razne oslabilo postavenie panovníka a vzrástla moc i svojvôľa oligarchov najmä po
čas bojov o uhorský trón a napokon po víťazstve kráľa Karola Róberta nad oligarchami 
a následnom upevnení jeho moci, prevažná väčšina hradov často a neraz nedobrovoľ
ne menila majiteľov. Obdobný stav bol príznačný aj pre 2. tretinu 15. storočia, keď sa 
v hornom Uhorsku načas usadili husiti a po nich jiskrovci a bratríci.56

55 Pozri časopis Armáda SR, 1994, č. 1, s. 8 - 9.
56 Výborný, aj keď miestami nie vždy úplný prehľad o majiteľoch, kastelánoch a kapitánoch všetkých hradov v Uhor
sku v rokoch 1301 -1457 podáva ENGEL, P.: Magyarország világi archontológiája 1301 - 1457 (ďalej Archontoló- 
gia), I. - II., Budapest 1996. Pozri I., s. 261 - 468.
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V čase husitského ohrozenia v tretej dekáde 15. storočia zohrávalo pri obrane seve
rozápadného pohraničia Uhorského kráľovstva osobitnú úlohu Považie. Poukazuje na to 
funkcia a titul capitaneus terre fluvii Wagh, čiže kapitán Považia. Kráľ Žigmund v sú
vislosti s husitským ohrozením do tejto funkcie roku 1421 ustanovil trenčianskeho žu
pana Mikuláša Perínskeho,57 ktorý vtedy bol zároveň hlavným kráľovským povozníkom 
(stajníkom či koniamikom), a marmarošským županom, neskôr aj zemplínskym (1423 
- 1428) a nitrianskym (1425 - 1428) županom.58 Po Perínskeho skone funkciu kapitá
na Považia v rokoch 1428 - 1429 zastával nasledujúci trenčiansky župan Stibor zo Sti- 
boríc ml.,59 ktorý bol súčasne aj marmarošským, nitrianskym a tekovským županom.60 
Je povšimnutiahodné, že obidvaja menovaní kapitáni Považia patrili k najbližším dô
verníkom kráľa Žigmunda a že počas výkonu kapitánskej funkcie spravovali zhodne až 
po štyri stolice, z toho tri rovnaké (Trenčiansku, Nitriansku, Marmarošskú). Na rozdiel 
od nich nasledujúci - a vlastne poslední - považskí kapitáni pochádzali z radov stred
nej šľachty a patrili do okruhu kráľovnej Barbory, ktorej vtedy podliehala Trenčianska 
stolica. Preukázateľne prinajmenej od októbra 142961 do začiatku roka 143062 pôsobili 
v tejto funkcii súbežne dvaja trenčianski župani a kapitáni Trenčianskeho hradu: Ladi
slav Haďmáš (Hagymás)63 a Štefan Brezovický, zvaný Pohárnik.64

Po roku 1430 sa už funkcia kapitána Považia nespomína, čiastočne ju však pripomí
na titul trenčianskeho župana Ulricha Ciljského, uvedený v ním vydanej listine z 1. má
ja 1439: Trinchyniensis et aliorum circa fluvium Wagh sitorum castrorum ex maiestatis 
regie gratia gubernátor - čiže z milosti kráľovského majestátu správca Trenčianskeho 
hradu a ostatných hradov v povodí Váhu.65

Na čoraz dôležitejší strategický význam územia Slovenska v 2. polovici 15. storočia 
poukazuje funkcia kráľovského kapitána (resp. hlavného kapitána) horných častí či úze
mí Uhorska.66 V latinských prameňoch sa najčastejšie označuje ako (supremus) capi
taneus regni Hungariae terre superioris, (supremus) capitaneus partium superiorům,

57 MOL, Dl 43499.
58 Mikuláš Perínsky pochádzal z trebišovskej vetvy pánov z Perina, kariéru začal na kráľovskom dvore ako panoš 
(1409 - 1413) a rytier (1414 - 1419), zomrel roku 1428. Pozri ENGEL, P.: Archontológia, II., s. 189 - 190.
59 MOL, Dl 95343, Kronikár Richental ho už v čase kostnického koncilu konaného v rokoch 1414 - 1418 označuje 
ako „grauf Stieborcz von Stieboricz, herr am Wag“. Cituje ENGEL, P: Archontológia L, c. d., s. 502.
60 Tamže II., s. 502.
61 MOL, Dl 72894.
62 MOL, Dl 11939.
63 Ladislav Haďmáš, člen šľachtického rodu pochádzajúceho z Temešskej stolice, bol ako rytier kráľovského dvora 
(1414 - 1418) v Žigmundovom sprievode na koncile v Kostnici, roku 1428 bol kastelánom Belehradu, roku 1435 se- 
verinským bánom, 1438 - 1439 temešským županom, roku 1440 sa spomína ako veľmož (barón). Pozri ENGEL, P.: 
Archontológia II., s. 93.
64 Štefan Brezovický pochádzal zo Šarišskej Brezovice, bol familiárom a pohárnikom kráľovnej Barbory (pred ro
kom 1422), kastelánom hradu Hajnačka v Gemeri a hradu Bene v Hevešskej stolici (1424 -1425), rytier kráľovského 
dvora (1426 - 1435), v rokoch 1438 - 1439 bol familiárom a zároveň dverníkom (dvormajstrom) kráľovnej Alžbety, 
ako aj kastelánom viacerých hradov a kapitánom Zvolenského hradu (1439). Bol aj sudcom a županom Jásov (1438 
- 1443), županom Kumánov (1442), županom Hevešskej stolice (1442 -1445), v rokoch 1450 -1451 sa spomína ako 
veľmož. Zomrel roku 1460. Pozri ENGEL, P.: Archontológia II., s. 34.
65 MOL, Dl 12620. Gróf Ulrich Ciljský bol trenčianskym županom v rokoch 1439 - 1454, ostatné hodnosti a funk
cie pozri ENGEL, P.: Archontológia II., s. 45.
66 Len nedávno sa tejto téme ako prvý venoval HORVÁTH, R.: A Felsó Részek kapitánysága a Mátyás-korban. In: 
Századok, 137,2003, č. 4, s. 929 - 954.
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čiže v skrátenom slovenskom preklade (hlavný) hornouhorský kapitán. Poslaním a cie
ľom tejto funkcie či ustanovizne67 bola koordinácia a riadenie obrany proti zahraničným 
agresorom, ako aj boja proti vnútorným nepriateľom (najmä jiskrovcom a bratríkom) na 
území hornouhorských (čiže vlastne slovenských) stolíc.

Medzi hlavné úlohy a kompetencie hornouhorského kapitána patrilo riadenie vojen- 
sko-organizačných záležitostí vrátane diplomatických rokovaní a sústredenie, vyhod
nocovanie a rozposielanie správ a informácií vojenského charakteru. Ďalej však aj ko
ordinácia všetkých branných síl v danom okruhu teritoriálneho pôsobenia, ako aj ria
denie logistických činností vrátane komplexného zabezpečenia finančnej služby - vý
plata žoldu, výdaje na opravu a výstavbu fortifikácií. Využívali sa pritom nielen príjmy 
z kráľovskej pokladnice, ale aj miestne zdroje financií, najmä z kremnickej a košickej 
komory, z daní a subsídia miest i stolíc.68 V oblasti vlastného vojenstva výkon funkcie 
hornouhorského kapitána spočíval vo velení nad dislokovaným kráľovským vojskom 
a ostatnými kontingentmi brannej moci, v priamom riadení bojovej činnosti, čiže poľ
ných bitiek, obliehania a blokády hornouhorských hradov a miest, v likvidácii nepria
teľských vojsk, ich tvŕdzí, posádok a poľných táborov.69 V rokoch 1453 - 1491 kapi
tánsku funkciu zastávalo zhruba 15 politicky významných osobností, najdôležitejšími 
i najdlhšie pôsobiacimi boli bratia Imrich a Štefan Zápoľskí.70

Od prelomu 13. a 14. storočia a najmä po dobytí Konštantínopola roku 1453 sa pr
voradým nepriateľom Uhorska stala Osmanská ríša. Tomu zodpovedalo aj budovanie 
obrannej línie na južnej hranici Uhorského kráľovstva. Pozostávala z dvojitej línie hra
dov a pevností, ktorá sa trvale budovala a udržiavala už za vlády kráľa Žigmunda, keď 
sa napríklad len medzi Turnu-Severinom a Belehradom v rokoch 1419 - 1428 vybudo
valo 11 nových hradov71 a zdokonalila sa za Mateja Korvína, keď sa roku 1479 vytvo
rili tri obranné oblasti. Na čele prvej, juhozápadnej oblasti bol chorvátsko-slavónsky 
bán; velenie nad druhou, strednou oblasťou, mal hlavný dolnouhorský kapitán a záro
veň temešský župan, ktorému podliehalo viacero južných stolíc. Tretiu, juhovýchod
nú obrannú oblasť na čele so sedmohradským vojvodom a sikulským županom, tvori
lo Sedmohradsko, kde sa prirodzeným obranným prvkom stal predovšetkým vysoko
horský a husto zalesnený karpatský masív, a nie sieť hradov, ako v predchádzajúcom 
prípade.72 V prvej, vonkajšej a s Osmanmi hraničiacej línii boli (od východu na zá
pad) tieto hlavné hrady a pevnosti: Turnu-Severin, Belehrad, Šabac, Srebrenik, Jajce, - 
Knin, Klis, Skardin. Zhruba 50 až 150 kilometrov severnejšie sa tiahla vnútorná obran
ná línia, ktorú tvorili hrady Karanšebeš (Caransebe§), Lugoš (Lugoj), Temešvár (Ti
misoara), sriemske hrady a tvŕdze, ďalej Petrovaradin, Banja Luka a Bihač.73

67 O ustanovizni možno hovorif najmä preto, lebo v istých obdobiach popri hlavnom kapitánovi pôsobili aj niekoľkí 
(zväčša dvaja) kapitáni či podkapitáni (vicecapitaneus). Tamže, s. 941 - 942. Išlo teda - z hľadiska dnešného poní
mania - o veliteľský zbor či štáb.
68 Tamže, s. 947 - 948.
69 Tamže, s. 940-947.
70 Menoslov a dobu výkonu funkcie pozri tamže, s. 952 - 954.
71 ENGEL, P.: Szent István birodalma. A kôzépkori Magyarország tôrténete. Budapest 2001, s. 200-201.
72 ENGEL, P. - KRISTÓ, Gy. - KUBINYI, A.: Magyarország tôrténete 1301 - 1526. Budapest 1998, s. 242 - 246. 
Porovnaj KUBINYI, A.: Mátyás király, Budapest 2001, s. 91.
73 Tamže, s. 92.

103



OD RYTIERSTVA PO ŽOLDNIERSTVO

Belehrad bol kľúčovou stredovekou pevnosťou na juhu Uhorska.

Podľa smerníc, ktoré možno datovať do obdobia rokov 1415 - 1417, sa napríklad 
na obranu južného pohraničia vyčleňovalo spolu 2 200 kopijí, ktoré boli povinní do
dať sedmohradský vojvoda Mikuláš z Čáku - 225 kopijí, sikulský gróf Michal Nádaš- 
dy - 125 kopijí, sedmohradský biskup Štefan Upor - 150 kopijí, temešský župan Pipo 
z Ozory - 1200 kopijí, Mikuláš zo Sečian - 250 kopijí a Žigmund (Bánfi) z Lučenca - 
250 kopijí. V strednej línii boli okrem toho na obranu a pomoc určení títo magnáti: pa- 
latín Mikuláš Gorjanský - 250 kopijí, krajinský sudca Peter z Perina - 100 kopijí a Ján 
(Rozgoň) z Rozhanoviec 100 kopijí. Všetci uvedení veľmoži dostali podľa počtu kopijí 
príspevok v peniazoch alebo v naturáliách.74

Na Žigmundovo úsilie účinnejšie čeliť rastúcemu osmanskému náporu poukazuje aj 
skutočnosť, že roku 1429 poveril obranou južného pohraničia Rád nemeckých rytie
rov. Ich predstavený Nicolaus von Redwitz sa stal severinským bánom a príslušníci rá
du slúžili ako strážne posádky v 13 pohraničných hradoch až do roku 1432, keď utr
peli ťažkú porážku od Osmanov, takže Žigmund ich prepustil z uhorských služieb. Iš
lo o pomerne nákladnú finančnú záležitosť, lebo rád požadoval za svoje služby 315 000 
zlatých ročne, čo prevyšovalo vtedajšie možnosti Uhorska. Skutočné výdavky boli sí
ce o čosi nižšie, no aj tak pomerne vysoké. Z istého nedatovaného výkazu vyplýva, že

74 DORY, F. - BÓNIS, G. - BÁCSKAI, V.: Decreta regni Hungariae. Gesetze und Verordnungen Ungarns. 1301 - 
1457. Budapest 1976, s. 398 - 399. (Kopija pozoszávala spravidla z 3 - 5 bpjovníkov.)
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v južnom pohraničí slúžilo spolu 1806 príslušníkov rádu: 178 kušostrelcov, 260 rado
vých bojovníkov vrátane lodníkov a 1386 jazdcov začlenených do 342 kopijí (v kopiji - 
gleve, ktorá predstavovala základnú jazdeckú jednotku, slúžili 4 muži). Pri mesačnom 
žolde 25 zlatých na jednu kopiju, 6 zlatých kušostrelcovi a 3 zlaté radovému rytiero
vi predstavovali výdavky na žold pre uvedených 1806 príslušníkov rádu sumu 124 776 
zlatých za rok.75

S vybudovaním pohraničnej obrannej línie na juhu Uhorska je spätý aj systém pro- 
titureckej výzvednej a spravodajskej služby. Z viecerých svedectiev je zrejmé, že išlo 
o dobre fungujúcu spravodajskú informačnú službu, problémy však boli s vyhodnoco
vaním týchto informácií, keďže v kráľovskej rade zasadali aj členovia bez príslušných 
vojenských skúseností.76

Je len pochopiteľné, že uhorskí panovníci počnúc Žigmundom si uvedomovali váž
nosť situácie vyplývajúcu z rastúcej tureckej expanzie.77 Relatívne najpremyslenejšou 
politikou sa vyznačoval Matej Korvín. Uvedomoval si, že vo vzťahu k Osmanskej ríši 
sú možné v podstate tri alternatívy:

■ útočný boj za účinnej pomoci väčšiny európskych (kresťanských) krajín, čo sa 
snažil realizovať už jeho otec Ján Huňady;

■ mierová politika na báze hospodárskej, spoločenskej a vojenskej spolupráce sme
rujúca k posilneniu hraníc, a to prostredníctvom prípadných lokálnych či obme
dzených vojenských útokov;

■ násilný pokus o územný zisk a nárast, čiže zvýšenie ekonomicko-vojenského po
tenciálu Uhorského kráľovstva.78

Keďže prvá alternatíva prevyšovala možnosti Uhorska, a napokon aj pomoc európ
skych krajín bola nepostačujúca, a ani druhá alternatíva nebola z viacerých dôvodov 
vhodná, Matej sa snažil realizovať tretiu možnosť, pravda v oklieštenej podobe (získal 
Moravu, Sliezsko, Lužice, Dolné Rakúsko a časť Štajerská), pričom voči Turkom uplat
ňoval stratégiu aktívnej obrany, ktorej výsledkom po uzavretí dohody so sultánom Ba- 
jezidom II. roku 1483 bol relatívny mier.

V tejto súvislosti treba poukázať na skutočnosť, že pri interpretáciách centralizačnej 
a zahraničnej politiky, ako aj stratégie kráľa Mateja sa prejavuje veľká kontroverznosť 
a súčasne aj poplatnosť paušalizovaniu. Predmetom protichodných hodnotení je predo
všetkým Matejova vojenská politika, zdanlivo defenzívna voči Osmanskej ríši a ofen
zívna, ba až expanzívna vo vzťahu k západným a severozápadným susedom. V zásade 
sa vyprofilovali dva postoje, ktoré sa vnútorne líšia len v detailoch. Prvý, tradičný a aj 
rozšírenejší názor možno stručne vyjadriť nasledovne: kráľ Matej vyvinul pomerne ma
lú aktivitu voči Osmanskej ríši ohrozujúcej Uhorsko z juhu. Po definitívnej konsolidá
cii vnútorných pomerov, čiže najmä po potlačení a likvidácii bratríckeho hnutia a eli-

75 ENGEL, P.: Szent István birodama, c. d., s. 201.
76 BližSie pozri PÁLFFY, G.: Hírszerzés és hírkozlés a tôrôkkori Magyarországon. In: Studia Agriensia 20, 1999, s. 
33 - 62. Tamže aj viaceré príklady a ďalšia literatúra.
77 RÁZSÓ, Gy.: A Zsigmond-kori Magyarország és a tôrok veszély (1393 - 1437). In: Hadtôrténelmi Kôzlemény- 
ek, 1973, s. 403 - 444.
78 Matejovu vojenskostrategickú politiku podrobne analyzuje RÁZSÓ, Gy.: Die TUrkenpolitik Matthias Corvinus. 
In: Acta Historica, 32,1986, í. 1 - 2, s. 3 - 50.
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Územný rozsah Uhorska za Mateja Korvína.

minovaní Jána Jiskru z Brandýsa, uprednostnil útočnú politiku proti Českému kráľov
stvu, natrvalo obsadil Moravu a Sliezsko a používal titul českého kráľa. Časť pôvod
ne oddaných králových prívržencov nesúhlasila s touto politikou, naplánovala prevrat 
a zvrhnutie Mateja, ktorého mal nahradiť na uhorskom tróne poľský princ Kazimír Ja- 
gelovský. Sprisahanie aj poľský vojenský vpád však Matej zlikvidoval. Prejavom Mate
jovej snahy o získanie cisárskej či aspoň kráľovskej rímsko-nemeckej koruny bola dlho
ročná vojna proti cisárovi Fridrichovi III. Uhorský kráľ síce roku 1485 obsadil Viedeň, 
ktorá sa potom stala jeho hlavným sídlom, a hoci bol suverénnym pánom Dolného Ra
kúska a časti Štajerská, cisársky trón nezískal. Zanedbaním boja proti Osmanskej ríši 
Matej údajne umožnil aj jej neskorší mocenský rozmach.79

79 Tento názor popri časti povojnových maďarských, zväčša marxistických či marxizmom poznačených historikov 
(reprezentuje ich napr. MOLNAR, E.: A magyar társadalom tôrténete az Árpádkortól Mohácsig. Budapest 1949, s. 
331 - 334.) zastáva a vlastne aj oficiálne prezentuje aj súčasná slovenská historiografia. Pozri KLEIN, B. - RUTT- 
KAY, A. - MARS1NA, R.: Vojenské dejiny Slovenska. I. diel. Stručný náčrt do roku 1526. Bratislava 1994, s. 152— 
153. Ďalej viď tzv. akademické Dejiny Slovenska I. Bratislava 1986, s. 413-417, kde sa okrem iného doslova uvádza: 
„Napriek svojej dobrodružnej zahraničnej politike bol Matej Korvfn jednou z najvýznamnejších osobností na uhor
skom tróne.“ (Tamže, s. 417). Autorom príslušných pasáží v oboch syntézach je Richard Marsina. Kritické stanovis
ko k Matejovej výbojnej politike voči západným susedom Uhorska má aj rakúska historiografia: „Es ist zu bezwei- 
feln, ob diese Eroberungspolitik Corvins richtig und fúr Ungarn vorteilhaft war... Statt alle Kraft darauf zu verwen- 
den, diesen grausamen Feind (myslí sa Osmanská ríša - V. S) zu Boden werfen..., sucht er billige Lorbeere in einem 
kaum verteidigten Land.“ HANTSCH, H.: Die Geschichte Ôsterreichs. Bd. I. Wien 1960, s. 195.
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Podstatou druhého stanoviska, ktoré zastávajú mnohí napospol poprední maďarskí 
historici,80 je schvaľovanie Matejovej defenzívnej a zmierlivej politiky voči Osmanskej 
ríši81 ako jedinej reálnej alternatívy z hľadiska mocenských síl, kapacít a celkového po- 
tencionálu oboch krajín,82 keďže plánovaná a neustále len slovne deklarovaná široká 
protiturecká koalícia kresťanských krajín sa nestala skutočnosťou.83

Historici obhajujúci Matejov pragmatický (zmierlivý) postoj k Osmanskej ríši sa sí
ce v interpretáciách dôvodov uhorskej expanzívnej politiky voči Českému kráľovstvu 
a Rakúsku v detailoch nezhodujú,84 no vcelku schvaľujú a v tomto duchu aj argumentač
ne odôvodňujú postoje a motívy Matejovho konania. Je totiž nepochybné, že Uhorsko 
sa obsadením a získaním bohatých a prosperujúcich oblastí Moravy, Sliezska, oboch 
Lužic a Dolného Rakúska ekonomicky a vojensky posilnilo. V prípade protičeskej voj
ny sa často uvádzajú náboženské dôvody - boj proti „kacírom“ - či priamo záujem a že
lanie pápežskej stolice a rímsko-nemeckého cisára.85 V prípade uhorsko-rakúskej voj
ny sa okrem iného dôvodí tým, že pôvodcom a iniciátorom nepriateľských vzťahov me
dzi obidvomi krajinami i panovníkmi bol cisár Fridrich III., čo je vo veľkej miere prav
da, lebo roku 1459 sa dal zvoliť za uhorského kráľa - bol teda Matejovým protikráľom

Nadmieru kritický (a podľa môjho názoru paušalizováním poznačený) postoj k Matejovej zahraničnej politike zaujal 
MACEK, J.: c. d., s. 279, keď doslova píše, že Matej „slavnostně pasovaný na hlavního křesťanského turkobijce za 
celé své panování podnikne jen drobné šarvátky s pohraničními tureckými oddíly a takřka se bojům proti sultánovi 
nevěnuje... Stačí vrhnout letmý pohled na historii války česko-uherské a rakousko-uherské a je zřejmé, že se zbraň 
vykovaná římskými preláty proti pohanům obracela v Uhrách к mocenským výbojům do střední Evropy... Lze do
konce říci, že Matyáš Korvín tím, že vrhl všechny síly nejprve do války proti českému králi Vladislavovi a jeho ot
ci, polskému králi Kazimírovi a později proti císaři Fridrichovi III., oslabil obranu na jižní uherské hranici a usnad
nil postup Osmanů na Balkáně.“
80 Zo súčasných či nedávno zosnulých je to napríklad Elemér Mályusz, Lajos Elekes, Ferenc Szakály, András Ku- 
binyi, Gyula Rázsó.
81 Bližšie pozri RÁZSÓ, Gy.: Die Turkenpolitik Matthias Corvinus, c. d., s. 3 - 50. Tenže: Hunyadi Mátyás tôrôk 
politikája. In: Hunyadi Mátyás. Emlékkonyv Mátyás király halálának 500. évfordulójára. (Ed. RÁZSÓ, Gy. - MOL- 
NÁR, L.), Budapest 1990, s. 149 - 200. Rázsó klasifikuje Matejovu vojenskú politiku voči Osmanskej ríši ako aktív
nu obranu a etapizuje ju nasledovne: 1. obrana a útok s obmedzeným cieľom (1458 - 1464), 2. rovnováha síl, lokálne 
vojnové akcie (1465 - 1483), 3. relatívny mier (1484 - 1490). Tamže, s. 178 a nasl.
82 Strategická prevaha Turkov sa prejavovala už v čase, keď územie Osmanskej ríše neprevyšovalo rozsah Uhorska. 
Za Mehmeda II., keď roku 1451 zdedil trón od Murada II., mala ríša vyše 570 000 km2 a Uhorsko 350 000 km2. Na 
konci jeho panovania (roku 1481) narástlo osmanské územie na vyše 800 000 km2. S rastom územia bezprostredne 
súviselo aj zvyšovanie ekonomického, vojenského a ľudského potenciálu. Pozri: SZAKÁLY, F.: Virágkor és hany- 
atlás 1440 - 1711. Budapest (s. d.), s. 68.
83 „Szélesebb kôrU keresztény osszefogásra nem mutatkozott remény, s a magyar uralkodónak lényegében csak ellen- 
sége akadt a szomszédos fejedelmek kôzt. így csak helyeselni lehet, hogy Mátyás a déli fronton békére tôrekedett.“ 
Tamže. V podobnom duchu, no dôkladnejšie sa tejto otázke venuje, presvedčivo a exaktne argumentuje RÁZSÓ, 
GY.: Mátyás hadászati tervei és a realitás. In: Hadtorténelmi kôzlemények, 103,1990, č. 1, s. 1 - 30.
84 Niektoré tieto názory rozoberá a spolu s vlastným stanoviskom prezentuje RAZSÓ, Gy.: c. d., s. 10 (k uhorsko- 
-českej vojne), s. 22 a nasl. (uhorsko-rakúska vojna). Je pritom zaujímavé, že napríklad ELEKES, L.: A kôzépko- 
ri magyar állam tôrténete megalapításától mohácsi bukásig. Budapest 1964, s. 259; schvaluje Matejovo rozhodnutie 
viesť vojnu proti Rakúsku, keďže jej dôvodom bolo „zachovanie bezpečnosti, nezávislosti kráľovstva... a odvrátenie 
zo západu hroziaceho nebezpečenstva...“ Naproti tomu vojnu proti Českému kráľovstvu považuje „za nespravodli
vú“. Tamže, s. 258. Podobný postoj pôvodne zastával aj RÁZSÓ, Gy.: Mátyás zsoldosseregének hadmúvészetérôl. 
In: Hadtorténelmi kôzlemények, 1958, č. 1 - 2, s. 142 - 145, no v neskorších prácach tento dobovej ideológii poplat
ný názor korigoval.
85 „Mátyás a cseh háborúval a császár és a pápá kívánságának tett eleget,...“ - teda Matejova vojna proti Čechom 
predstavovala naplnenie želania cisára a pápeža - uvádza sa v jednej z posledných maďarských syntéz ENGEL, P. - 
KRISTÓ, Gy. - KUBINYI, A.: Magyarország tôrténete 1301 -1526, c. d., s. 254. (Autorom kapitol venovaných ob
dobiu rokov 1458 - 1526 je András Kubinyi.)
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- a až do roku 1464 protiprávne zadržia
val uhorskú kráľovskú korunu.86

Bilancia Matejovej vlády ukazuje, 
že za 32 rokov panovania takmer vždy 
osobne velil svojim vojskám. Ak zará
tame aj vnútorné vojny, zistime, že na 
obdobie jeho vlády pripadá iba päf mie
rových rokov: 1465, 1466, 1478, 1489 
a 1490. Z politicko-vojenského hľadis
ka bol Matej úspešný. Aj keď len na istý 
čas, predsa sa mu podarilo podmaniť si 
mnohé krajiny, ako napr. severnú Bos
nu, Moravu a Sliezsko, Dolné Rakúsko, 
Štajersko a podstatnú časť Horného Ra
kúska. Z času načas sa mu podarilo pod
maniť si rumunské kniežatstvá Valašsko 
a Moldavsko. Dokázal eliminovať tlak 
a expanziu Osmanskej ríše. Habsbur
govci, ktorí vládli v Svätej rímskej ríši 
nemeckého národa a v Rakúsku aj sku
točne, sa dostali do defenzívy pred Ma
tejovými vojskami a aj Jagelovci, ktorí 

sa usilovali o uhorský trón, nedokázali presadiť svoje mocenské snahy.
Matej si osvojil vojenské umenie, bol dobrým stratégom. V taktike však nedosiahol 

také úspechy a úroveň ako jeho otec Ján Huňady. Vidno to aj na tom, že Matej nezvie
dol úspešne toľko priamych bitiek. Otvoreným bitkám sa vyhýbal, snažil sa skôr o do
siahnutie operačno-taktickej prevahy. V ďalších dvoch oblastiach vojenského umenia 
- v stratégii a v organizácii vojsk však Matej prekonal svojho otca, ktorý nebol takým 
dobrým stratégom, čo možno dokumentovať napríklad bitkou na Košovom poli roku 
1448. Matejove vojenské výpravy boli cieľavedomejšie, plánovitejšie a premyslenejšie 
ako ťaženia jeho otca Jána Huňadyho, ktorý však nemal také materiálne ani mocenské 
podmienky a prostriedky ako kráľ Matej.

Pri analýze Matejových vojen a vojenských ťažení - ako na to poukázal maďarský 
vojenský historik Gyula Rázsó87 - treba konštatovať, že dobre zapadali do dobových 
stredovekých zvyklostí. Išlo o dlhé a neveľmi účinné vojny, s pomerne malým počtom 
bitiek, s ťaženiami relatívne krátkeho trvania a s dlhými obliehaniami miest či hradov. 
Pre tieto vojny bolo charakteristické iba obmedzené vytýčenie cieľa, čo bolo príznačné 
pre všetky stredoveké vojny. Z tohto hľadiska sa napríklad Ján Huňady čiastočne vymy
kal zaužívanému modelu a stredovekým schémam, keďže sa takmer vždy snažil o roz
hodujúcu bitku a o dosiahnutie rýchleho a okamžitého úspechu. Aj napriek relatívne 
modernejšiemu a účinnejšiemu uplatňovaniu taktiky zo strany Jána Huňadyho sa po-

86 O vzťahu Mateja a Fridricha III. podrobne pozri NEHRING, K.: c. d.
87 RÁZSÓ, Gy.: Mátyás hadászati tervei és a realitás. c. d., s. 3 - 5.
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Ján Huňady předčil svojho syna Mateja Korvína 
v priamej bojovej a operačnej činnosti, taktiku si osvo
jil na mnohých európskych bojiskách, preslávil sa 
najmä v protitureckých vojnách, o čom svedčí aj jeho 
prezývka Turkobijec. Ilustrácia z Uhorskej kroniky Já
na z Turca vydanej v Brne roku 1488.
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Král Albrecht, zai Žigmunda Luxemburského, bol pr
vým habsburským panovníkom na uhorskom tróne.

tvrdilo, že modernejší a účinnejší spô
sob boja ešte nemusí zodpovedať požia
davkám doby.

Matej sa pri všetkých vojnách snažil 
o zabezpečenie zázemia, a to aj formou 
preventívneho útoku, ako na to pouka
zuje situácia v roku 1467, keď zlikvido
val povstanie v Sedmohradsku a vtrhol 
do Moldavska, ktoré podporovalo po
vstalcov. Týmto preventívnym útokom 
sa mu podarilo eliminovať ich prípadný 
útok. Aj ďalší vývoj situácie potvrdil, že 
Moldavčania nielenže nezaútočili, ale 
v dälšom období dokonca ich vojenské 
jednotky bojovali spolu s Matejom pro
ti Turkom.88

Dobrý strategicko-taktický rozbor si
tuácie podal Gyula Rázsó aj v súvislos
ti s hodnotením vojny Mateja proti poľ
skému kráľovi Kazimírovi IV., čiže počas sliezskeho ťaženia roku 1474, kde okrem iné
ho zdôraznil, že Matej, ktorého vojsko v sile 8 000 - 10 000 mužov tvorili výlučne 
žoldnieri, neviedol proti Kazimírovi ani proti jeho synovi Vladislavovi totálnu vojnu 
s cieľom likvidácie protivníka. Išlo mu najmä o to, aby za cenu relatívne najmenších 
obetí uchránil pre seba Sliezsko, čo sa mu v plnej miere podarilo.89

Z rozboru dobových správ a hlásení zahraničných vyslancov o sile a zložení uhor
ského vojska možno vyvodiť poznatok, že na ťaženia a výpravy proti Osmanskej ríši 
kráľ Matej nasadzoval síce počernejšie, no čo do bojovej hodnoty menej kvalitné vojen
ské sily. Proti severným a západným susedom - Poliakom, Cechom, Rakúšanom - bo
jovali zasa menej počerné, pritom však kvalitnejšie kontingenty, čiže najmä jazdectvo 
rytierskeho a poloťažkého typu a obrnená pechota.

Na Matejovu zbehlosť vo vojenskom umení rukolapne poukazuje aj viacero titulov 
rukopisných kódexov a prvotlačí s vojenskou tematikou v jeho povestnej knižnici, kto
rá v tom čase čo do počtu (viac než 2000 exemplárov) aj hodnoty nasledovala hneď po 
pápežskej.90

Pri hodnotení geopolitického postavenia Uhorska (a v rámci neho aj Slovenska) ne
možno opomenúť fakt, že v období neskorého stredoveku bolo Uhorské kráľovstvo po 
viacero desaťročí v personálnej únii s viacerými susednými a okolitými krajinami. 
Popri personálnej únii s Poľskom za Ľudovíta I. v rokoch 1370 - 1382 to ďalej bolo:

88 Tamže, s. 10 -12.
89 Tamže, s. 14 - 15.
90 Bližšie pozri CSONTOSI, J.: Hadtudományi kónyvek Mátyás király kónyvtárában. In: Hadtorténelmi Kôzlemé- 
nyek, 3, 1890, s. 199 - 210. Ďalej pozri A magyarországi Corvinák. (Ed. BERKOVITS, I.) Magyar Helikon 1962. 
Tamže (Tab. XXV) aj reprodukcia iluminácie z Philostratovho kódexu znázorňujúca povestný Matejov triumf vo 
Viedni roku 1485.
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Uhorský král Karol II. Malý bol zároveň aj neapol
ským kráľom, no personálna únia Uhorska a Neapol
ská sa v praxi neprejavila, lebo vládol iba 38 dní.

■ za Žigmunda Luxemburského v ro
koch 1419 - 1420 a 1436 - 1437 s Čes
kým kráľovstvom vrátane Moravy, Sliez
ska a Lužice;
■ za Albrechta Habsburského v ro
koch 1437 - 1439 s Rakúskom (Dolným 
a Horným, vrátane Štajerská), ako aj 
s Českým kráľovstvom;
■ za Vladislava I. Jagelovského v ro
koch 1440 - 1444 s Poľskom;
■ za Ladislava Pohrobka v rokoch 
1453 (formálne už 1440) - 1457 s Čes
kým kráľovstvom;
■ za Mateja Korvína v rokoch 1468 - 
1490 s Moravou, Sliezskom a Lužicou;
■ za dvoch posledných Jagelovcov 
- Vladislava II. a Ľudovíta П. - v rokoch 
1490 -1526 s Českým kráľovstvom.

Personálna únia Uhorska s Neapol
ským kráľovstvom za Karola II. Anjou-

ovského sa v praxi neprejavila, keďže tento panovník vládol v Uhorsku iba 38 dní.9

3.3. Organizácia, výzbroj a výstroj uhorských branných síl 
v 13.a 14.storočí

Zlatá bula z roku 1222 a všetky jej renovácie, mnohé privilégiá pre jednotlivcov 
a korporácie (mestá, výsadné regióny, či etniká) a napokon aj viaceré kronikárske sprá
vy poskytujú hodnoverný zdroj informácií, z ktorých sa dá utvoriť plastická, aj keď zďa
leka nie úplná predstava o uhorskom vojenskom systéme v 13. a čiastočne aj 14. storo
čí. Doterajšie poznatky možno stručne zhrnúť v tom zmysle, že z hľadiska organizácie 
a vývoja vojenstva predstavuje 1. polovica 13. storočia etapu dožívania a rozkladu sta
rých (preduhorských a včasnouhorských) foriem vojenstva (typických pre 10. -12. sto
ročie).92 Významným vojenským medzníkom a súčasne akceleračným činiteľom bol ta
társky vpád do Uhorska v rokoch 1241 -1242. V jeho priamom dôsledku sa od 2. polo
vice 13. storočia v organizácii uhorského vojenstva prejavovali tendencie, ktoré sa vy
kryštalizovali a zavŕšili v priebehu 14. storočia. Zmeny vo vojenstve je nevyhnutné vní
mať ako súčasť celospoločenského vývoja, čo však súveké zákonodarstvo - ako sme na 
to poukázali v predchádzajúcej kapitole - nedokázalo vždy naplno reflektovať. Omno-

91 O okolnostiach jeho skonu (24. 2.1386) a predchádzajúcom atentáte naňho (7. 2. 1386) pozri Kniha kráľov, c. d., 
s. 146-148.
92 K vojenstvu v 10. -12. storočí podrobnejšie pozri KLEIN, B. - RUTTKAY, A. - MARSINA, R.: VDS I., s. 109 
-113.
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ho flexibilnejšie na spoločenské dianie a zmeny reagovala, a zároveň na ne aj v nema
lej miere vplývala, právna obyčaj a predovšetkým politická prax.

Najmä prelom 13. a 14. storočia bol v Uhorsku pohnutým a dynamickým obdobím 
sprevádzaným závažnými spoločenskými u dal o stami a štrukturálnymi zmenami. Pri 
eliminovaní moci oligarchov a konsolidácii vnútorných pomerov začiatkom 20. rokov 
14. storočia pokračovala uhorská expanzia voči okolitým krajinám, najmä však na Bal
káne. Za Ľudovíta I. Veľkého postupné zbližovanie záujmov Uhorska a Poľska (čo sa 
významne prejavilo už roku 1335 pri uzatvorení Vyšehradskej dohody) vyvrcholilo ro
ku 1370 vznikom uhorsko-poľskej personálnej únie, ktorá trvala do roku 1382. Išlo o pr
vý prípad, keď sa mocenská sféra Uhorského kráľovstva rozšírila mierovou cestou.93

Počas 13. storočia poklesol v Uhorsku počet vojnopovinných a čiastočne sa zmenila 
aj ich štruktúra. Treba pritom poznamenat, že určovanie početnosti (či už vojska alebo 
obyvateľstva vôbec) v stredoveku je jednou z najproblematickejších otázok medievisti- 
ky, keďže dobové pramene sú veľmi nespoľahlivé a neraz aj protirečivé.

Podľa odhadu maďarského vojenského historika Andrása Borosyho disponovali 
uhorské branné sily na začiatku 13. storočia nanajvýš silou 50 000 mužov, v druhej 
polovici 13. storočia však už len 40 000 mužmi; pričom asi 20 000 mužov pripada
lo na súkromné vojská (autor ich bližšie nešpecifikuje, takže nevieme, či ide len o vo
jenské oddiely veľmožov a prelátov, alebo aj o stoličné kontingenty), 10 000 na Kumá- 
nov a rovnako 10 000 na ostatné vojenské zložky, teda predovšetkým kráľovo dvorské 
vojsko a vôbec všetkých ostatných bojujúcich ”pod kráľovou zástavou”, čiže zemanov, 
vojakov kráľovských hradov, Sikulov a Pečenehov, oddiely rytierskych rádov templá- 
rov a johanitov, atď.94 Uvedený odhad celkového počtu možno považovať vcelku za re
álny, rozloženie branných síl je už diskutabilnejšie, lebo najmä počet Kumánov sa zdá 
byť nadsadený. Iný maďarský vojenský historik a medievista László Veszprémy pred
pokladá, že Kumáni po zmobilizovaní mali silu 3000 - 4000 mužov.95 Napokon, sám 
A. Borosy neskôr prehodnotil a objektivizoval jednak svoje, ale aj iné odhady počet
nosti európskych a najmä uhorských vojsk v 10. - 14. storočí.96 Upravený odhad počet
nosti uhorských branných síl vyzerá nasledovne: ku koncu 11. storočia medzi 16 000 - 
22 000 mužov, pričom práve nižší údaj sa považuje za pravdepodobnejší; ku koncu 12. 
storočia zhruba 28 000 - 32 000, pričom okolo 20 000 mužov vojenčilo v komitátnych 
oddieloch (súčasťou ktorých vtedy pravdepodobne boli aj jednotky veľmožov a prelá
tov) a ďalších nanajvýš 5000 mužov tvorilo jednak vlastné kráľovo vojsko, do ktorého 
patrili aj (moslimskí) žoldnieri, a jednak rádoví rytieri a príslušníci výsadných etník; 
v bitke proti Tatárom pri rieke Slanej roku 1241 mal Belo IV. k dispozícii menej ako 
20 000 mužov; na sklonku 13. storočia brannú moc predstavovalo maximálne 22 000 - 
25 000 ozbrojencov. Evidentný pokles početnosti vojska oproti predchádzajúcemu sto-

93 BARTL, J.: Problém integrácie a dezintegrácie v stredoeurópskom priestore pred vznikom habsburskej monarchie 
roku 1526. In: Historicky časopis, 50, 2002, č.2, s. 213.
94 MHT, s. 34, 51.
95 VESZPRÉMY, L.: A magyar hadtôrténet fényes lapjai. Hadszervezet az Árpád-házi királyok alatt, In: Rubicon, 
Tôrténelmi folyóirat. 6., 49. 1995, č. 5, s. 6.
96 BOROSY, A.: Hadsereglétszámok a X. - XIV. században. Hadtôrténelmi Kôzlemények, 105, 1992, č. 4, s. 3 - 
32.
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ročiu vyplýval z viacerých dôvodov, najmä ho však ovplyvnil celkový demografický 
úbytok a pokles obyvateľstva v dôsledku tatárskeho (mongolského) pustošenia; v 2. po
lovici 14. storočia - pri odhade počtu obyvateľstva celého Uhorska na 2,5 milióna - na
rástol stav ozbrojených sil na 35 000 - 40 000 mužov.97

Okrem šľachticov sa branná povinnosť vzťahovala aj na výsadné mestá, nie však na 
všetkých mešťanov, keďže sa zväčša vopred stanovila kvóta, koľkých ozbrojencov je to- 
-ktoré mesto povinné dodať. Napríklad Trnava, ktorej privilégium z roku 1238 je naj
starším zachovaným mestským privilégiom v rámci celého Uhorska, mala povinnosť 
postaviť ,zzo sto usadlostí jedného vojaka čo najpočestnejšie vystrojeného všetkými vo
jenskými náležitosťami", táto povinnosť však platila iba v prípade, keď kráľ osobne vie
dol vojsko. Podobne znelo aj príslušné ustanovenie privilégia pre hostí Starého Teko
va z roku 1240. Nitra zasa mala podľa privilégia z roku 1248 určenú paušálnu kvótu 12 
ozbrojencov. V celouhorských pomeroch sa v 13. storočí konkrétny limit stanovil eš
te týmto mestám: Satmár podľa privilégia z roku 1230 dodával 4 ozbrojencov (luko
strelcov), Záhreb mal podľa privilégia z roku 1242 vystrojiť 10 ozbrojencov a rovnako 
10 ozbrojencov stavala podľa privilégia z roku 1244 aj Pešť.98 Neboli to veľké počty, čo 
však odzrkadľuje trend osnovať počtom menšie, avšak výzbrojou a výstrojom kvalit
nejšie vojsko. Túto snahu možno vystopovať skôr z privilégií než z kráľovských dekré
tov už od konca 12. storočia a významne najmä v 13. storočí. Napríklad už roku 1193 
kráľ Belo III. (1172 - 1196) udelil isté hradské španstvo s podmienkou, že obdarovaný 
musí v prípade obrannej vojny (čiže v rámci Uhorského kráľovstva) vyslať do kráľov
ského vojska 10 obrnených jazdcov rytierskeho typu, na zahraničnú výpravu však iba 
4 ťažkoodencov.99 Od konca 13. storočia a najmä za Anjouovcov možno z privilégií vy
badať tendenciu nahradiť povinné vojenčenie finančným poplatkom,100 čo len potvrdzu
je nastúpený trend profesionalizácie vojska, keďže za takto získané poplatky panovník 
mohol najať väčší počet žoldnierov, najmä z cudziny. Túto okolnosť priamo dokumen
tujú aj dobové kroniky. Uhorský kronikár magister lán zo Šarišských Sokoloviec za
znamenáva, že kráľ Ľudovít I. „sa vybral proti benátskemu dóžovi nielen so svojím voj
skom, ale aj s cudzími, nemeckými grófmi a rytiermi, ktorí ho podporovali a poskyto
vali mu pomoc. Osobitne mal rád Nemcov, rozumel ich jazyku a štedro im dával žold 
a dary. Preto k nemu radi prišli a verne mu slúžili. “101 V kronike je aj pozoruhodná in
formácia o vojnovej zvyklosti prepustenia zajatcov: „Zvíťazili nad nimi a odviedli za
jatcov, ktorým zhabali kone a zbrane a podľa žoldnierskeho zvyku nechali ich slobod
ne odísť. “102

97 Tamže, s. 29 - 30.
98 Podrobnejšie sa problematike brannej povinnosti miest venujem v štúdii SEGEŠ, V.: Hlavné črty zástoja miest na 
Slovensku v uhorskom stredovekom vojenstve. Vojenská história, 2,1998, č. 1, s. 3 - 20. Všímam si pritom aj úlohu 
a vojenské povinnosti výsadných etník (najmä Sasov) či teritórií (predovšetkým Spiša). Tamže, s. 9 -10.
99 VESZPRÉMY, L.: c. d., s. 6.
100 Niektoré príklady (Veľký Šariš, Prešov, Sabinov - 1299, Spoločenstvo spišských Sasov - 1317) pozri SEGEŠ, 
V.:Hlavné črty, c. d., s. 9. V tejto súvislosti sme poukázali aj na to, že mestám a mestečkám, ktoré dostali privilé
giá v 14. storočí, sa vojenská povinnost (služba) vyslovene neuložila, na rozdiel od zaužívanej praxe v prvej polovi
ci 13. storočia.
101 SOPKO, J.: Kroniky stredovekého Slovenska. Stredoveké Slovensko očami kráľovských a mestských kronikárov. 
Budmerice 1995, s. 91.
102 Tamže.
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SCHÉMA UHORSKÝCH BRANNÝCH SÍL V 13. - 14. STOROČÍ

[ vidiecke vojsko

hradné posádky
vojaci - strážcovia

strážne osady
hraničiari, zvedovia 

exploratore s, 
speculators, custodos

námorná flotila
vedená admirálom 

amiratus maritimus regis 
galéry, bárky

dvorské vojsko poľné vojsko

vojsko pod kráľovskou zástavou
exercftus sub vexillo regis

telesná stráž
žoldnieri, dveřníci 

stipendiarii, /ал/tores

rytieri kráľovského 
dvora

milites aulae regis 
rytieri - milites 

panoši - iuvenes 
pážatá - parvuli 

familiári - familiares

oddiely dvorných 
hodnostárov

dvorania, familiári, 
čeľadníci

rádoví rytieri
johaniti - ordojoanitarum 

templáři (do 1312)
- milites Templi

žoldnieri
stipendiarii

insurekčné oddiely 
z kráľovského domínia

dvorníci, slobodníci 
služobníci, sluhovia

mestské kontingenty
mešťania, žoldnieri

pomocné zbory 
výsadných etník

Sasi, Kumáni, 
Jásovia.Sikulovia

bandérlá veľmožov
(barones regni) 

zemania, familiári, 
čeľadníci, služobníci, 

žoldnieri

bandérlá prelátov
predialisti, čeľadníci, 
služobníci, žoldnieri

stoličné oddiely
vedené županom 
stoličná šľachta 
zemani- nobile s

->»■ pohotovostné!I stále ^- vojsko

Zo schémy o štruktúre a organizácii uhorských branných síl v období od 2. polovi
ce 13. storočia až do sklonku 14. storočia103 je zrejmé, že branné sily v Uhorsku sa skla
dali predovšetkým z vlastného kráľovského vojska, ktoré tvorila predovšetkým kráľov
ská družina či inak povedané kráľovské dvorské vojsko. Za vojakov vydržiavaných krá
ľom treba považovať aj žoldnierov kráľovho bandéria a ďalej aj dvorských hodnostá
rov, dvoranov a vôbec všetkých príslušníkov kráľovského dvora. Medzi nimi osobitne 
vynikali dvorní rytieri.104 Za Karola I. ich bolo relatívne málo, ich počet významnejšie

103 SEGEŠ, V.: Legislatívno-právny rámec uhorského vojenstva do sklonku 14. storočia. In: Vojenská história, 3, 
1999, č. 1, s. 19.
104 VESZPRÉMY, L.: Károly Róbert. (Budapest 1994), s. 48 - uvádza, že z obdobia Karola I. je po mene známych 
15 rytierov a za Ľudovíta I. takmer 90 rytierov. Z prehľadu, ktorý som zostavil na základe údajov najmodernejšej 
archontologickej príručky (ENGEL, P.: Magyarország világi archontológiája 1301 - 1457.1. Budapest 1996, s. 469 
a nasl.) vyplýva, že za Karola I. možno v rokoch 1311 -1342 na kráľovskom dvore menovite doložiť spolu 67 prísluš
níkov rytierskeho stavu: 12 rytierov, 44 panošov, 2 familiárov a 9 pážat. Okrem nich bol za kráľa Václava roku 1301 
menovite známy jeden panoš. Veszprémyho údaj o počte rytierov za Ľudovíta I. som taktiež preveril a dospel k to
muto výsledku: od 16. 7. 1342 do 10. 9. 1382 je po mene známych spolu 233 príslušníkov rytierskeho stavu (z nich 
19 pôsobilo na dvore už za Karola I.), a to 143 rytierov, 66 panošov, 20 familiárov a 4 pážatá.
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narástol až za vlády jeho syna Ľudoví
ta L Pod královou zástavou bojovali aj 
kráľovskí služobníci či dôverníci a vô
bec všetci prostí slobodní z kráľovských 
majetkov. Za súčasť kráľovského vojska 
treba považovať aj nepočetný, ale z vo
jenského hľadiska mimoriadne kvalit
ný kontingent rytierskeho rádu johani- 
tov a templárov usadených v Uhorsku 
už od polovice 12. storočia. Čo do vý
zbroje či disciplíny sa rádovým rytierom 
nevyrovnal v Uhorsku žiaden iný druh 
vojska

Pomerne kvalitnú časť uhorských 
branných síl tvorili oddiely veľmožov 
a prelátov, čiže najvýznamnejších pred
staviteľov, ktorí sa neskôr (v 15. storočí) 
nazývali koruhvoví páni (domini bande- 
riati). Vysokí cirkevní hodnostári mali 
povinnosť postaviť vojsko nielen z oby
vateľov vlastných poddanských usadlos

tí, ale aj podľa príjmov z desiatku. Základnú a najpočetnejšiu zložku oddielov cirkev
ných feudálov tvorila osobitná vrstva ľudí usadených na cirkevných majetkoch, ktorí sa 
v Zlatej bule (zák. čl. 3/1222, § 2) označujú ako cirkevný ľud (populus ecclesiarwri), 
od konca 13. storočia sa zväčša nazývali už predialisti (nom. sg. nobilis praedialis), a to 
podľa ich majetku - predict majúceho alodiálny charakter. Ich hlavnou feudálnou po
vinnosťou bol výkon vojenskej služby v prípade potreby, takže z právneho i spoločen
ského hľadiska sa spravidla považovali za najnižšiu vrstvu výsadnej triedy.

Ako príklad veľmožského bandéria na prelome 13. a 14. storočia možno uviesť voj
sko Matúša Čáka. Podľa opisu kronikára Petra Žitavského sa skladalo len z malého 
počtu ťažkoodencov. Prevažnú väčšinu tvorila ľahká jazda a pechota odetá do tesných 
kožuchov alebo sukníc. Bojovníci nebojovali na mieste, ale unikali a vyhýbali sa pria
memu stretu. Veľmi šikovne narábali s lukmi a streľbou dopredu aj dozadu spôsobovali 
protivníkom veľké straty.105 Išlo o domácich familiárov, čeľadníkov, služobníkov a pod
daných, no v neposlednom rade aj zemanov z rozsiahleho územia Matúšovej dŕžavy. 
V Matúšovom vojsku bojovali vo väčšom počte aj námezdní ťažkoodenci - žoldnieri 
a ťažkoodení jazdci z radov majetnejšej šľachty, ktorých k Matúšovi viazala familiárna 
povinnosť. Všetkých ťažkoodencov nebolo spolu viac než 2 000 - 3 000, no práve oni 
tvorili základ a najúdemejšiu časť Matúšovho stáleho vojska, ktoré podľa odhadu malo 
okolo 5 000 bojovníkov. Aj vojská ostatných vtedajších oligarchov, medzi ktorých patri-

105 Pozri Fontes rerum Bohemicarum. Tom. IV. Chronicon aulae regiae. Prameny dějin českých (Ed. EMLER, J.). 
Praha 1884, s. 224. Slovenský preklad (od Jána Lukačku) pozri Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov IV. Slo
vensko za vlády Anjuovcov. Bratislava 2002, s. 278.
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li Omodej Aba, Štefan Ákoš, páni z Ky- 
seku (Giins, dnes Kószeg), Borša Lysý,
Ladislav Kán, Juraj Šubič, Baboničov- 
ci a Frankopanovci, sa v základných čr
tách nelíšili od Matúšovho vojska, urči
te však neboli natoľko početné.106

Ďalšiu skupinu tvorili vojenské od
diely jednotlivých stolíc postavené zo 
stoličnej šľachty na čele s príslušnými 
županmi. Práve na konci 13. a začiat
kom 14. storočia si šľachtické stoličné 
vojská takmer v plnej miere podmanili 
páni a vládcovia dŕžav, čiže oligarcho
via, ktorí neraz sami zastávali aj župan- 
skú funkciu.107

Za vlády Ajouovcov v 14. storočí čo 
do druhu vojska naprostú väčšinu uhor
ských branných síl tvorilo jazdectvo.
Ťažkoodená jazda rytierskeho typu ma
la maximálnu silu 2000 až 3000 mužov, 
pričom na ktorejkoľvek vojenskej výprave sa spravidla zúčastňovalo 1500 - 2000 mu
žov. Prechodný typ jazdectva bol taktiež pomerne početný, no vzhľadom na nedostatok 
relevantných údajov nemožno ho presnejšie vyčísliť. Je však isté, že aj v období domi- 
nancie ťažkej jazdy v Európe, najpočetnejšou zložkou uhorského jazdectva zostávala 
ľahká jazda, ktorú predstavovali hlavne príslušníci výsadných etník - Kumáni, Jásovia, 
Sikulovia a azda aj Pečenehovia. Najmä Kumáni sa vyznačovali nezvyčajnou krutos
ťou a násilnosťami nielen voči protivníkom v bojových akciách, ale aj voči civilnému 
obyvateľstvu na cudzom území či na zahraničných vojenských výpravách. Pešiaci mali 
v uhorskom vojsku za Anjouovcov iba pomocnú, ba až podradnú úlohu. Išlo o nepočet
né kontingenty vystrojené mestami, resp. o žoldnierov najatých na výpravách v cudzi
ne.108 Koncom 14. storočia sa palné zbrane rozšírili takmer po celej Európe a aj v Uhor
sku vzrástol význam delostrelectva. Prvými delostrelcami boli vlastne mestskí remesel
níci - delolejárski a puškárski majstri, ktorí palné zbrane sami aj vyrábali.109

Takmer zanedbateľnú a z globálneho vojenského hľadiska neveľmi významnú úlo-

106 O vojsku Matúša Čáka pozri SEGEŠ, V.: Vojenstvo v dobe Matúša Čáka Trenčianskeho. In: Apológia, Časopis 
Armády SR, 1996, č. 4, s. 27 - 30.
107 Jeden z najvýznamnejších maďarských medievistov Pál Engel tvrdí, že za Ajouovcov nejestvovali stoličné bandé- 
riá, tie sa pokúsil zriadif až Žigmund dekrétom z roku 1435. (ENGEL, P.: Társadalom és politikai štruktúra az An- 
jou-kori Magyarországon, Budapest 1988, s. 9.)
108 KRISTÓ, Gy.: Az Anjou-kor háborúi. Budapest 1988, s. 211. Ďalej pozri MHT, c. d., s. 66 (autorom príslušnej 
časti je RÁZSÓ.Gy.).
109 Vývin uhorského delostrelectva načrtáva IVÁNYI, B.: A túzérség tôrténete Magyarországon kezdettól 1711-ig. 
Hadtórténelmi Kôzlemények, 1926, s. 6 - 7, 18-25. Tenže: A magyar túzérség fejlódésének vázlata a XI. és XVI. 
században. Debreczen 1916. Pozri aj KULAŠÍK, K.: Puškárstvo. Remeslo piatich storočí. Bratislava 1978. Vývoj 
v Bratislave približuje NĚMCOVÁ, Z.: Počiatky puškárskeho remesla v Bratislave. In: Vojenská história, 2, 1998, 
č. 2, s. 87-92.
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hu malo uhorské námorné loďstvo, preto sa naň pri výpočte branných síl neraz zabú
da. Jeho počiatky sa síce spájajú s menom kráľa Bela IV., išlo však skôr o pokus, kto
rý mal iba krátke trvanie. V tejto súvislosti je hodné zmienky, že v romanticky účelo
vom zveličení sa táto skutočnosť premietla aj do slovenskej vojenskej i vojnovej propa
gandistickej literatúry za prvej Slovenskej republiky.110 Skutočný vznik uhorskej floti
ly možno datovať rokom 1358, keď Ľudovít I. znovu získal Dalmátsko. Vtedy sa medzi 
uhorskými vojenskými hodnostármi spomína aj kráľovský námorný admirál (amiratus 
maritimus regis), tento titul sa potom v prameňoch priebežne uvádza až do roku 1420, 
keď Uhorsko opäť stratilo Dalmátsko. Vlastnú flotilu tvorilo okolo 15 galér a 10 - 20 
menších lodí (bárok), ktoré vrátane námorníkov vystrojovali dalmátske mestá a ostro
vy, spolovice však samotný Dubrovnik.* * 111

Súčasti výzbroje a vojenského výstroja zo stredoveku sa podnes zachovali len oje
dinelo a torzovito. Napriek tomu si o nich možno utvoriť pomerne dobrý obraz, a to 
aj vďaka nemnohým dobovým zobrazeniam. Uhorské, a teda aj slovenské pomery po
merne hodnoverne približuje najmä Obrázková kronika z 1. polovice 14. storočia.112 
Súdobové vojenské výjavy sú stvárnené aj na vzácnych freskách v niekoľkých sloven
ských kostoloch (Veľká Lomnica, Ochtiná, Spišská Kapitula, Kraskovo, Švábovce, Bi- 
jacovce).

Výzbroj a výstroj uhorského vojska v 13. -14. storočí sa v podstate nelíšila od zbro
je používanej v ostatných častiach Európy.113 Najlepšie vyzbrojenou zložkou vojska bo
la ťažká jazda, ktorá bola odená v brnení. Skladalo sa z krúžkovej košele s kapucňou 
a z krúžkových nohavíc. Drôtené brnenie bolo elastické a zabezpečovalo pomerne dob
rú ochranu pred zranením. Vážilo okolo 12 až 14 kg, a len samotná košeľa či skôr suk- 
nica siahajúca do polovice stehien bola utvorená z viac než 12 tisíc krúžkov.114 Výroba 
drôteného brnenia zostávala v stredoveku dlho utajovaná, nezachoval sa ani jeden do
bový opis jeho zhotovenia či pracovného postupu. Krúžky sa spájali nitovaním a výro
ba drôtenej košele - ako vyplynulo z modernej rekonštrukcie - trvala asi 750 hodín.

Na spevnenie drôteného brnenia sa zvykli pridávať aj kusy kovového plátu, ktoré ma
li chrániť najcitlivejšie časti tela, najmä kĺby. Postupným zdokonaľovaním a pretvore
ním plátových prvkov do nákolenníkov, náholenníkov, náplecníkov, nálaketníkov (ru
kávov) i vesty a ich skombinovaním sa vyvinulo plátové brnenie, pravda, u nás sa za
čalo bežnejšie používať azda až od 2. polovice 14. storočia. Jednoduchší typ krúžkovej

110 ERCÉ (inak Radványi, Celestín Anton): Keď rinčali zbrane. Slovenská vojenská tradícia. Bratislava 1944, s. 31 - 
33. Bez akejkoľvek opory v prameňoch sa tu tvrdí, že prvý najvyšší veliteľ ’’prvej starouhorskej maríny” bol Slovák
z Turca Marínus Blažovský z Blažoviec. Ďalej sa uvádza, že Belo IV. ho vymenoval za najvyššieho veliteľa (admirá
la) svojho vojenského loďstva a povýšil ho súčasne do grófskeho stavu, pričom Blažovský prijal predikát gróf Cerna- 
tošský. O ahistorickosti týchto tvrdení pozri SEGEŠ, V.: nehľadajte, nepátrajte... In: História, 3,2004, č. 4, s.35.
111 MIKLÓSY, Z .: A magyar király tengeri hajóhada a kôzépkorban. (s. 1.) 1934, s. 18 - 20.
112 Képes Krónika (Obrázková kronika), Madách, Bratislava 1986.
113 Výborný všeobecný prehľad o stredovekých zbraniach aj s mnohými vyobrazeniami podáva BOEHEIM, W.: 
Handbuch der Waffenkunde. Leipzig 1890. Podrobne a vyčerpávajúco sa stredovekou uhorskou výzbrojou a výstro
jom zaoberá KALMÁR, J.: Régi magyar fegyverek. Budapest 1971. Dobrý prehľad podáva aj KRISTÓ, Gy.: Az An- 
jou-kor háborúi. Budapest 1988. Prevažne obrázkový charakter majú aj publikácie Vojenské uniformy a výstroj. Bra
tislava 1995; BYAM, M.: Staré zbrane. Bratislava 1992. Európske a osobitne české pomery vyčerpávajúco podáva 
KLUČINA, P. - ROMAŇÁK, A.: Človčk, zbraň a zbroj v obraze doby. I. díl. 5. - 17. stol. Praha 1983.
114 Pozri tamže, s. 80 - 82.
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Drôtené brnenie sa skladalo z niekolkotisíc krúžkov, ktoré sa spájali nitovaním, ako to vidno aj na krúžkovej 
košeli rakúskeho kniežaťa Leopolda III.

zbroje bol zostavený tak, že z plechu vysekané krúžky boli navlečené na úzke pásiky 
alebo remienky z kože, a tie sa našili tesne vedľa seba na suknicu a nohavice z pevnej 
látky. Toto oblečenie bolo odolné proti seku, bolo však ťažšie a aj menej elastické. Na 
ochranné oblečenie si bojovník naťahoval bojovú látkovú suknicu či plášť (nazývaný ta- 
berda), zväčša s heraldickým znakom.115 Hlavu obrnenca chránila prilba. Obyčajne to 
bola prilba s krúžkovým závesom bez priezomíka (vizíru), na ktorú sa počas boja na
sadzovala ťažká tzv. vědrová prilba s úzkym výhľadovým priezorom.116 Kvalitné brne
nie bolo však veľmi nákladné, takže si ho mohli dovoliť len bohatí feudáli, rytieri alebo 
profesionálni bojovníci. Nebolo preto ani neobvyklé, že si zbroj alebo jej cennejšie sú
časti navzájom požičiavali.117

Ťažkoodený jazdec síce nedokázal bez cudzej pomoci vysadnúť do sedla, no pravde 
už nezodpovedá utkvelá predstava a s obľubou citované tvrdenie, že „ od hlavy po päty 
do kovu zabalený rytier sa však stal bezbranným v okamihu, keď padol na zem, “11S le
bo sa údajne nedokázal postaviť. Po páde z koňa bol obrnený jazdec zaiste otrasený, no 
pokiaľ neutrpel vážnejšie zranenia či zlomeniny, bez problémov sa sám postavil, ako to 
potvrdila moderná rekonštrukca britských vojenských historikov. Moderná rekonštruk-

115 Bližšie pozri tamže, s. 253 - 262.
116 KALMÁR, J.: c. d., s. 263 - 269; BOEHEIM, W.: c. d., s. 24 - 62. Na tomto mieste by som chcel poukázať na za
ujímavý fakt, a to, že výzbroj v 20. storočí - najmä prilba a ochranná vesta, ale aj štít - sa v mnohom vrátila k stredo
vekým vzorom. Rozdiel je však v tom, že dnes sa tieto súčasti výzbroje vyrábajú zo superľahkých materiálov.
117 Nejeden návštevník múzejnej vojenskej expozície zaiste postrehol, že do stredovekého brnenia - pravda, tie, ktoré 
sa nachádzajú a vystavujú na Slovensku, sú až z neskoršieho obdobia - by sa dokázal odieť len máloktorý súčasník, 
lebo je primalé. Vysvetlenie tejto skutočnosti je však celkom jednoduché; priemerná výška dospelého muža v stre
doveku bola okolo 150 - 155 cm, čiže o 20 - 25 cm menej ako dnes.
118 V inak podnetnej a prínosnej štúdii to tvrdí napríklad aj DVOŘÁKOVÁ, D.: Rytierska kultúra v živote uhorskej 
šľachty na prelome 14. a 15. storočia. In: Historický časopis, 50, 2002, č. 4, s. 576.
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Halapartňa a dvojsečný meč sa stali hlavným motí
vom erbov Bardejova (z roku 1453) a Kežmarku (z ro
ku 1463).

cia taktiež ukázala, že šípy z luku či ku
še nedokázali vždy preraziť plátová ani 
drôtenú zbroj.

Základnou útočnou zbraňou ťažkého 
jazdectva a obrnených pešiakov bol ťaž
ší dvojsečný meč. Ako sečná zbraň sa 
však používala aj bojová sekera s ostrím 
(topor, fokoš), ako aj dýky, najmä v bo
ji muža proti mužovi. Najrozšírenejšou 
bodnou zbraňou bola kopija ako takmer 
univerzálna zbraň ťažkého jazdectva 

i pechoty. Hoci v západnej Európe sa kopije pešiakov vyznačovali značnou dĺžkou 
(viac ako 3 m), v Uhorsku síce mali spravidla jazdecké kopije masívnejšiu a dlhšiu dre
venú rúčku než kopije pešiakov, no ani jeden druh spomínanú dĺžku západoeurópskych 
kopijí nedosahoval.119 Obdobou kopije bolo tzv. šidlo s mimoriadne dlhým hrotom. Po
užívalo sa najmä v boji proti obmencom. Vlastnosti kopije a sekery skĺbovala halapart
ňa, ktorá sa hlavne v 14. storočí stala obľúbenou zbraňou pechoty. Osvedčila sa nielen 
ako bodná a sečná zbraň, ale aj na strhávanie jazdcov z koní.120 V uhorskom vojsku bol 
pomerne rozšírený aj kyjak (budzogáň) prinesený pravdepodobne Kumánmi v 13. sto
ročí. Pôvodne mal hviezdicovitú hlavicu, neskôr mala kovová hlavica pestrejšie tvary; 
od začiatku 14. storočia ho používala najmä ľahká jazda. Obdobnú funkciu ako budzo
gáň mal aj od neho menší palcát.121

Ako strelná zbraň sa nadälej používal luk so šípmi, omnoho účinnejšia však bola ku
ša, ktorá bola síce ťažšia, no dalo sa ňou presnejšie mieriť a zasiahnuť aj vzdialenejší 
cieľ. Šípy vystrelené z kuše neraz dokázali na vzdialenosť 100 -120 krokov preraziť aj 
brnenie. Niektoré typy kuše boli také pevné, že sa museli nabíjať rôznymi mechaniz
mami (heverom alebo škripcom). Napriek pomerne veľkému dostrelu bola však streľba 
z kuše pomalšia a jej výroba drahšia než u dlhého luku. Dlhý luk bol dokonalejšou ver
ziou obyčajného luku a zásahy jeho šípov s kovovými hrotmi boli smrteľné až do vzdia
lenosti 90 metrov. Šípy nosili bojovníci v tulci pripnutom k opasku, a neraz ešte i v ďal
šom tulci prehodenom cez chrbát. Na základe rekonštrukcie sa zistilo, že do tulca po
užívaného u nás sa zmestilo 20 - 25 šípov pre luk alebo 18 šípov pre kušu, keďže tie
to boli hrubšie.122 Uhorská ľahká jazda, ktorú tvorili najmä Kumáni, používala reflexné 
ázijské luky. Streľba z nich - ako sa uvádza v dobových prameňoch - bola mimoriadne 
účinná, no vyžadovala si značnú dávku obratnosti, ktorú jazdeckí lukostrelci dosahova
li neustálym cvičením. Neodmysliteľnou súčasťou výzbroje v období neskorého stredo
veku boli aj početné kratšie či dlhšie oštepy. Prvé ručnice mali hmotnosť 4 - 5 kg, rých
losť paľby bola veľmi malá, 1 výstrel za 5 minút, dostrel predstavoval 200 m.

Škálu individuálnych zbraní dopĺňali rôzne obliehacie mechanické stroje a bojo-

119 KALMÁR, J.: c. d., s. 41-43; BOEHEIM, W.: c. d., s. 305 - 329.
120 KALMÁR, J.: c. d., s. 44-48; BOEHEIM, W.: c. d., s. 330 - 341.
121 KALMÁR, L: c. d., s. 19 - 26; BOEHEIM, W.: c. d., s. 357 - 365.
122 KRISTÓ, Gy.: Az Anjou-kor háborúi. Budapest 1988, s. 235.
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vé zariadenia, ktorých obsluha si vy
žadovala súčinnosť viacerých bojovní
kov. Niektoré z nich mali svoj pôvod už 
v starorímskom vojsku. Medzi tie, kto
ré sa používali aj na našom území, pat
rili napríklad tzv. barany na prerážanie 
múrov a brán a rozličné väčšie či men
šie metacie a vrhacie stroje založené 
na účinku páky či praku. Z nich sa ka
tapultovali gule, kusy skál i železa ale
bo horiace predmety počas obliehania. 
Až od 2. polovice 14. storočia sa konku
rentom týchto strojov stali palné zbrane. 
Prvá písomná zmienka o ich existencii 
v rámci celého Uhorska sa viaže k roku 
1354, keď sa v Bratislave spomína de
lostrelecká prachárenská zbrojnica (Pii- 
xenhof) so strelivom.123

Kumáni ako tahkí jazdci vynikali v streľbe z reflex
ných lukov, čo výstižne znázorňuje aj maľba v kosto
le vo Veľkej Lomnici.

3.4. Druhy uhorského vojska a ich taktika od 15. storočia do konca 
stredoveku

Uhorské branné sily v záverečnej etape stredoveku (čiže v rokoch 1400 - 1526) zo 
štrukturálneho hradiska pozostávali:

■ z bandérií - kráľovského, prelátskych a veľmožských;
■ zo stoličných oddielov;
■ z portálneho vojska;
■ z mestských kontingentov;
■ z posádok pohraničných hradov a pevností;
■ z jednotiek výsadných etník a príležitostne aj zo spojeneckých kontingentov z cu

dziny.
Čo do druhu vojsk ich tvorili ťažké jazdectvo, poloťažké jazdectvo, ľahké jazdectvo, 

pechota, riečna flotila, delostrelectvo a obliehacie stroje, bojové a nákladné vozy.
Od čias Žigmunda Luxemburského124 až do konca vlády Jagelovcov125 sa uvedené 

organizačné typy ozbrojených síl ani druhy vojsk nemenili, menil sa však ich počet
ný stav a vzájomný kvantitatívny podiel v závislosti od vojenskej a politickej situácie 
a najmä ekonomických možností krajiny. Za Žigmunda a aj za Jagelovcov dominant-

123 Vyčislík, A.: Vojenské pamiatky Bratislavy. Bratislava 1974, s. 19. Pozri aj NEMCOVA, Z.: Počiatky puškárske- 
ho remesla v Bratislave. In: Vojenská história, 2, 1998, č. 2, s. 87 - 92.
124 Pozri najmä DEÉR, J.: Zsigmond király honvédelmi politikája. In: Hadtôrténelmi Kôzlemények, 37, 1936, s. 1 
-57,169 - 202.
125 KUBINYI, A.: Politika és honvédelem a Jagellók Magyarországában. In: Hadtôrténelmi Kôzlemények, 113, 
2000, č. 3, s. 397-413.
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Na rekonštrukčnej kresbe obliehania hradu v 13. storočí, 
ktorej autorom je Viollet le-Duc, sú zobrazené mnohé zbra
ne, stroje i zariadenia: A. pohyblivý prístrešok na prekona
nie vodnej priekopy, bol pokrytý mokrými kožami, aby odo
lával ohňu; B. vretenový kladkostroj na posúvanie pohyb
livého prístreška; C. veľký prak - balista; D. pohyblivé zá
steny slúžiace ako kryt; E. pohyblivá útočná veža s pada
cím mostíkom.

nú úlohu v štruktúre ozbrojených síl 
zohrávali bandériá a portálne voj
sko,126 za Mateja Korvína sa rozho
dujúcou vojenskou silou stalo žold
nierske vojsko.127

Vojenskú službu v príslušných 
druhoch a typoch vojska vykonáva
li príslušníci všetkých stavov, vrstiev 
a tried uhorskej spoločnosti od krá- 
Га počnúc, cez veľmožov, prelátov 
a šľachticov až po mešťanov a pod
daných sedliakov či želiarov. Spo
ločenská determinácia a prísluš
nosť nemusela nevyhnutne predurčo
vať právny základ vojenskej služby, 
čo sa najviditeľnejšie odráža na prí
klade žoldnierov, ktorí tvorili pestrú 
zmes tak zo sociálneho, ako aj z et
nického hľadiska. V ich prípade vo
jenská služba vyplývala zo zmluvné
ho, nájomného a dobrovoľného vzťa
hu, a nie z lénno-vazalského (vrá
tane poddanského) pomeru či vzťa
hu familiarity, ako to bolo zakotve
né v uhorskej právnej obyčaji ale
bo v legislatívno-právnych normatí
voch.

Tak v Európe, ako aj v Uhor
sku bolo žoldnierstvo najprogresív
nejším trendom neskorostredoveké- 
ho vojenstva. Prejavilo sa to jednak 
na individuálnej a jednak na kolek
tívnej úrovni. Žoldnier, či už jazdec
alebo pešiak, bol dobre vycvičený 

a pripravený na boj, zväčša dokonale ovládal a využíval svoju zbraň, mal dostatok bo
jových skúseností. Na rozdiel od lénneho typu bojovníka mal omnoho väčší zmysel pre 
súčinnosť v priamej bojovej činnosti, čiže hlavne v taktike kolektívneho boja.

Zo sociálneho hľadiska sa žoldnieri v Uhorsku regrutovali z 5 spoločenských 
vrstiev:

■ majetní zemepáni, tzv. vojenskí baróni a tzv. vojenskí podnikatelia;

126 BOROSY, A.: A telekkatonaság és a parasztság szerepe a feudális magyar hadszervezetben. Budapest 1971.
127 TÓTH, Z.: Mátyás király idegen zsoldosserege. A fekete sereg. Budapest 1925.
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Uhorskí veľmoži - banderiálni (koruhvoví) páni s pavézami a budzogáňmi na rytine Hansa Burgkmaira 
(okolo 1515).

■ šľachtickí familiári;
■ žoldnieri spomedzi poddaných, čiže familiári poddanského pôvodu, ako aj prí

slušníci portálneho vojska;
■ mestskí žoldnieri, čiže žoldnieri z mestského prostredia;
■ cudzí, zahraniční žoldnieri.128
Pre roky 1440 - 1460, ktoré sa kryjú s obdobím rozmachu bratríckeho hnutia, bola 

príznačná existencia tzv. slobodného či voľného žoldnierstva, čiže neorganizovaného 
centrálnou mocou. Vrcholným obdobím rozvoja žoldnierstva boli roky 1460 - 1493, či
že obdobie stáleho žoldnierskeho vojska, ktoré osnoval kráľ Matej Korvín. Roky 1494 
- 1526 Rázsó označuje za obdobie úpadku a aj postupného zániku stredovekého uhor
ského feudálneho vojska.129

Silu a počet uhorského poľného vojska v 1. polovici 15. storočia možno ilustrovať as
poň niekoľkými príkladmi. Pri obliehaní a neúspešnom dobýjaní Golubca roku 1428 
malo uhorské vojsko vedené Žigmundom okolo 20 000 mužov, podstatnú časť tvori
li šľachtické stoličné kontingenty, keďže kráľ v súvislosti s plánovaným ťažením vy
hlásil všeobecnú (generálnu) insurekciu.130 Raritou bitky pri Golubci bolo, že ako veli
teľka kráľovskej galéry (galeam nostram armatam) na Dunaji operovala, paľbu riadila 
a vyznamenala sa Cecília (Grófová) zo Svätého Jura, manželka vojvodcu a temešské-

128 RÁZSÓ, Gy.: A zsoldosság gazdasági és társadalmi elôfeltételei és típusai Magyarországon a XIV - XV. szá- 
zadban. In: Hadtôrténelmi Kôzlemények, 9,1962, č. 1, s. 176.
129 Tamže, s. 217.
130 PETROVICS, I.: Galambóc ostroma. In: Nagy képes milleniumi hadtôrténet. 1000 év a hadak útján. (Ed. RÁCZ, 
A.) (ďalej 1000 év) Budapest 2000, s. 64.
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ho župana Štefana (Rozgoňa) z Rozha
noviec.131

Na balkánskom protiosmanskom ťa
žení v lete 1443 vedenom kráľom Vla
dislavom I. a Jánom Huňadym sa zú
častnilo zhruba 35-tisícové vojsko, kto
ré v decembri 1443 preniklo až k Sofii 
a koncom januára 1444 sa úspešne vrá
tilo k Belehradu. Išlo o pestrú zmes zlo
ženú z uhorských a poľských kráľov
ských oddielov ťažkej jazdy, veľmož
ských jazdeckých bandérií, 10 000 va
lašských ľahkých jazdcov a pešiakov, 
českých a nemeckých ťažkoodených 
pešiakov a v menšej miere aj jazdcov - 
žoldnierov, ako aj zopár tisíc križiakov; 

zbrane a proviant prepravovalo údajne až 3 000 vozov.132 Na ďalšom križiackom proti
osmanskom ťažení, ktoré vyvrcholilo 10. novembra 1444 bitkou pri Varne, stálo proti 
15-tisícovému uhorsko-poľskému vojsku a jeho 4 000 valašským spojencom (opäť ľah
kým jazdcom a pešiakom) až 40 000 mužov sultána Murada П. V bitke padlo okolo 
4 000 kresťanských bojovníkov vrátane kráľa Vladislava I. a pápežského legáta Cesa- 
riniho a približne rovnaký počet sa dostal do tureckého zajatia.133 Približne 30- až 35-ti- 
síc bojovníkov a okolo 800 bojových vozov malo vojsko Jána Huňadyho, ktoré utrpelo 
ťažkú porážku v bitke na Košovom poli 16. - 18. októbra 1448.134

Prvou známou relevantnou informáciou o uhorských ozbrojených silách za Mate
ja Korvína je hlásenie benátskeho vyslanca z Budína Petrus de Thomasys (Piero de 
Thomaso) v liste z 9. októbra 1458 adresovanom benátskemu dóžovi uvádza že uhor
ské vojsko smerujúce proti Turkom pozostáva z 80 000 mužov - jazdcov a pešiakov, 
medzi ktorými dominujú slabo vyzbrojení križiaci vidieckeho pôvodu.135 Nešlo však 
o portálne vojsko (poddaných), akoby sa z referencie zdalo, ale o šľachtické insurekč- 
né vojsko zmobilizované na základe insurekcie vyhlásenej kráľom Matejom v septem
bri 1458. Uvádzaný početný stav je nepochybne značne nadsadený, no poukázanie na 
slabú bojovú hodnotu uhorského vojska zodpovedá skutočnosti. Nepriamo to dosved-

131 CSONKARÉTI, K.: Hadihajók a Dimán. Budapest 1980, s. 21 -22.
132 MHT, s. 100.
133 O priebehu bitky tamže, s. 101 - 103. Porovnaj THÚRY, J.: A várnai csatáról. In: Hadtorténelmi Kôzlemények, 
1892, s. 636 - 654. Pozornosť si zasluhuje aj poľský zborník Univerzity Adama Mickiewicza v Poznani: Balcanica 
Posnaniensia. Acta et studia. Vili. Warna 1444 - rzeczy wistošé i tradycja. (Ed.: CZAMAŇSKA, I. - SZULC, W.) 
Poznaá 1997, ktorý obsahuje Štúdie 18 autorov o rôznych aspektoch a súvislostiach bitky pri Varne najmä z poľské
ho hľadiska.
134 KOVÁTS, E. P,: A Hunyadiak háborúi. In. 1000 év, c. d., s. 69 - 70.
135 „...persone LXXX milla fra da cavalj et da piedi, et maxime per il gran nimero de Crucesignati, quali tamen ben- 
che non siano molto ďestimare per essere vilani,...“. Magyar diplomácziai emlékek Mátyás király korából. 1458 - 
1490 (Ed. NAGY, I. - NYÁRY, A.), I - IV. kôtet, Budapest 1875 -1878. PrísMný údaj pozri I., s. 38 - 39.
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Benátky patrili koncom stredoveku medzi najvplyvnejšie európske štáty, od čias Mateja Korvína mali na uhor
skom kráľovskom dvore trvalo svojho vyslanca.

čuje aj list kráľa Mateja z 29. marca 1458, v ktorom prosí svojho nastávajúceho svokra, 
českého kráľa Juraja Poděbradského, aby mu poslal „päťsto bojaskúsených a dobre vy- 
zbrojených ťažkoodených jazdcov. “ш

Podľa hlásenia benátskeho vyslanca Giovanniho Ayma, ktoré si aj na základe iných 
zdrojov osvojila taktiež benátska Signoria, roku 1464 uhorské vojsko tvorili jazdci pre- 
látskych a veľmožských bandérií v sile 12 000 mužov a kráľovské bandérium, ktoré 
malo okolo 2 000 jazdcov, ako aj okolo 5 000 pešiakov.137 Údaj je pozoruhodný naj
mä preto, lebo je svedectvom o náraste podielu pešiakov, ktorí vo vlastnom kráľovskom 
vojsku prvýkrát počtom prevýšili jazdectvo. Zvýšený podiel peších žoldnierov v krá
ľovskom vojsku roku 1464 potvrdzuje aj referencia Gerarda de Collis, milánskeho vy
slanca v Benátkach, ktorý uhorské ozbrojené sily na lemom ťažení proti Osmanom od
hadol nasledovne: 17 000 jazdcov, 6 000 pešiakov, 7 000 križiakov.138 Podľa Bonfiniho 
kráľ po vypuknutí povstania v Sedmohradsku roku 1467 nariadil mobilizáciu a s palatí- 
nom Michalom Orságom a viacerými veľmožmi a prelátmi zhromaždil 8 000 jazdcov, 
4 000 pešiakov. Ostatné stotiny a jazdecké čaty (cohortes turmasque) prenechal Miku
lášovi Ilockému a Michalovi Siládimu, ktorí mali zabezpečiť ochranu južných hraníc 
Uhorska pred prípadným tureckým útokom.139

Roku 1468 pri vypuknutí uhorsko-českej vojny Matej disponoval poľným vojskom 
v sile asi 15 000 mužov, prevažne najatých žoldnierov, medzi ktorými prevažovali žold-

136 „...quingentos equites viros electos, ad pugnam aptos et bene armatos...“ FRAKNÓI, V.: Mátyás király levelei. 
KlUUgyi osztály. I. Budapest 1893, s. 5.
137 „Quae gentes sunt, ut scribitis, equi XII. m. praelatorum et baronům... Item equi circa duo millia curie ejusdem 
majestatis et pedites circa 5 000...“ Magyar diplomácziai emlékek, c. d. I., s. 263 - 266; hlásenie vyslanca pozri tam
že s. 228 - 229.
138 MTKI., s. 283.
139 Dekády uhorských dejín od Antónia Bonfiniho vyšli tlačou až roku 1581 vo Frankfurte nad Mohanom. Posled
né kritické vydanie (ed. FÓGEL, I. - IVÁNYI, B. - JUHÁSZ, L. - KULCSÁR, M. - KULCSÁR, P.) Antonius de 
Bonfínis: Rerum Ungaricarum decades. I.- IV. zv. (Ďalej Decades), Lipsiae - Budapestini 1936 - 1941,1976. Pozri 
aj SEGEŠ, V.: Reflexia uhorského vojenstva v Dekádach uhorských dejín Antonia Bonfiniho. Vojenská história, 4, 
2000, č. 2, s. 76 - 88. Príslušnú pasáž pozri Decades 4.1.143 - 144. Porovnaj TÓTH, Z.: Mátyás király idegen zsol- 
dosserege. A fekete sereg. Budapest 1925, s. 52.
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nieri českého a poľského pôvodu. V súlade s uhorskou tradíciou významná úloha pri
padla ľahkému jazdectvu ozbrojenému najmä lukmi a šípmi. Jazdci tvorili približne po
lovicu z celkového počtu, a popri pechote bolo v uhorskom vojsku aj dostatok diel a bo
jových vozov.140

Pre poznanie zloženia, druhov a sily uhorského vojska z druhej polovice vlády Ma
teja Korvína sú dôležité dva navzájom takmer zhodné súpisy, a to nemeckého rytiera 
Sebastiana Rottnhana a benátskeho vyslanca Sebastiana Baduaria. Ani jeden zoznam 
nie je datovaný, pravdepodobne sa však viažu na uhorskú protitureckú výpravu usku
točnenú roku 1475 alebo 1479, pričom však treba poznamenať, že ani v jednom prípa
de sa na týchto ťaženiach nezúčastnili pomocné zbory z Valašska a Moldavska uvádza
né v obidvoch súpisoch.141 Podľa Rottnhana pozostávali uhorské sily z 10 000 českých, 
moravských a nemeckých žoldnierov, z toho 2 000 ťažkých jazdcov a 8 000 pešiakov; 
20 000 obrnených jazdcov a 4 000 obrnených pešiakov z Uhorska, 5 000 husárov a Sr- 
bov (lodníkov) - čiže spolu 29 000 mužov; 16 000 ľahkých jazdcov a 16 000 pešiakov 
zo Sedmohradska (spolu 32 000); z Valašska bolo 2 000 ťažkých jazdcov a 10 000 pe
šiakov; z Moldavska 12 000 jazdcov a 20 000 pešiakov. V Baduariovom súpise figuru
je 6 000 ťažkých jazdcov a 10 000 pešiakov českého, moravského a sliezskeho pôvodu; 
10 000 ťažkoodených uhorských jazdcov a 4 000 obrnených uhorských pešiakov vy
zbrojených pavézami a kušami, 2 000 strelcov z pušiek, 80 delostreleckých majstrov; 
5 000 srbských jazdcov, 16 000 sikulských jazdcov; z Valašska 8 000 jazdcov a 30 000 
pešiakov, z Moldavska 12 000 jazdcov a 20 000 pešiakov.142

Podľa predpokladu A. Kubinyiho predstavoval reálny vojenský potenciál Uhorska za 
Mateja Korvína 65 000 - 70 000 mužov a ďalších 8 000 - 10 000 mužov tvorilo stále 
posádky pohraničných hradov a opevnení.143 Treba pritom zdôrazniť, že ide o teoretický 
potenciál, lebo skutočný stav mužov v zbrani, na ktorejkoľvek vojenskej výprave ale
bo počas útoku nepriateľa nedosahoval ani polovicu uvedeného odhadu. Približne po
lovica z celkového počtu uhorského potenciálu pripadala na sedmohradské vojenské si
ly,144 ktorých použitie mimo územia Sedmohradska bolo však problematické. Kontin
gent z 23 slobodných kráľovských miest - pri minimálnom priemere 50 žoldnierov na 
každé mesto - predstavoval spolu 1 150 mužov.145

Matej začal žoldniersku armádu budovať hneď v prvých rokoch panovania, najmä 
však po uzavretí dohody s Jánom Jiskrom (na jar 1462) a po bitke pri Veľkých Kosto- 
ľanoch (30. 1. 1467), keď prijal do žoldu viacerých bývalých jiskrovcov a bratríkov. 
Matejova stála žoldnierska armáda, ktorej najúdemejšou a najpočetnejšou zložkou bo
li obmení jazdci a pešiaci prevažne neuhorského pôvodu, patrila medzi najbojaschop-

140 ČORNEJ, P. - BĚLINA, P.: Slavné bitvy naži historie. Praha 1993, s. 98.
141 Súpisy porovnáva a kriticky hodnotí KUBINYI, A.: Hadszervezet a késô kôzépkori Magyarországon. In: 1000 
év, c. d., s. 78.
142 Baduariov súpis publikuje in extenso ÓVÁRY, L.: Mátyás király szárazfôldi s vizi haderejének leirása az 1479-ki 
hadjáratból. In: Tôrténelmi Tár, 1885, s. 762-764.
143 KUBINYI, A.: Hadszervezet a kés6 kôzépkori Magyarországon. In: 1000 év, c. d., s. 78.
144 Tamže, s. 76. Kubinyi vyčísľuje vojenský potenciál Sedmohradska nasledovne: 21 750 mužov spomedzi sed- 
mohradských poddaných, 7 330 Sikulov a 21 900 Sasov, čiže dovedna čosi vyše 50 000 osôb. Vychádza pritom z vo
jenského nariadenia pre Sedmohradsko z roku 1463, ktorého hodnovernosť je síce diskutabilná, no v zásade reálne 
reflektuje skutočnosť
145 Tamže, s. 77.
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nejšie vojská vtedajšej Európy. Vďaka 
nej Matej vcelku úspešne odolával os- 
manskému náporu na Balkáne a usku
točňoval výbojnú politiku v strednej 
Európe. Zmocnil sa Moravy, Sliezska 
a obidvoch Lužic, ako aj rakúskych kra
jín. Postupný nárast z pôvodných 6- až 
8-tisíc na približne 15- až 20-tisíc stá
lych žoldnierov (s mesačným platom 3- 
5 zlatých na osobu) umožnilo len sú
stavné zvyšovanie daňových povinností 
poddaných, okrem iného aj takmer kaž
doročné vyberanie mimoriadnej vojen
skej dane (subsídia) vo výške 1 zlatý od 
porty. Žold pre vojsko pohltil ku koncu 
Matejovej vlády okolo polovice štátne
ho rozpočtu. V historickom povedomí je 
žoldnierske vojsko kráľa Mateja známe pod označením Čierne vojsko, ktoré však bolo 
iba jadrom stáleho žoldnierskeho vojska. Pomenovanie - v podobe acies negři, nigri, 
exercitus nigrorum - vzniklo až po Matejovej smrti a dodnes nie je uspokojivo vysvet
lené.146 Zväčša sa dáva do súvisu s posledným hlavným veliteľom Jánom Haugvicom, 
ktorý mal prímenie Čierny, resp. sa odvodzuje od toho, že po Matejovej smrti žoldnieri 
nosili čierne stuhy. Názov Čierne vojsko sa často nenalezite stotožňuje s celým kráľov
ským žoldnierskym vojskom.147

Po Matejovej smrti jadro žoldnierskej armády, čiže vlastné Čierne vojsko, prešlo do 
služieb Vladislava II., a úspešne bojovalo proti jeho protivníkom, uchádzačom o uhor
ský trón: Jánovi Albrechtovi Jagelovskému a Maximiliánovi Habsburskému. Nový 
uhorský kráľ však nedokázal trvale zabezpečiť potrebný žold, takže Čierne vojsko po
tom zväčša rabovalo a pustošilo vlastné okolie až do septembra 1492, keď jeho hlavnú 
časť v bitke pri Sáve porazil dolnouhorský kapitan Pavol Kinizi na cele panských ban- 
dérií a insurekčného portálneho vojska.148 Túto udalosť pomerne verne opísal aj Bon- 
fini, ktorý sa vtedy zdržiaval na kráľovskom dvore: „V nasledujúcom mesiaci augus
te vojsko Čechov, ktoré sa nazývalo veteránskym či čiernym a ktoré poslaU do dolného 
Uhorska na ochranu hraníc, aby čelilo vpádom Turkov, za neznesiteľné vyčiny, svojvoľ
nosť a nenásytnosť zaslúžene potrestal veliteľ Pavol Kiniži. Pamätal si ešte totiž, koľko 
lotrovstva, znesvätenia a bezprávia popáchali kedysi v hornouhorských krajoch...

Neapol - sídlo kráľa Ferdinanda Aragónskeho, kto
rého dcéra Beatrica bola druhou manželkou Mate
ja Korvína.

146 Pomenovanie Čierne vojsko sa prvýkrát vyskytuje v Bonfiniho dekádach pri opise udalostí v období jún - júl 
1490, čiže tesne po Matejovej smrti. Pozri Decades 4.9.135. Bonfini inak synonymicky používa aj termín veteráni, 
vojsko veteránov — exercitum veteranorum. Napríklad tamže 4.9.133, 5.3.19.
147 Na základe analýzy všetkých dostupných dobových prameňov sa problematike Matejovho žoldnierskeho vojska 
vyčerpávajúco venuje TÓTH, Z.: Mátyás király, c. d.; o názve Čierne vojsko pozri tamže, s. 251 - 264.
148 Bližšie pozri HRENKÓ, P.: Szegednél vagy Segednitznél verte le Kinizsi a fekete sereget. In: HadtOrténelmi 
KOzlemények, 1974, č. 3, s. 511 - 524. Porovnaj TÓTH, Z.: A fekete sereg pusztulása. In: Hadtôrténelmi KOzlemé

nyek, 1913, s. 501 - 523.
149 Decades 5.3.19-20.
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Zrušenie Čierneho vojska nariadením kráľa Vladislava II. z 3. januára 1493 bolo len 
formálnym aktom, lebo roztrúsené zvyšky žoldnierov boli vtedy už zahnané mimo úze
mia Uhorska, pretĺkali sa zväčša v Rakúsku.150

O zložení a taktike uhorského žoldnierskeho vojska sa naj výrečnej šie zmienil sám 
kráľ Matej v liste datovanom v Záhrebe 10. marca 1481. Zaslal ho jágerskému bisku
povi kardinálovi Gabrielovi Rangonovi, ktorý bol vtedy uhorským vyslancom na dvo
re Matejovho tesfa, neapolského a sicílskeho kráľa Ferdinanda Aragónskeho. V liste 
ho informuje o zaslaní vojenského kontingentu, ktorý sa neskôr podieľal na oslobode
ní juhotalianskeho mesta Otranta od Turkov. Uvádzame najpodstatnejšie časti tohto lis
tu: „... Predsa však, rovnako ako inokedy, keď sme videli, že je potrebné zaslať nášmu 
otcovi [kráľovi Ferdinandovi] vojenskú pomoc, tak mu i teraz posielame vojsko, o kto
ré prosil, a to napriek nemalým ťažkostiam, lebo nikto sa tam nechcel ochotne vypra
viť. Teraz teda posielame predbežne 400 pešiakov a 150 jazdcov na čele s naším ka
pitánom Blažejom Maďarom. Ďalší husári v počte 150 ich budú zakrátko nasledovať, 
aby tak jazdcov bolo spolu 300, z nich 100 ťažkoodených a 200 husárov. Pôvodne sme 
chceli všetkých poslať naraz, no nezohnali sme dostatok lodí na ich prepravu... Zabez
pečte ďalej u nášho otca, aby im naproti poslal dostatok ťažkých vozov na ďalšiu pre
pravu oddielov, zbraní, štítov, brnení a diel, ako aj bojových strojov, šípov a gulí, kto
ré mu všetky posielame, lebo bez týchto prostriedkov by oddiely veta nezmohli. ... Aby 
Vaša otcovská osvietenosť mohla oboznámiť nášho vznešeného pána, kráľa a otca Fer
dinanda s pomermi v našom vojsku, usúdili sme, že opíšeme jednotlivé druhy vojska, 
aby Jeho výsosť spoznala všetko a aby sa vedela rozhodnúť, koľkých a z ktorého druhu 
si ešte želá. Aj Vaša otcovská osvietenosť môže vedieť, keďže aj na vlastné oči videla, 
že vojsko sa u nás delí na tri druhy. Prvý druh predstavujú ťažkí jazdci, ktorí požadujú 
štvrťročne 15 zlatých od koňa, lebo inak ani nenastúpia. Druhým druhom je ľahké jaz
dectvo, ktoré nazývame husármi; požadujú štvrťročne 10 zlatých od koňa, lebo inak by 
nebojovali“J51 Kým opis jazdectva ako najdôležitejšej zložky vojska je pomerne struč
ný a vecný, pešiakom venuje kráľ omnoho väčšiu pozornosť: „Tretím druhom sú pešia
ci, ktorí sa delia na viaceré skupiny; jedni sú obyčajní pešiaci, iní obrnení, podakto-

150 Uvedený dátum podľa MTK I., s. 321. TÓTH, Z.: Mátyás király, c. d., kráľov dekrét nespomína, uvádza však za
ujímavý údaj, že všetci z internácie prepúšťaní žoldnieri museli 6. januára 1493 podpísať miestoprísažné vyhlásenie, 
že opustia Uhorsko a nikdy nebudú škodiť ani bojovať proti kráľovi a zriekajú sa aj nároku na nevyplatený žold. Tam
že, s. 327 - 329, kde je in extenso publikovaný príslušný formulár prísahy. Inak MOL, Dl 26 236.
151 „Nihilominus, sicuti alias requiusiti pro mittendis ad patrem nostrum gentibus sumus, cum videamus ilium mag- 
na necessitate laborare, gentes illas, quas a nobis petivit, licet cum difficultate, disposuimus tamen; nemo enim li- 
benter ad partes illas transmeare vellet. Nunc tamen 400 pedites et 150 equites, sub conductu capitanei nostri Bla- 
sii Magyar, premissuri sumus, reliqui hussarones, numerum compleant. Mitteremus quidem illos, sicut iam pridem 
constitueramus, simul omnes uno passu; sed navigia, quibus traiicerentur, defuerunt nobis; [...] Ordinet etiam apud 
patrem nostrum, ut premittantur eis obviarn aliquot vectores onerarii, qui arma bellica cum sclopetis, ballistis, sagit- 
tis et globis, que omnia nos hinc apparata mittimus, una cum ipsis gentibus nostris conducere debeant; sine talibus 
namque instrumentis gentes parumutilitatis efficient. [...] Ut autem patemitas vestra gentium nostrarum conditiones 
serenissimo domino regi Ferdinando patri nostro declarare valeat, placuit, ut diversos ipsarum gentium ordines suc- 
cincte describamus, quatenus cognitis omnibus sciat majestas sua, quot ex quocumque ordine velit ad se transmitti. 
Scire potest paternitas vestra, que sepius presentibus oculis vidit, gentes armorum apund nos tripartito distribui or
dine, quorum primus ex armigeris constituitur...hi pro qualibet angaria 15 aureos ad quemlibet equum habere volunt, 
et minus recipere nolunt ut isthuc accedant. Alius ordo est equitum levis armature, quos hussarones appellamus; hi 
pro una angaria 10 florenos habere volunt ad unum equum, et aliter isthuc proficisd nolunL“ FRAKNÓI, V.; Mátyás 
király levelei. Ktllugyi osztály. II. Budapest 1895, s. 104 -107.
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rí sú zasa štítonoši. Radoví vojaci čiže pe
šiaci požadujú na osobu 8 zlatých štvrťroč
ne. Obrnenci i štítonoši požadujú za zbroj 
a štít dvojnásobný žold, keďže sa pri nose
ní zbroje a pavéz nezaobídu bez pomoci pá
ža t a služobníkov, ktorých si musia vydr
žiavať. Ďalšími sú potom majstri palných 
zbraní, ktorí vedia narábať puškami i strie
ľať z podobných menších zbraní, lenže tí nie 
sú až natoľko účinní a užitoční ako ostat
ní pešiaci. No na začiatku bitky, čiže pred 
zrážkou v otvorenom boji, ako aj pri dobý
janí či obrane hradov a táborov sú po ští- 
tonošoch najosožnejší. Preto aj oni poža
dujú toľko, čo radoví pešiaci. Podľa našich 
zvyklostí staviame strelcov z pušiek tak, aby 
tvorili pätinu z celkového počtu pešiakov...
Obrnencov používame ako múr, nepohnú 
sa z miesta ani vtedy, ak by do posledného< 
padli tam, kde stoja. Pešiaci s ľahkou zbro
jou podľa okolností vyrážajú spoza nich, 
a ak sú vyčerpaní alebo ak vytušia vážnej
šie nebezpečenstvo, stiahnu sa späť za obrnencov, kde po načerpaní nových síl a pri
navrátení odvahy vyčkávajú, aby sa v príhodnej chvíli opäť vrhli do boja. Celú ľahkú 
pechotu a strelcov z pušiek obkolesujú obrnení pešiaci a štítonoši priam tak, akoby iš
lo o pevnosť, lebo do kruhu postavené a k sebe priliehajúce pavézy sú sťaby hradob- 
ným múrom chrániacim pešiakov a všetkých ostatných. A tí, akoby bojujúci pod zášti
tou hradieb a šancí, potom vo vhodnom okamihu odtiaľ vyrážajú do útoku. “132 V liste sa 
kráľ zmieňuje aj o delostrelectve: „Obliehacie stroje sú podľa nás pri útoku užitočnej
šie než akékoľvek bombardy [čiže delá - V.S.], najmä ak je toto mesto [Otranto] vybu
dované z kameňa, veď kusy skál či kameňa metané dovnútra pevnosti zahlušia viac ľudí

Pavéza s erbom kráľa Mateja Korvína z roku 1490, 
nachádza sa v zbierkach vojenského múzea v Parí
ži.

152 „In tertio ordine pedites sunt, et hi quidem diversis ordinibus distincti, horum enim alii gregarii sunt, alii armigeri, 
nonnulli clipeati. Gregarii milites seu pedites pro qualibet angaria ad unam personam habere volunt 8 aureos. Armati 
vero seu clipeati, cum sine pueris et servitoribus arma et clipeos ferre nequeant, et quia hos pueros opus est illis in hu
ne usum pro necessitate conservare, volunt eos unusquisque ad arma singula et ad clipeos habere simul cum dnorum 
hominum stipendio. Sunt preterea magistri pixidum, qui sciunt trahere ex sclopetis et huiusmodi minoribus instru- 
mentis, verum non ita strenui et utiles sunt, uti pedites ad trahendum ex pixidibus; sed post clipeatos in initio conflic- 
tuum, antequam scilicet manus conferant, item ad expugnationes castrorum et defensiones maxime utiles sunt; itaque 
volunt et isti habere tantum, quantum pedites gregarii. Apud nos vero istá consvetudo onservatur, quod quantacu- 
mque peditum summa sit, quinta pars ex pixidariis constituatur. [...] Ut autem maiestas sua mores et consvetudinem 
istarum gentium cognoscat, armigeri apud nos muri loco habentur, qui nunquam se loco movent, etiamsi ad unum in 
sua statione trucidentur. Gentes vero levis armature secundum opportunitatem excurrunt, et postquam fessi sunt vel 
graviora pericula sentiunt, post armatos se recipiunt, atque ibi restauratis viribus et resumpto spiritu consistunt, do
nee captata commoditate sursum ad pugnas excurrant; peditatumque denique omnem et pixidarios armati clipeatique 
militescircumsistunt, non aliter, quam si in munitione consistant; clipei namque maiores ad invicem positi per circu- 
itum formant effigiem castelli, et parietes representant, quibus protecti gregarii pedites et omnes qui in medio sunt, 
velut ex propugnaculis et munitionibus pugnant, et data opportunitate erumpunt;..." Tamže, s. 107 -108.
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Rekonštrukčná kresba riečnej galéry zvanej nasad či čajka s delom a dlhou provou.

než gule z dela. A navyše, je to i lacnejšie, kedže výroba pušného prachu je nákladná. 
Pri používaní metacích strojov sú potrebné len kamene a z ktoréhokoľvek stroja sa dá 
vrhnúť viac kameňov ako vystreliť z troch bombárd. “m

Účinnosť delostrelectva bola vtedy skutočne pomerne malá, a to jednak pre malý do
strel (100 - 300 metrov) a pomalú střelbu (15 až 20 výstrelov za deň). Súčasne sa žiada 
spomenúť, že súčasťou Matejovho vojska bola aj riečna flotila, ktorá pôsobila na Dunaji 
a jeho väčších prítokoch. Tvorilo ju okolo 300 plavidiel, z nich približne 50 galér (na
zývaných podľa dlhej provy nasad) bolo vyzbrojených delami.154

Dvorný historiograf Antonio Bonfini, ktorý sa osobne zúčastnil na prehliadke Mate
jovho vojska v lete 1487 pred útokom na Viedenské Nové Mesto, poskytol mimoriad
ne cenný opis Matejovho poľného vojska; "Pred Viedenským Novým Mestom na veľmi 
širokom poli [kráľ Matej] zhromaždil všetky légie, dal ich nastúpiť do bojového šíku; 
vtedy sa mi v mysli premietlo všetko čo som v starých dielach čítal o vojenskom ume
ní a poriadku. Skutočne sa tu [Matej] prejavil nielen ako najmúdrejší kráľ a najmoc
nejší panovník, ale aj ako najdokonalejší vojvodca. Jazdectvo zoradil do štyroch vo-

153 .Mittimus autem cum funibus et fundabula et alia id genus machinarum necessaria correquisita. Нес enim erunt 
nostro iudicio magis apta ad expugnationem illam, quam bombarde qualescumque, presertim si oppidum illud lapi- 
dosum est; quia cadentes desuper lapides plures obruerent, quam si traherentur ex bombardis et fierent cum minori 
expensa propter pulveres, quorum apparatus magno constat Ad fundas autem non amplius quam lapidibus tantum 
opus foret, et una ilia tres bombardas in fundendo lapides prevaleret.“ Tamže, s. 110.
154 Bližšie pozri SZENTKLÁRAY, J.: A dunai hajóhad torténete. Budapest 1885. Porovnaj ÓVÁRY, L.: Mátyás ki- 
rály, c. d., s. 763-764.

128



OZBROJENÉ SILY, BRANNÝ SYSTÉM A VOJENSKÉ UMENIE V STREDOVEKOM UHORSKU

jov, prepadových a ľahkoodenýcli jazdcov [čiže husárov - V. S.] umiestnil po obidvoch 
krídlach, aby sa vyhol akémukoľvek zmätku, lebo množstvo rozdelené do menej počet
ných oddielov sa ľahšie usmerňuje. Vojsko, ktoré vyšlo z tábora do poľa, aby zoradené 
v bojových húfoch zaujalo norické priesmyky, pozostávalo z osemtisíc pešiakov a dvad
saťtisíc jazdcov - bez pážat, pohoničov a markytánov - a taktiež z približne deväťti
síc vozov. Kráľ chcel sám zoradiť všetky voje a rozdeliť vojenské pocty a odmeny podľa 
preukázaných zásluh. Každý voj mal vlastné zástavy, ktoré znázorňovali znaky predo
všetkým kresťanskej viery, potom korvínskeho rodu, ďalej neporaziteľného uhorského 
národa, napokon Dalmátskeho i Českého kráľovstva a Rakúska. Zástavy mali však aj 
velitelia jazdectva a pechoty, ba každý jeden jazdec mal na kopiji zástavku, čo obzvlášť 
skrášľovalo nastúpené vojsko. .Keď [kráľ] predstúpil pred oddiely, najprv nariadil ticho, 
čo prísne zachovali nielen muži, ale aj kone. V strede zaujala miesto zástava prvého vo
ja, ktorú kráľ vlastnoručne so vznešenými a povzbudivými slovami odovzdal najosved
čenejšiemu veteránovi. Na môj veľký údiv som spozoroval, že nemá ostrohy. Zaiste pre
to, aby sa v bojovej vrave ostrohami popohnutý kôň nevyplašil a aby útekom nenarušil 
bojové odhodlanie ostatných. “155 Vzápätí nasledovalo vyznamenáváme:,Potom [kráľ] 
odovzdal zaslúžilým dvanásť mečov, toľko isto bojových sekier (halapartní) a budzogá
ňov. Bojovníci ozbrojení halapartňami, mečmi a budzogáňmi obstali zástavníka. Po
tom sa jazdecké oddiely (turmy) zoradili pred zástavou, každú turmu tvorilo 25 jazd
cov, takže počet jazdcov sa zhodoval s počtom jazdeckých oddielov. Inak približne 80- 
-členný oddiel jazdcov postupoval pred zástavou a taký istý počet za ňou; ostatné bojo
vé voje sa zoradili rovnakým spôsobom. Každý jeden zachovával idúcky líniu, lebo keby 
sa čo len na palec dostal pred ostatných, právom sa mohol obávať hnevu vševidiaceho 
panovníka. Všade panovala naprostá disciplína, natoľko sa spájala obava a úcta k pa
novníkovi, že jeho rozkaz sa usiloval každý splniť veľmi rýchlo, a to nehľadiac na vlast
ný život. Všade sa rozhostilo také ticho, že okrem vojvodcových povelov nebolo počuť 
ľudský hlas, ba ani konské zaerdžanie. Potom čo sa jednotlivé voje pohli vpred, na da
ný signál predviedli pred panovníkom bojové cvičenie, v rámci ktorého jednotlivé rady 
nadobúdali podobu klina, kruhu, trojuholníka či štvoruholníka, tvaru nožníc alebo pí
ly. Keď s mimoriadnou obratnosťou a šikovnosťou docvičili, pričom si každý dobre za
stal miesto, [kráľ] aby mohol názorne ukázať svojej [manželke] Beatrici, ako bojuje na
stúpený bojový šík, dal narýchlo zoradiť voj e. Na obidva boky postavil dva húfy silného

155 „Ante Neapolím in patentissimo campo legiones omnes explicuit, in aciem digessit, ubi, quecunque apud veteres 
legeram de disciplina militari, mihi recognoscere licuit. Nimirum ibi se non modo regem sapientissimum potentis- 
simumque principem, sed imperatorem quoque consummatissimum ostendit. In quattuor tantum agmina distribue- 
rat equitatum, velites ac equites levis armature in duas tantum alas redegit, ut brevi copiarum distributione multitu- 
do facilius regeretur et confusio evitaretur omnis. Exercitus, qui castris prodierat in campům, ut institute agmine ad 
occupandas Noricorum furcas faucesque contenderet, ex octo milibus peditum et viginti milibus equitum (sine pue- 
ris, calonibus et lixis), item ex carris circiter novem milibus sane constabat. Rex autem suis manibus cuncta agmina 
instruere voluit et castrensia munia pro meritis ipse distribuit. Cuique agmini vexilla sua esse, ubi imprimis Christia
ne fidei, mox Corvine domus, deinde invicte gentis Ungarie, postremo Dalmatici Bohemique regni et Australium in
signia spectari; neque prefectorum equitum militumque deesse vexillationes, immo viritim quisque equitum prefixa 
hastis vela ferre, quod ad militare ornamentom admodum faciebat. Imprimis, ubi inter tormas ille prodiit, silentium 
indictum non solum viris, verum etiam equis religiose servatum. Allata primi agminis in medium signa e manu sua 
prestantissimo veterano non sine solemni prefatione diligentique precepto commissa. Calcaribus ille carere, quod 
non sine admiratione spectare visus sum. Id factum idcirco rebar, ne in maximo conflictu pre timore concitato equo 
fugeret suaque fuga reliquorum animos consternaret.“ Decades 4.8.86 - 94.
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oddiely ľahkej jazdy

puškostrelci
záloha

tábor
vozová hradba 4* 

záloha i

Náčrt bojovej zostavy tzy. škorpióna počas vojenskej prehliadky uhorského vojska roku 1487 pri Vieden
skom Novom Meste.

a ťažJcoodeného jazdectva, a to rozdelené po čatách, ďalej do stredu taktiež dva jazdec
ké hújy; medzi ne zoradil pešie voje. V prvom rade stáli ťažkoodenípešiaci, za nimi ko- 
pijníci, lukostrelci, halapartníci a ostatní lahkoodení pešiaci. V treťom rade sa nachá
dzali veteráni dávajúci pozor na veľkú zástavu. Ďalej dal [kráľ] pred obidve krídla na
stúpiť po jednom oddiele ľahkého jazdectva, títo [jazdci] - zachovávajúc poriadok - sa 
pohybovali natoľko rýchlo, že sa zdalo, akoby leteli vtáky. Ako člen Beatricinho sprie-

156 ,Л1ох duodedm enses, totidem secures et clave benemerentibus date. Securiferi, ensiferi claviferique vexillife- 
rum circumstare. Deinde turmarum ordines ante vexilla constituti, quorum singuli ex quinque et viginti equitibus 
constbant, ut numerns equitum cum turmis consentiret. Proinde turme circiter octoginta equitum ante signa ргесе- 
dere, subsequi totidem; reliqua denum agmina eodem modo instituta. Ita quisque ordinem servavit, ut, si digito plus 
alio processisset, imperatoris quam maxime circumspecti sevitiam reformidare cogeretur. Tantum ubique vigebat 
obsequium, tantus timor et reverenda cum imperatoris amore coniuncta, ut dieto citius imperata quisque prestaret, 
vitam, dum imperio satisfaceret, pro nihilo dueret. Tantum est ubique silentium, ut non modo preter imperátori am 
nulla humana vox, sed ullus quidem equorum hinnitus usquam sit auditus, institutům. Deinde quodque agmen, ubi 
aliquanto precesserat, dato signo ante prindpis ora belli simulacrum agere et nunc in euneum, nunc in orbem, nunc 
in trigona tetragonave aut in foríicem et serram mutata ade verti. At, ubi satis suerque nemine suum locum deseren- 
te summa peritia et dexteritate lusum est, uti sue Beatrici ostenderet evidentius, quomodo instructa acie pugnaretur, 
repente agmina euneta disposuit. In utroque duo validissima cataphractorum equitum agmina collocavit, digessit tur- 
matim, duo quoque alia in medio statuit; his etiam militum agmina interiecit. In primo horum ordine gravis armatu
re pedites, deinde hastatos, sagittarios, ferentarios ceterosque levis armature milites rite disposuit. In tertia ade tria- 
rii presidebant et extrema signa tuebantur. Item ante utrunque duas velitum alas intendit, qui quidem ordinem serva- 
bant, tanta pernicitate prepollentes, ut aves cursu adhibere posse viderentur. Ego autem Beatricem secutus, dum ad 
spectandum instructum exercitum me converto tanquam manum collatis signis iam iam cum hoste conserturum, ma
xima sum continuo admiratione correptus, nam veri scorpionis imaginem preferebat. Post, ubi satis superque a Beat
rice spectatum, ex ordine quodque agmen iter facere cepit. Cam pariter a latere agi, quibus pro fossa valloque ex in- 
stimto Corvini Ungari solum munire castra, verum etiam falcatis in prelio uti hestesque his circumvemre solent. Mi
randa sunt profecto, que diximus, cum nunquam hec in Italia vjdere licuit.“ Decades 4.8.95 - 106.
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Zobrazenie husára s kopijou na pošve šable zo začiatku 16. storočia.

vodu som s úžasom sledoval prehliadku nastúpeného vojska, ktoré s rozvinutými zásta
vami akoby sa už-už išlo zraziť s nepriateľom, takže pripomínalo ozajstného škorpióna. 
Potom, čo sa Beatrica už dostatočne napozerala, začali sa voje disciplinovane rozchá
dzať. Zároveň sa po bokoch pohybovali bojové vozy, ktoré Uhri podľa Korvínovho prí
kazu využívajú namiesto priekopy a valu nielen na obranu tábora, ale aj v bitke, keď 
k vozom pripevnia kosy, a takto ich využívajú pri obkľučovaní nepriateľa. Je skutočne 
obdivuhodné, čo sme vylíčili, lebo v Itálii čosi podobné nemožno vidieť. “I56

Príslušnú pasáž obsiahlo citujeme v latinskom origináli najmä preto, lebo poskytu
je hutný obraz o Bonfiniho jazyku a terminologickom štýle, ktorý sa čiastočne odli
šoval od stredovekej latinčiny používanej vo vtedajšom Uhorsku. Bonfiniho termino
lógia, a to aj vojenská, vychádzala totiž prevažne z klasických antických vzorov (naj
mä Livius, Plinius, Tacitus a ďalší), kým súveká latinčina uhorských autorov (napr. Já
na z Turca) bola z pohľadu humanistov zaražená barbarizmami. Bonfini napr. zásadne 
nepoužíva termín hussaro/huszaro, ktorým sa v domácej (uhorskej) latinčine vtedy už 
bežne označoval husár, ako osobitný druh ľahkého jazdca.157 A hoci mu bol uvedený po
jem zaiste dobre známy, aj tak sa pomerne dôsledne pridŕžal termínu velites ac equites 
levis armature, čiže doslova výpadoví či prepadoví a ľahkoodení jazdci. Bonfini nepo
užíva ani výraz banderium, pritom išlo o jeden z najfrekventovanejších pojmov uhor
skej vojenskej terminológie, ako aj listinnej a legislatívno-právnej praxe.158 Pojem ban- 
dérium - ako nám vyplynulo z analýzy uhorských právnych noriem - sa viaže na kráľa 
(banderium regale), prelátov (banderia prelatorum), barónov čiže veľmožov (bande- 
ria baronům) a bandéria nižších prelátov, medzi ktorými sa výslovne spomínajú opá-

157 Termín husár používal aj sám krát Matej (pozri poznámku č. 151 tejto kapitoly). O pôvode a pomenovaní husárov 
pozri TÓTH, Z.: A huszárok eredetérôl. In: Hadtorténelmi Kôzlemények, 1934, s. 129 - 196. Z historicko-sémantic- 
kého hľadiska sa termínu husár venoval aj PÁSZTOR, J.: A magyar katonai terminológia kialakulása. In: Hadtôrté- 
nelmi Kôzlemények, 1970, č. 4, s. 657, ktorý poukázal na to, že pôvodne bol synonymom zbojníka či lúpežníka.
158 Z historicko-sémantického hľadiska sa termínu bandérium stručne venoval aj János Pásztor (tamže, s. 647). V le
gislatívnej praxi prvý doklad o názve bandérium, čiže korúhva podáva zák. čl. 1/1403 (pozri poznámku č. 69 a 70 
v 2. kapitole tejto práce).
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ti (abbates), abatyše (abbatisse), prepošti a kapituly s desiatkom (prepositi et capitu- 
la decitnas habentes), resp. všeobecne aj ostatní majetní klerici ( ceteri viri ecclesias- 
tici possesionati).'59

Od Bonfiniho sa ďalej dozvedáme o multietnickom charaktere a zložení žoldnier
skeho poľného vojska kráľa Mateja, ktoré sa v lete 1477 sústredilo pri Rábe pred ťaže
ním do Dolného Rakúska: “Ako všade [aj tu] vybudovali trojaký tábor, rozložili sa tu 
jednak Česi, jednak Uhri a jednak zasa Srbi. Všetci Česi boli buď obmení jazdci alebo 
strelci z kuší; Uhri boli rovnakou časťou podelení na ťažkú a ľahkú jazdu; Srbi sa vy
užívali ako zvláštny (jazdecký) oddiel rýchleho nasadenia. Zo všetkých národov tu bol 
aj nemalý počet pešiakov; a to ťažko i ľahkoodených podľa predpokladu azda aj desať
tisíc mužov. ”160 V Matejovom vojsku istý čas slúžili inak aj švajčiarski žoldnieri.161 Na 
nemalé zastúpenie Nemcov poukazuje sám kráľ Matej, keď v donácii z 29. septembra 
1486 pre Petra Gereba, inak svojho bratranca, označuje ho funkciou „Exercitus nostri 
Germanici Capitaneus“, čiže ako kapitána (veliteľa) nemeckého vojska162

V Bonfiniho dekádach sa menovite spomínajú títo velitelia a vojvodcovia vo voj
sku kráľa Mateja: Sebastián Abrahamfi (4.4.14), Ján Adamfi (4.4.14), Mikuláš Bán- 
fi (na viacerých miestach, a to 3.7.50, 4.1.215, 4.2.65, 4.3.250, 4.4.95, 4.5.10,4.8.55, 
5.3.100, 5.4.45, 5.4.120, 5.5.1), Štefan Bátori (taktiež na viacerých miestach, a to 
takmer vo všetkých knihách zachytávajúcich obdobie vlády Mateja Korvína i Vladisla
va II.), Ján Bielek (4.5.170), Andrej Both (4.8.120), Ján Both (5.3.53), Vuk Brankovič 
(3.10.315,4.2.85, 4.2.265,4.4.10,4.5.10,4.6.175), Mojžiš Buzlai (4.6.175), Michal Co- 
bor (4.1.90, 4.4.95), Ján Čepeli (4.4.12 - 15), Dobeš Boskovic Černohorský (4.6.130, 
4.6.135, 4.6.200), Mikuláš Čupor (4.1.215, 4.2.85 - 90, 4.3.260 - 270, 4.7.185), Šte
fan Davidházi (4.6.190 - 220), Pavol Despot (4.3.250), bratia Imrich, Ladislav a Pe
ter Dóciovci (4.4.10, 4.5.10, 4.9.5), Frandšek Dombai (4.9.157), Ladislav Egervári 
(5.4.170), Frandšek z Hája (4.1.50), bratia Bernard, Štefan, Ján a Martin Frankopanov- 
ci (4.1.45, 4.6.25), Matej Gereb (4.6.225, 4.8.80, 4.8.190,4.10.75, 5.3.40), Peter Gereb 
(4.5.275, 4.6.260 - 270, 4.8.80 a 190, 4.10.130 a 5.4.105), Ulrich Graffeneck (3.10.5 
a 300, 4.8.55), Ján Gróf zo Svätého Jura (3.10.59 a takmer kontinuálne od 4.1.129 po 
4.1.219), Žigmund Gróf zo Svätého Jura (3.10.5 a 20 a 35 - 50 a 65 a 75 a 80,4.9.115 
a 120 a 135 - 185), Frandšek Harasty (4.4.10 a 20,4.6.175,4.8.130,4.9.5), Ján Haugvic 
(5.2.90), Demeter Jakšič (4.3.252 a 263, 4.4.10, 4.5.10 a 5.1.105), Ján Jiskra (na via
cerých miestach, a to takmer kontinuálne od 3.4.325 po 4.2.35), Ladislav Kanižai (na 
viacerých miestach od 3.7.370, 3.8.85 cez 4.7.174,4.8.80 po 5.3.150), Pavol Kiniži (na 
viacerých miestach 1.1.75, 3.6.270 a potom od 4.2.85 kontinuálne v každej knihe až 
po 5.4.105), Matej Kiš (4.9.155), Gregor z Lábatlanu (3.6.265, 3.10.165 a 170, 4.1.147 
-149,4.4.25), istý Ladislav (4.4.14), Blažej Maďar (3.10.120 a 125,4.1.85,4.2.85 a 90,

159 Početný stav bandéria až do konca 14. storočia nebol presne stanovený, resp. nepoznáme jeho počet. Za Žigmunda 
sa pre bandériá velmožov stanovoval počet od 50 do 500 mužov, zák. čl. 2/1492 stanovil počet na 400 mužov a zák. 
čl. 21/1498 určoval pre kráľovo bandérium tisíc jazdcov.
160 Decades 4.5.14 -15.
161 Bližšie pozri SEGESSER, A. P.: Die Beziehungen der Schweizer zu Mathias Corvinus, Kônig von Ungarn in den 
Jahren 1476- 1490. Lucern 1860.
162 TELEKI, J.: Hunyadiak kôra Magyarországon. XII. kôt. Pest 1858, s. 329.
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4.2.135 - 145,4.6.25 a 30 a 120,5.1.20),
Ladislav Markus (3.10.313, 4.4.14), La
dislav Moroc (4.7.174, 4.9.8 a 157), Al
bert Naď, Ambruš Naď (obaja 4.4.13),
Ján Naď (4.6.120), Šimon Naď čiže Veľ
ký (Magnus 3.10.15 a 25 - 45 a 65 - 75),
Imrich Nifor (4.4.12 a 15), Michal Péči 
(4.4.14), Blažej Podmanický (4.1.55 
a 62 - 63), Ján Pongrác z Dengelegu 
(3.10.265 - 270, 4.1.219), Blažej z Raš
ky (Raškai) (4.8.225, 4.9.180, 4.10.15 
a 30, 5.3.140 a 145), Ján Rozhanovský 
(4.1.40 a 95 a 240), Ladislav Rozha
novský (3.10.125 a 130, 4.9.185 a 220),
Rajmund Rozhanovský (3.7.50), Seba
stián Rozhanovský (takmer kontinu
álne od 3.7.370 po 3.10.200), Mikuláš 
Séči (4.5.230), Ladislav Senaš (4.1.80 
- 83), Jakub Sikul (4.6.35, 4.7.175,
4.8.80 a 120,4.9.165,5.1.1 a 5 a 30 a 50,
5.2.10, 5.3.55), Michal Siládi (na via
cerých miestach takmer kontinuálne od 
3.6.275 po 4.4.25), Peter Sokol (3.9.110 
a 160, 3.10.255 a 260), Ján Švehla (4.1.45 a 50 a 60 - 90, 4.2.40), Ján Tarcai (4.10.55), 
Viliam Tettauer (4.5.71 spolu s bratom neznámeho mena, 4.6.10 a 15 a 155, 4.7.175, 
4.8.50 a 80), Ján Trnka (4.8.130 a 135,5.2.10), Ján Túz (4.6.1), Mikuláš Ilocký (Ujlaky, 
takmer kontinuálne od 3.4.165 po 4.7.75), Vavřinec Ilocký (Ujlaky, takmer kontinuál
ne od 4.3.130 po 5.5.60), Ján Ungor (4.2.243 - 251), Imrich Zápoľský (1.1.395 a potom 
takmer kontinuálne od 3.10.10 po 4.7.175), Štefan Zápoľský (1.1.3954 a potom takmer 
kontinuálne od 3.10.215 po 5.3.105), Ján Zelený (4.5.11 a 85).

Jazdectvo bolo rozhodujúcou, pritom aj najpočetnejšou zložkou stredovekých uhor
ských ozbrojených síl. Aj uhorské ťažké jazdectvo, tak ako napokon jazdectvo rytier
skeho typu v Európe, bolo prakticky do polovice 15. storočia základným a najdôleži
tejším druhom vojska. Častokrát iba ťažké jazdectvo uskutočňovalo takmer všetky bo
jové akcie. Popri plátovom či krúžkovom brnení a štíte patrili k najbežnejšej výzbroji 
uhorského ťažkého jazdca kopija a obojsečný meč.163 V menšej miere to ďalej boli vrha- 
cia sekera či budzogáň a ojedinele aj kuša, ako na to poukazuje erb Bothovcov,164 kto
rý im roku 1460 udelil kráľ Matej, respektíve aj zoznam uhorských žoldnierov v služ
bách neapolského kráľa, kde sa spomína istý Gabriel, jazdecký kušostrelec (balistre-

163 ZARNÓCZKI, A.: Fegyverzet, katonai felszerelés, hadsereg Magyarországon Hunyadi Mátyás korában. In: Had- 
tôrténelmi kôzlemények, 103, 1990, č. 1, s. 42.
164 Zobrazenie erbu pozri ZARNÓCZKI, A.: Mátyás király katonái. Budapest 1992, obr. č. XII/B.
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lo ad cavallo).'65 Zo zák. článku 12/1463 
jasne vyplýva, že ťažký jazdec „má byť 
vyzbrojený brnením s golierom a pril
bou, hrudným pancierom, štítom a ko
pijou...“ 166 Základnou častou jazdec
tva, ako o tom svedčí spomínaný Bon- 
finiho opis, bol oddiel nazývaný turma, 
ktorý mal 25 jazdcov. Štyri turmy (či
že z dnešného hľadiska čaty) tvorili jaz
deckú stotinu. V boji sa ťažké jazdec
tvo spravidla zoskupovalo do štvorcov, 
každý sa skladal z 25 mriem, čiže v ide
álnom prípade zo 625 jazdcov. Úlohou 
ťažkého jazdectva bolo vlastne preval- 
covanie protivníka.

Výzbroj a výstroj uhorského ľahké
ho jazdectva sa od čias Žigmunda až do 
konca stredoveku nezmenila. Podľa zák. 
čl. 2/1435 (12. marec) medzi základné 
zbrane ľahkého jazdca patrili luk, tulec 
so šípmi, meč (resp. šabľa) a dýka (resp. 
tesák, čakan), viaceré dalšie zákonné 

články (napr. 4/1454,5/1459,20/1492) spomínajú ďalej štít (clipeus, scutum) a v prípa
de možnosti aj náprsný pancier (lorica). Výzbroj husárov, ako to vyplýva zo zák. čl. 16/ 
1498, tvoril tarčový (krídlový) alebo okrúhly štít, kopija, náprsný (krúžkový) pancier, 
(kovová) prilba alebo kožený klobúk - šišak (scutum seu clypeum, nec non lanceam, 
loricam, et casidem, sivé galeam).167 Pozoruhodné je aj zobrazenie husárskej výzbroje 
a výstroja na rytine Albrechta Diirera z roku 1514. Organizácia husárov bola voľnejšia 
než v prípade ťažkého jazdectva, čo umožňovalo ich mobilnejšie využitie. Na rozdiel 
od ťažkopádneho jazdectva rytierskeho typu, ktoré v boji uplatňovalo vlastne iba čel
ný nápor na protivníka, ľahké jazdectvo a osobitne husári dokázali vďaka pohyblivosti 
uplatniť a rozvinúť širokú škálu taktických prvkov - prieskum, bojové zaisťovanie, ob
chvat a prenasledovanie porazeného či ustupujúceho protivníka.168

Kone uhorského jazdectva sa cvičili podľa čisto uhorskej obyčaje. Celkom jedno
značne to vyplýva z listu kráľa Mateja, v ktorom vyčíta svojmu svokrovi, neapolské
mu kráľovi Ferdinandovi, že mu zbytočne poslal istého krotiteľa a cvičiteľa kom. Ma
tej v liste píše, že kone cvičené na španielsky spôsob nepoužívajú Uhri ani vo vojnách 
ani počas turnajových hier. Ďalej uvádza: „Nie je tajomstvom, ba takmer celý svet vie, 
že sme vyrastali so zbraňou v ruke, často sme boli vo vojne proti mnohým národom, no

165 ZARNÓCZKI, A.: Fegyverzet, c. d., s. 42. Popri bežne zaužívanom tvare strelec z kuje používam - analogicky 
k termínu lukostrelec či delostrelec - výraz kušostrelec, ako aj puškostrelec.
166 Pozri poznámku č. 137 v 2. kapitole tejto práce.
167 ZARNÓCZKI, A.: Fegyverzet, c. d., s. 47 - 48. Tenže Mátyás király, c. d., s. 19 - 22.
168 Populárne o husároch SÁGVÁRI, G. - SOMOGYI, G.: Nagy huszárkônyv. Budapest 1999.
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či sme zvádzali bitky proti Turkom ale
bo proti krestanom, šťastlivo sme do
padli, keď sme bojovali na koňoch, ktoré 
sme si sami ochočili. Ak by sme sa spo
ľahli na cudzích chovateľov koní, nikdy 
by sa tak úspešne neboli skončili vojno
vé výpravy proti Turkom, Nemcom, Če
chom či Poliakom. Vďaka doma vycviče
ným koňom sme zvíťazili nad Valachmi, 
porazili sme Srbov a podmanili si všet
ky susedné národy; to všetko sme do
siahli vďaka našim vlastným koňom. “169 
Za zmienku v tejto súvislosti stojí zau
jímavý prípad na začiatku uhorsko-čes- 
kej roku 1468, keď kráľ Matej presunul 
okolo 10 000 mužov od Znojma k Tře- 
bíču (zhruba 50 km) za jediný deň. Išlo 
o pozoruhodný výkon, ktorý sa mohol 
dosiahnuť vďaka tomu, že väčšinu voj
ska tvorila ľahká jazda a pešiaci sa pre

r J Uhorsky obmeny pehacky veliteľ Valentín s halapart-
Znovuobrodenie pechoty V Stredové- ňou, mečom a budzogáňom na rytine z roku 1511.

kej Európe nepochybne úzko súviselo 
s rozvojom miest a s prehlbovaním ich
významu.171 Pechota v Európe aj v Uhorsku sa ako druh vojska nevyznačovala ani v zá
verečnej etape stredoveku takou jednotou ako ťažké či ľahké jazdectvo, pre ktoré bola 
príznačná istá monolitnosť čo do výzbroje a výstroja, aj čo do spôsobu boja, čiže takti
ky. Anglický pešiak bol predovšetkým lukostrelec, taliansky zasa kušostrelec, flámski 
pešiaci boli najmä halapartníkmi a švajčiarsku pechotu tvorili takmer rovným dielom 
halapartníci a kopijníci. Medzi uhorskými pešiakmi nachádzame obrnených aj ľahkoo- 
dených bojovníkov, a to kopijnikov, halapartníkov, pavéznikov, lukostrelcov, kušostrel- 
cov i strelcov z pušiek.

Matejom uvedený údaj o pätine puškostrelcov v rámci pechoty je zaiste viac-menej 
orientačný, mohol sa meniť v závislosti od danej situácie. Roku 1488 napríklad súčas
ník Marcus Kyntsch zaznamenal, že uhorskú kráľovskú pechotu tvorilo 4 000 mužov, 
z nich bolo 400 puškostrelcov, čiže presná desatina.172 Je zaujímavé, že Bonfini v uve-

169 FRAKNÓI, V.: Mátyás király levelei. II., s. 226. List nie je datovaný, podľa obsahu ho však možno zaradiť do ob
dobia rokov 1476 -1490.
170 ČORNEJ, P. - BĚLINA, P.: Slavné bitvy, c. d., s. 100.
171 Prapôvodným, a teda aj najstarším typom bojovníka bol pešiak. Tento individuálny bojovník sa však z vojenské
ho hľadiska stal plnohodnotným až po začlenení do organizovaného bojového kolektívu. Antické vojská tak grécke, 
ako aj rímske sa pôvodne skladali iba z pechoty, ktorá si jednoznačnú dominanciu udržala až do konca staroveku bez 
ohľadu na to, či išlo o vojsko občianske alebo námezdné.
172 Podľa Scriptores rerum Silasiacarum, IV. zv., s. 8, cituje TÓTH, Z.: Mátyás király, c. d., s. 95.
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denom podrobnom opise 
prehliadky uhorského voj
ska roku 1487 vôbec ne
spomína strelcov z pušiek. 
Podľa Zoltána Tótha mož
no túto okolnosť vysvetliť 
tak, že v rámci prehliad
ky boli buď zaradení cel
kom osobitne, alebo podľa 
českého zvyku tvorili po
sádku dovedna 9 000 bo
jových vozov.173

Kadencia paľby stredo
vekých diel bola z dnešné

ho hľadiska veľmi nízka. Roku 1422 počas obliehania Karlštejnu husitmi delá zvané 
Pražka a Jaromírka dokázali vystreliť za deň 7-krát, delo Rychlíce však až 30-krát. Ma
tej Korvín mal pri obliehaní Kremsu roku 1477 šesť veľkých diel, maximálna rých
losť paľby každého z nich predstavovala 30 výstrelov za deň.174 V súvekom rukopisnom 
kódexe cisára Maximiliána Habsburského s názvom Zeugbuch, je zobrazené a formou 
verša opísané napríklad povestné delo kráľa Mateja zvané Slon (Hellffandt)115 a pôvod
ne osmanské delo s názvom Cisárovná (Kay serinj176, ktoré ako vojnová korisť najprv 
patrilo Matejovi a neskôr (od roku 1490 po obsadení Stoličného Belehradu) Maximili- 
ánovi. V obidvoch prípadoch ide o veľkokalibrové bombardy.

Z českého prostredia okrem už uvedených názvov sú ďalej známe delá Trubačka, 
Hovorka; z nemeckých krajín sú po mene známe delá Narr (blázon), Nerrin (bláznivá), 
Wunderlich Dim (krásna pobehlica), Basilisk (bazalka), Liepardt (leopard) a mnohé 
dálšie, ako napríklad Hirngrillen, Puelerin, Hurnassin, Purnasserin, Kerrerin a Huum- 
serin.'11 Už v stredoveku bola patrónkou delostrelcov sv. Barbora, ktorej sviatok pripa
dal na 4. decembra.178 V súvislosti s delami možno ako raritu uviesť, že roku 1480 kúpil 
či skôr vymenil istý moravský šľachtic koňa „za húfnici a dve tarasnice. “m Táto výme
na koňa za palné zbrane dokumentuje inak neveľmi početné prípady voľnej výmeny to
varu, tzv. frajmarku, ktoré pod názvom kotyavetés boli známe aj v Uhorsku.

Významným druhom vojska boli bojové vozy a vozová hradba. Ich použitie a na
sadenie v 15. storočí bolo progresívnym taktickým prvkom, ktorý sa v európskom vo-

173 TÓTH, Z.: Mátyás király, c. d., s. 96. Porovnaj poznámku 156 tejto kapitoly.
174 Illustrirte Geschichte der k. k. ôsterreichischen Armee in ihrer allgemeinen und speciellen culturhistorischen Be- 
deutung von der Begrllndung und Entwicklung an bis zur Gegenwart. I. Wien 1888, s. 166.
175 „Der unuberwindtlich Hellffandt / Kvnig Mathiasch aus Hungerlandt / Gab mir den nam der starek Hellffandt / 
Zu Wien in der stat mich gewan / Der Kaiser Maximilian / Darumb ich om muess dinstber sein / Wider die er wirt 
dilrffen mein.“ Reprodukciu prináša FENYVESI, L.: Mátyás király fekete serege. Budapest 1990, s. 20.
176 ,,Dy Kayserin von Kriegischen Weissenburg / Kaiser Maximilian / Mich in Stulweissennburg gewan / Die do leit 
in dem Vnngerlanndt / Mit seiner streitparn hanndt / Die Turkische Cayserin / 1st mein rechter nam gesyn / Darumb 
ich im will alltzeit / Wider sein veindt sein bereit.“ Tamže, s. 37.
177 Illustrirte Geschichte, c. d., s. 165 - 167.
178 Tamže, s. 167 - 168.
179 MACEK, J.: Jagellonský věk, c. d., s. 167.
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Vozová hradba v diele Weisskmig (okolo 1515).

jenstve rozšíril predovšetkým vďaka hu
sitom.180 Bojové vozy vo väčšom rozsa
hu používal aj Ján Huňady v boji proti 
Turkom. Uhorský kráľ Vladislav I. (ako 
poľský kráľ III.), už roku 1442 na vý
prave proti Osmanom mal v bojovej zo
stave vozovú hradbu. Aj v bitke pri Var
ne roku 1444 bola súčasťou uhorské
ho vojska vozová hradba.181 Eneáš Sil- 
vius Piccolomini v súvislosti s bitkou 
na Košovom poli roku 1448 píše o tu
reckom útoku na „munitiones curruum 
quibus imitati Boliemos Hungari confi- 
debant“, čiže na bojové vozy, na ktoré 
sa Uhri spoľahli podľa vzoru Čechov.182 
O prenikaní zásad taktiky vozových ší
kov v uhorskom vojsku svedčí aj žiadosť 
z roku 1468, v ktorej kráľ Matej Korvín 
požaduje od cisára Fridricha III., aby mu poslal odborníka na bojovú vozbu.183

Najmenšou vozovou jednotkou bol bojový voz, ktorému podľa vzoru husitov velil 
hajtman. Osádka bojového voza sa delila spravidla na dve skupiny. Prvá časť chránila 
voz a poťah za pochodu v blízkosti nepriateľa, a to tak, že bola rozmiestnená v okolí idú
ceho voza a pri zaraďovaní voza do vozovej hradby zabezpečovala jeho obranu v rámci 
boja zblízka. Túto bojovú časť tvorili spravidla pavéznici, cepníci, kopijníci a halapart- 
níci. Druhú časť tvorili strelci z kuší a palných strelných zbraní - pušiek, hákovníc, ta
rasme, ktorí paľbou na väčšiu vzdialenosť ostreľovali a ničili útočiace šíky protivníka 
snažiace sa dostať k vozovej hradbe. Pozoruhodným českým prameňom o zložení voj
ska krajinskej pohotovosti, ako aj o presnom počte a výzbroji osádky bojového voza je 
sněmový zápis z roku 1470. Stanovuje sa v ňom, aby „k tomu každému vozu dostane se 
osmnáct pěších, z těch aby bylo 13 střelcův, 4 pavéznici a k tomu vozataji. A ti všichni 
aby lebky (prilby - V. S.) měli, s kulkami a s prachem a kopu šípův, dvoje cepy, dvě mo
tyce, dvě lopatě, dvě sekeře, jedno kopí s hákem a řetěz pod vozem. “ 184

O početnom stave osádky a vzájomnom pomere zbraní na bojovom voze hovoria aj 
viaceré nemecké vojenské poriadky, pričom celkový počet príslušníkov vozovej osádky 
kolísal od 6 do 24 bojovníkov. Frankfurtský poriadok z roku 1444 určuje, že palebnú 
skupinu tvoria dvaja strelci z ručnic a ochranu voza chladnými zbraňami zabezpečujú

180 Bližšie pozri DURDÍK, J.: Husitské vojenství. Praha 1954, s. 97, 114 - 147. KEJŘ, J.: Husité. Praha 1984, s. 148 
-149. Uhorské pomery približuje TÓTH, Z.: A huszita szekérvár a magyar hadviselésben, In: Hadtôrténelmi Kôzle- 
mények, 1918, s. 1 -32,159-185.
181 URBÁNEK, R.: Žižka a husitské válečnictví. In: Sborník Žižkův 1424 -1924. (Ed. URBÁNEK, R.). Praha 1924, 
s. 44.
182 Tamže, s. 45.
183 Tamže, s. 45.
184 TOMAN, H.: Husitské válečnictví za doby Žižkovy a Prokopovy. Praha 1898. s. 445.

137



OD RYTIERSTVA PO ŽOLDNIERSTVO

dvaja kopijníci a traja pavéznici. Norimberské uznesenie z roku 1428 stanovuje pre voz 
v meste 10 mužov a pre voz na vidieku 20 mužov. Streleckú skupinu mali tvoriť dvaja 
strelci, dvaja strelci z kuší so štyrmi kopami šípov. Do skupiny pre boj zblízka boli za
radení dvaja cepníci, dvaja halapartníci a dvaja prakovníci. Podrobný obraz o bojovom 
šíku a jeho osádke podáva aj tzv. Sliezske uznesenie z roku 1429, ktoré je aj dôkazom 
o preberaní husitských bojových zásad v cudzine. Osádku voza tvorilo 10 strelcov s ku
šami a 4 kopami šípov pre každú zbraň, ďalej dvaja strelci z ručnic so 4 kopami guliek 
a primeranou zásobou strelného prachu, 4 halapartníci, 4 cepníci a 2 vozatajovia. Naj
väčší počet bojovníkov na voze stanovuje vojenský poriadok rytiera von Eybeho z roku 
1500. Podľa neho mal byť každý voz vyzbrojený tromi malými puškami a tromi kuša
mi, ktorých palebnú silu mala prehlbovať streľba kamennými guľami. Osádku voza pre 
boj zblízka dopĺňali 3 kopijníci a 3 cepníci. Celú osádku voza teda tvorilo 24 mužov: 
14 vozových bojovníkov a 10 ozbrojených pešiakov.185

Pohotové a rýchle manévrovanie vozového šíku záviselo nielen od veliteľského zbo
ru a vozovej osádky, ale najmä od práce vozatajov. Bojové i zásobovacie vozy ťaha
li spravidla 4 ťažné kone. Na dvoch koňoch sedeli dvaja ozbrojení vozatajovia V Háj- 
kovom vojenskom poriadku sa o nich hovorí: „ U každého vozu aby byli dva vozataje 
a aby měli lebku a pavézu. “186

Materiálne vybavenie bojového vozu okrem zbraní pozostávalo z dosák, reťazí, há
kov a náradia slúžiaceho na úpravu ciest za pochodu, ako aj na ženijné a opevňovacie 
práce vo vozovom tábore. Podľa Hájkovho vojenského poriadku sa určovalo, že „pod 
vozem aby bylo prkno a řetěz. A při každém vozu aby byla jedna hákovnice se vší pří
pravu a dvě sekyře, dvě lopatě, dvě kratci (motyka s krátkym poriskom - V. S.), dvě 
motyce, dva rýěe a taras s berlu a jedno kopie s hákem a praporečkem .187

Uhorské pomery nám približuje mandát kráľa Mateja z 23. novembra 1469 adreso
vaný sedmohradskému mestu Sásvároš (dnes Orä§tie). Vyplýva z neho, že ku každému 
bojovému vozu malo mesto dodať 4 kone, železné reťaze a 5 mužov: 2 s rýľmi, 2 s ča
kanmi a 1 so sekerou.188 Roku 1471 zasa kráľ od Bratislavy požadoval 4 vozy a k nim 
40 pešiakov. Ku každému vozu malo byť dodaných 6 ťažných koní, osádku voza ma
lo tvoriť 6 mužov s rýľmi a ostatným potrebným ženijným náčiním, vrátane bližšie ne
určeného počtu pušiek a ostatného vojenského výstroja.189 Jedným z veliteľov uhorskej 
kráľovskej bojovej vozovej hradby (wagenburgmeister) bol aj istý Ručka (resp. Rucz- 
ko). Jeho meno je známe vďaka tomu, že kráľ Matej mu za vojenské zásluhy daroval 
v Bratislave dom.190

S vozovou hradbou a bojovými vozmi úzko súvisí, resp. s nimi častokrát splýva, 
ďalší druh vojska - trén, čiže vozatajstvo. Jeho hlavným poslaním bolo zabezpečo-

185 Príslušné vojenské poriadky in extenso pozri tamže, s. 392 - 459.
186 Staročeské vojenské řády. (Hájek. Vlček. Žižka.) Ed. F. Svejkovský. Praha 1952, s. 41.
187 Tamže, s. 42.
188 „Mandamus, quatenus receptis praesentibus unum curium cum quatuor bonis equis et cum coopertorio rubeo ac 
catenis ferreis loco cordarum rede, atque ad eundem currum quinque homines, quorum duo ligones, alii duo fossaria 
instrumenta, quintus vero securem habeant disponete et ita paratos tenere debeatis.“ Cituje KUBINY1, A.: Mozgósí- 
tási és hadseregellátási problémák Mátyás alatt. In: Hadtärténelmi KOzlemények, 103,1999, č. 1, s. 70.
189 Archív mesta Bratislavy, Fond stredoveké listy a listiny, č. 3622.
190 Tamže, č. 3779. Ako kráľovský kapitán sa spomína aj v listine kráľa Mateja z 28. augusta 1480. Tamže, č. 3781.
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vaf prevoz výzbroje, výstroja, muní
cie, potravín a krmiva. S nárastom po
četnosti vojsk vzrastala aj úloha trénu, 
ktorý počas presunov významne od
bremeňoval bojovníkov od nosenia ne
vyhnutných vojenských súčiastok a po
môcok. Za boja zasa - vo funkcii zálož
ného tábora - slúžil ako východisková, 
oddychová i cieľová základňa a v nepo
slednom rade ako zhromaždisko rane
ných; plnil teda aj úlohy poľného laza
retu. Kedže na nákladných vozoch boli 
uložené aj osobné veci a cennosti, trén 
bol častým a vyhľadávaným cieľom úto
kov protivníka. Sú známe prípady, keď 
sa výsledok bitky zvrtol preto, lebo ví
ťaziace vojsko začalo namiesto boja ra- jr^n ^ £astym cielom útokov. (Weisskunig, okolo 
bovaf nepriateľský trén. Napríklad v bit- jsi5). 
ke pri Trnave 28. apríla 1430 uhorské
oddiely prelomili husitskú vozovú hradbu, vzápätí začali plieniť tábor, takže ich útok 
ochabol a napokon aj stroskotal, lebo husiti uhorských útočníkov zakrátko vytlačili 
a prinútili na útek.191

Periodicita vyplácania žoldu bola rôzna, závisela od vopred uzavretej dohody medzi 
najímateľom a najímaným. V prípade mesta Bratislavy sa napríklad žold poľným jed
notkám vyplácal týždenne, vždy vopred.192 Podobná prax - avšak s mesačnou periodi
citou - bola aj v Bardejove,193 takže možno predpokladať, že slobodné kráľovské mes
tá postupovali v tomto ohľade jednotne. Na rozdiel od toho, vyplácanie žoldu najatým 
vojakom kráľovského vojska bolo častokrát nepravidelné. Poukazuje na to napríklad 
aj po česky písaný list z prelomu 60. a 70. rokov 15. storočia adresovaný sedmohrad- 
skému vojvodovi Mikulášovi Čuporovi a Blažejovi Maďarovi. Menom neznámi kráľov
skí žoldnieri oznamujú „welmoznym pánom panv Mikulassowi Czuprowy weyde Sed- 
mihraczkemv a panv Magier Balassowy parnom a haytmanuom nagwissim kralows- 
kim, “194 že podľa písomného aj ústneho príkazu kráľa Mateja konajú vojenskú službu 
pod českým pánom Zdenkom Konopištským zo Šternberka. Prosia oboch menovaných 
Jakžto panow swich a haytmanuow nassich na kralowie milosti mieste, abiste nass 
raczili nawcziti, czo mame dielati a czeho sie drzeti; neb gsme gys toto cztwurth leta do
slúžili a na to cztwurth leta, czo gsme wysluzili, zadný peniez nam dan nenie, y prosíme

191 TOMAN, H.: Husitské válečnictví za doby Žižkovy a Prokopovy. Praha 1898, s. 367 - 368. Pozri aj VARSIK, B.: 
Husitské revolučné hnutie a Slovensko. Bratislava 1965, s. 46, ktorý cituje dobové svedectvo - list Konráda z Oleš- 
nice z 11. mája 1430.
192 Celkom jednoznačne to dokladajú výdavky v príslušných komorných knihách. Pozri aj nasledujúcu podkapitolu 
(3.5.), venovanú problematike miest v uhorskom vojenstve.
193 Konkrétne prípady citujem v nasledujúcej podkapitole (3.5.).
194 KNIEZSA, Š.: c. d., s. 22. Inak MOL, Dl 50404.
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wassiey milosti, jakzto panuov a haytmanuow nassich, abiste sie k tomu raczili prziczi- 
niti, abi nassa wierna služba byla zaplacena, nebt gsme položeny wielmi w drahém 
kragi a peniez nemáme“}95 Z obsahu listu možno vyvodiť viacero poznatkov o situácii 
uhorského vojska na poľnom ťažení. List písali pravdepodobne nižší velitelia (rôt), kto
rí sa v rámci subordinácie obrátili nie na kráľa, ale na svojich poľných veliteľov. Sťaž
nosť na drahotu v cudzom kraji bola všeobecne príznačná.

Iným prípadom, dokumentujúcim časté problémy kvôli nevyplácaniu žoldu, je aj 
kauza zaznamenaná v najstaršom súdnom protokole mesta Bratislavy.196 Skupina de
siatich žoldnierov na čele s rotmajstrom Bernardom Palentarom požadovala roku 1443 
od bratislavskej mestskej rady vyplatiť žold, ktorý im dlhovala medzičasom zosnulá 
kráľovná Alžbeta. Mesto, ktoré bolo spojencom kráľovnej vdovy v bojoch proti kráľo
vi Vladislavovi I., žiadosť žoldnierov však odmietlo s odôvodnením, že si ich nenajalo 
„ani im nič nesľúbilo písmom ani slovom, načo oni učinili rozhorčenú opovecľ, “m - či
že vyhlásili mestu verejné nepriateľstvo, a preto sa vlastne tento záznam dostal do kni
hy trestného súdnictva.198

Z poznania údajov o vývoji výšky žoldu v Uhorsku, ako aj v okolitých krajinách 
možno vyvodiť záver, že postupom času bol plat žoldnierov čoraz nižší, a to aj napriek 
devalvácii a rastu cien. Kým koncom 14. storočia mal jazdecký veliteľ 25 až 50 zlatých, 
ťažkoodený jazdec 6 až 8 a pešiak 2,5 až 4 zlaté mesačne,199 za Mateja Korvína dostával 
jazdec priemerne 5 a pešiak 3 zlaté mesačne.200 Matejov súčasník, poľský kráľ Kazimír 
IV. Jagelovský, poskytoval svojim žoldnierom o čosi nižší žold - ťažkoodení jazdci ko- 
pijníci mali 10 zlatých a pešiaci (zaiste v závislosti od druhu zbrane) od 2 do 5 zlatých 
štvrťročne.201 Začiatkom 16. storočia uhorský kráľovský erár vyplácal vojakov v južnom 
pohraničí na celý rok nasledovne: pešiak 14 zlatých a súkno v hodnote 1 zlatý, jazdec 
24 zlatých v peniazoch a soľ v hodnote 10 zlatých, husár 7 zlatých (z toho 3 zlaté v ho
tovosti, a za soľ, resp. súkno po 2 zlaté), lodníci 5 zlatých (2 zl. v hotovosti, 2 zl. v soli 
a 1 zl. v súkne), pričom všetci vojaci v pohraničí boli oslobodení od akýchkoľvek da
ní.202 Mestskí žoldnieri boli však aj koncom stredoveku dobre platení, ako na to pouka
zuje príklad Levoče, ktorá roku 1526 poskytovala radovým pešiakom po 3 zlaté, desiat
nici a veliteľ mali 4 zlaté mesačne.203

193 Tamže.
196 Aechtpuch der Stat ze Prespurk, AMB, knihy trestného súdnictva, 4g 1, s. 13.
197 „... dy vorgemelt Stat nicht versprochen hatt weder mit prieff noch mit wartn, darumb sy unpilliche absag getan 
habn.“ Tamže.
198 K výkladu termínu opoveď, opovedač, opovedief pozri Historický slovník slovenského jazyka Hl. Bratislava 
1994, s. 328 - 329.0 opovedných listoch v íeskej stredovekej diplomatickej praxi pozri Království dvojího lidu. Čes
ké déjiny let 1436 - 1526 v soudobé korespondenci. (Ed. ČORNEJ, P.) Praha 1986, s. 364. Tamže aj konkrétne prí
klady, napr. listy č. 73, 74 z roku 1467.
199 MHT, s. 67.
200 Tamže, s. 112.0 žolde uhorského expedičného vojska v Neapolskú roku 1481 pozri poznámku č. 151 a 152 v tej
to kapitole.
201 KUSIAK, F.: Rycerze áredniowiecznej Európy laciúskiej. Warszawa 2002, s. 154.
202 KUB1NYI, A.: A Szávaszentdemeter-Nagyolaszi gyOzelem 1523-ban. Adatok Mohács elôzményéhez. In: Had- 
tôrténelmi Kôzlemények, 25, 1978, č. 2, s. 196-198. Tamže aj podrobnejšie prehľady o financovaní jednotlivých po
hraničných posádok v rokoch 1511 - 1514.
203 Kroniky, c. d., s. 242.0 platoch mestských žoldnierov pozri nasledujúcu podkapitolu (3.5).
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Tendencia znižovania žoldu nepochybne súvisí s nadmerným rastom počtu žoldnie
rov a vojenského elementu, takže ponuka žoldnierskych služieb trvalo, ba aj čoraz viac 
prevyšovala dopyt. Trvalý nadbytok nenajatých a dlhodobo nezamestnaných viedol 
k sociálnej marginalizácii a ku kriminalizácii tejto vrstvy. Dôsledkom tohto javu bolo 
vyhrocovanie sociálneho napätia, ktoré v podobe lúpežných prejavov nezriedka preras
talo do dlhotrvajúcich násilných spoločenských konfliktov, ba až lokálnych vojen. Prí
kladom inštitucionalizovanej kriminalizácie žoldnierov je vlastne aj bratrícke hnutie, 
ktorého dejiskom bolo nielen Uhorsko, ale aj Rakúsko, Poľsko, Sliezsko a Morava

Problémy sa však vypuklo prejavovali aj s najatými žoldniermi a vojakmi v služ
be vôbec. Bonfíniho tvrdenie o príkladnej disciplíne uhorského vojska je úplne ne- 
hodnoverné.204 Vyvracia ho množstvo legislatívnych normatívov a sankcií regulujúcich 
disciplínu a správanie sa slúžiacich vojakov. Len ilustrativně možno v tejto súvislos
ti uviesť, že uhorský žoldniersky oddiel pod velením Dobeša Boskovica Černohorské
ho, ktorý bol roku 1480 nakrátko ubytovaný v Šoproni, tamojším mešťanom spôsobil 
škody za 4 665 zlatých, pričom táto suma bola takmer päťnásobkom ročnej dane mes
ta platenej kráľovi.205

Mestá si uvedomovali potenciálnu hrozbu zo strany nedisciplinovaných vojakov 
a pokiaľ sa dalo - ako na to poukazuje prípad Bratislavy206 - nevpustili väčšie vojenské 
oddiely za svoje hradby. Zemepanské mestá, mestečká ani dediny takúto možnosť, po
chopiteľne, nemali. Účinným spôsobom, ako sa vyhnúť násilnostiam vojakov, bolo vý
datné pohostenie či priamo podplatenie ich veliteľov.207

3. 5. Mestá v uhorskom stredovekom vojenstve

Koncom stredoveku nebol mestský stav v Uhorskom kráľovstve početný, lebo z práv
neho hľadiska sa k nemu rátali iba slobodné kráľovské mestá, v ktorých na Slovensku 
žilo asi 5 % obyvateľstva z celkového počtu okolo pol milióna. V celouhorských relá
ciách približne 110 000 obyvateľov žijúcich v zhruba 30 slobodných kráľovských mes
tách (vrátane saských miest v Sedmohradsku) tvorilo 3,8 % z celkového počtu obyva
teľstva odhadovaného koncom 15. storočia na 2 milióny 900 tisíc až 3 milióny 300 ti
síc. Po prirátaní ďalších zhruba 130 000 obyvateľov žijúcich v zemepanských mestách 
a mestečkách mestský element v celkovom počte 240 000 predstavoval 8,2 %. V po-

204 Pozri Decades 4.8.106-110, kde sa dokonca vyzdvihuje údajná manželská vernosť uhorských vojakov počas dl
hodobého odlúčenia.
205 KUBINYI, A.: Mátyás király, c. d., s. 95.
206 Nepriame svedectvo o tom, že Bratislava v období neskorého stredovelm (resp. prinajmenej v období rokov 1439 
-1526) nevpustila vojenské oddiely do vnútra ohradeného mesta, podávajú jednak komorné knihy a jednak skutoč
nosť, že sa nezachovala žiadna písomná sťažnosť na vyčíňanie či přehmaty vojska priamo v meste. Pozri AMB, K 2 
- 77; Archív mesta Bratislavy. Inventár stredovekých listín, listov a iných príbuzných písomností. Praha 1956.
207 ŠPERKA, A.: Návštevy v Bratislave v období vlády Mateja Korvína 1458 - 1490. Diplomová práca, FiF UK, 
Bratislava 2001- dospel k zaujímavému poznatku, že vojenskí velitelia tvorili minoriadne frekventovanú kategóriu 
pohostovaných návštevníkov mesta v celkovom priemernom podiele okolo 12 %. Takmer rovnaký podiel pripadal na 
hostiny, ktorými si mestská rada uctila šľachticov a až za nimi nasledovali napríklad predstavitelia iných miest, pre
láti, veľmoži, dvorania či kráľ a kráľovná.
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Stredoveké mestá venovali velká pozornost budovaniu 
a údržbe svojich fortifikáciC (Weisskunig, okolo 1515).

rovnaní s ostatnou Európou išlo o níz
ky podiel, lebo napr. v nemeckých kra
jinách žilo v mestách na konci stredo
veku do 15 % obyvateľstva.208 Na zákla
de nízkeho podielu mestského elemen
tu nemožno však usudzovať, že by mestá 
v Uhorsku mali v spoločenskom či hos
podárskom živote podradné postavenie, 
no pravdou je, že vo sfére mocenského 
vplyvu zohrávali len druhoradú úlohu.

Mestá a mešťania v Uhorsku mali vo 
vojenstve a v brannom systéme kraji
ny vždy nezastupitelné miesto. Forma 
vojenských povinností výsadných (slo
bodných kráľovských i banských) miest 
a mestečiek závisela od charakteru voj
nových konfliktov a dobových pome
rov, takže v minulosti prešla mnohými 
kvalitatívnymi i kvantitatívnymi preme
nami.209

Mesto a branná moc v podobe armády v makrorovine či mešťan a vojak v mikrorovi- 
ne predstavujú dva významné spoločenské fenomény, ktoré sa významnou mierou nie
len podieľali na každodennosti, ale ju aj spoluurčovali. Mesto zohrávalo v živote voj
ska, ale aj ktoréhokoľvek vojvodcu či radového žoldniera významnú úlohu. Nešlo pri
tom v žiadnom prípade len o vidinu koristi. Vnímanie mesta zo strany stredovekého bo
jovníka bolo mnohoraké. Náprotivný obraz bol nemenej zaujímavý. Videnie zámožné
ho mešťana, remeselníka, alebo nádenníka bolo tiež mnohoraké, nikdy však nie identic
ké navzájom, no ani s predchádzajúcim pohľadom. Kým pre jedného znamenala vojna 
skutočnú pohromu, pre druhého mohla byť spásonosným zdrojom obživy. A to je len 
jeden z aspektov tejto širokej problematiky.

Na konci stredoveku mali vojenské povinnosti miest už charakter pevného a funkč
ného systému, o čo sa zaslúžili normatívne a zákonné úpravy vydané či schválené krá
ľom alebo uhorským snemom.210 Vojenská povinnosť miest a mešťanov spočívala prvo
rado v ich zapojení sa do celokrajinskej obrany, a to platením vojenskej dane, zásobo-

208 K počtu a rozvrsteniu obyvateľstva stredovekého Uhorska pozri ENGEL, P. - KRISTÓ, Gy. - KUBINYI, A.: Ma- 
gyarország tňrténete 1301 - 1526. Budapest 1998, s. 279. Ďalej aj SEGEŠ, V.: Stredoveké mestá na Slovensku. In: 
Studia Academica Slovaca 31. Bratislava 2002, s. 347.
209 O úlohe a zástoji miest v uhorskom stredovekom vojenstve pozri SEGEŠ, V.: Die Städte in der Slowakei und 
das Militärwesen an der Wende des Mittelalters. In: XXII. Kongress der internationalen Kommission fUr Militär- 
geschichte. Von Crécy bis Mohács - Kriegswesen im späten Mittelalter (1346 -1526). Acta 22. Wien 1997, s. 238 
- 247. Tenže: Hlavné črty zástoja miest na Slovensku v uhorskom stredovekom vojenstve. In: Vojenská história, 2, 
1998, č. 1, s. 3-20.
210 Pozri SEGEŠ, V: Legislatívno-právny rámec uhorského vojenstva do sklonku 14. storočia. In: Vojenská história, 
3, 1999, č. 1, s. 3 - 19. Tenže: Legislatívno-právny rámec uhorského vojenstva za kráľa Mateja Korvína. In: Vojen
ská história, 5,2001, č. 2, s. 3 - 19.

142



OZBROJENÉ SILY, BRANNÝ SYSTÉM A VOJENSKÉ UMENIE V STREDOVEKOM UHORSKU

V stredovekej spoločnosti nik neušiel pozornosti, zreteľne sa vynímali najmä okrajové vrstvy spoločnosti.

vaním kráľovského vojska výzbrojou, výstrojom i potravinami, zapožičiavaním ťažkých 
palných a strelných zbraní (diel a katapultov) aj s obsluhou, ako aj dodávaním predpí
saného počtu vojakov. Nemenej dôležitá bola aj bezprostredná obrana vlastného mesta 
či jeho okolia. V tomto prípade išlo hlavne o budovanie a údržbu mestských fortifiká- 
cií, strážnu službu, alebo v prípade priameho ohrozenia mesta o bojovú službu mešťa
nov, ale aj ostatných mužov v meste.

V súvislosti s obranou mesta treba poukázať na faktor časopriestorového zaradenia 
a z neho vyplývajúceho vnímania stredovekého človeka. Ktorákoľvek väčšia či menšia 
komunita v stredoveku si síce svoju časovú a priestorovú determináciu sotva uvedomo
vala, no práve vďaka nej nebola navzájom natoľko anonymná, mala v omnoho väčšej 
miere vyvinutý cit pre kontrast, a tým aj identifikačný zmysel. V stredovekom meste nik 
neušiel pozornosti. Týkalo sa to nielen prichádzajúcich zvonka, ale aj samotných obyva
teľov mesta. Každý kamsi patril, bol kdesi príslušný, a to aj ľudia žijúci na okraji mest
skej spoločnosti, akými boli najmä žobráci, chorí, prostitútky či zločinci. Zreteľne sa vy
nímal aj každý šľachtic alebo ozbrojenec, či už mestský dráb alebo cudzí žoldnier.211

Jedným z podstatných znakov stredovekého mestského spoločenstva bolo to, že jeho 
mužskí obyvatelia vytvárali obrannú komunitu. Úlohy súvisiace s obranou mesta ma
li nielen plnoprávni mešťania, ale vôbec všetci mužskí obyvatelia. Vidno to napríklad 
z nariadenia kráľa Ľudovíta I. zo 4. decembra 1346 adresovaného Bratislave, v ktorom 
sa ukladá povinnosť všetkým vlastníkom domov bez ohľadu na stav, pôvod a hodnosť, 
či už ide o duchovné a svetské osoby alebo Židov, spoločne a rovnako podieľať sa na

211 SEGEŠ, V.: Hlavné črty zástoja miest, c. d., s. 4.

143



OD RYTIERSTVA PO ŽOLDN1ERSTVO

strážení a ochrane mestských opevne
ní.212 O tom, že aj Židia boli v meste in
tegrovaní do mestskej domobrany, sved
čí aj list Trnavčanov gubernátorovi Já
novi Huňadymu roku 1452, v ktorom sa 
sťažujú na Židov, lebo odmietajú vyko
návať v noci v meste strážnu službu, hoci 
je to v Trnave oddávna zvykom.213 Napo
kon, aj jedna z veží bratislavského mest
ského opevnenia (medzi Michalskou 
a Laurinskou bránou) niesla názov Ži
dovská (paralelne sa nazývala i Kráľov
ská).214

Z 12 slobodných kráľovských miest 
na Slovensku uvádzaných menovi
te v spomínanom zákonnom článku 

3/1514215 bolo v stredoveku murovanými hradbami opevnených 9 miest, neohradené 
do konca stredoveku zostali Banská Bystrica,216 Banská Štiavnica217 a Zvolen,218 ako aj 
ostatné 4 (slobodné kráľovské) banské mestá nemenované výslovne v zákone, patria
ce však do združenia dolnouhorských čiže stredoslovenských banských miest: Banská 
Belá, Ľubietová, Nová Baňa a Pukanec.

Absencia hradieb u takmer všetkých slobodných kráľovských banských miest je do 
značnej miery pochopiteľná. Vyplývala z osobitnej geografickej polohy týchto miest 
v husto zalesnenom a horskom teréne so sťaženým cestným prístupom. Je nepochybné, 
že vďaka faktoru výhody domáceho prostredia boli obyvatelia banských miest zväčša 
včas dobre informovaní o pohybe blížiaceho sa nepriateľa i o jeho sile, takže sa doká
zali primerane pripraviť a zariadiť. Ide tu o príklad skĺbenia pasívneho prvku (geogra
fického) s činorodým činiteľom (prístupom mešťanov). Banské mestá však úlohu mest
ských fortifikácií nepodceňovali,219 viaceré sa opevnili hradbami v 2. polovici 16. sto
ročia, keď sa ocitli v pásme bezprostredného tureckého ohrozenia.220

Rybárska brána bola Štvrtou a najmladšou bránou 
stredovekej Bratislavy. Rekonštrukčná kresba Karla 
Frecha.

212 „Vt vniuersi homines, cuiuscunque status et condicionis existant, qui in ciuitate nostra Posoniensi, et in metis 
eiusdem ciuitatis domos habent, communiter et vnanimeter factum opens vigilacionis et custodie, ac alii cuiuslibet 
ponderis ipsius Ciuitatis nostre debeant et teneantur facere et exercere, ac omne onus ipsius ciuitatis debeant et te- 
neantur communiter supportare, tam viri Ecclesiastici, quam seculares et Judei.“ ORTVAY, T.: Geschichte der Stadt 
PreBburg, 2/3, PreBburg 1900, s. 265. Povinnost podieľaf sa na výstavbe, oprave a zdokonalovaní mestských opevne
ní mali však nielen občania mesta, ale aj poddaní z okolia. V takomto prípade sa panovníci zvyčajne písomne obra
cali na stoličnú vrchnost a zemepánov príslušnej stolice. Tamže, s. 265 - 267.
213 Dejiny Trnavy. (Zost. J. Šimončič - J. Watzka). Bratislava 1989, s. 57.
214 ŠEVČÍKOVA, Z.: Mestské opevnenie Bratislavy. Bratislava 1974, s. 22.
215 CJH 1000-1526, s. 708.
216 Súpis pamiatok na Slovensku, zv. 1., Bratislava 1967, s. 33 - 36.
217 Tamže s. 61-77.
218 Súpis pamiatok na Slovensku, zv. 3., Bratislava 1969, s. 475 - 476.
219 Zaujímavé poznatky o Banskej Bystrici v tomto smere prináša napr. RATKOŠ, P.: K topografii Banskej Bystrice 
v čase baníckeho povstania (v rokoch 1525 -1526). In: Historické štúdie IX, Bratislava 1964, s. 103 -120.
220 GRAUS, I.: Vývoj fortifikácie Banskej Bystrice do konca 16. storočia v podmienkach špecifík pasívnej obrany 
stredoslovenských banských miest. In: Vojenská história, 4,2000, č. 1, s. 3 - 22.
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Aspoň stručne ďalej načrtneme zá
kladné údaje o opevnení jednotlivých 
slobodných kráľovských miest.221

Bardejov dostal roku 1352 právo ko
nať jarmok, postaviť si múry a veže. Po
stupná premena na mesto vyvrcholila 
v roku 1376, keď Bardejov dostal úpl
nú samosprávu. Mestské hradby Barde
jova vznikli v rokoch 1352 - 1376, keď 
vybudovali aj tri brány. Hornú bránu 
upravil Matej z Norimberka okolo roku 
1405 na stanicu tridsiadkového úradu.
V druhom desaťročí 15. storočia hrad
by opevnili a doplnili ochodzami a prie- 
kopovými múrmi pod vedením miestne
ho majstra Mikuláša, zvaného po latin
sky Lapicida či po nemecky Parlirer. Upravili sa aj mestské brány doplnením o mosty 
a pri západnej a východnej bráne vybudovali barbakány. Bašty a veže hradieb sa prvý 
raz spomínajú v roku 1438. Na konci stredoveku bolo mesto dobre opevnené, prístupné 
tromi bránami s barbakánmi a jednou bránkou, na hradbách bolo 23 bášt.222

Budovanie mestského hradobného systému a murovaného opevnenia v Bratisla
ve223 spadá do obdobia posledného desaťročia 13. storočia, keď už jestvujúcemu mes
tu kráľ Ondrej III. udelil veľké mestské privilégium.224 Je zaujímavé, že mesto sa ne- 
primklo k hradu a ani nepočítalo s jeho ochranou, ako to bývalo zvykom u naprostej 
väčšiny podhradských sídlisk a neskorších miest či mestečiek. Oproti hradu sa dokon
ca opevnilo hradobnými múrmi. Mestské hradby tvoril vysoký vnútorný múr, pred ním 
nižší (vonkajší) parkánový múr a hlboká priekopa, ktorá sa napúšťala vodou. Vstup do 
mesta chránili už od konca 13. storočia tri brány: Michalská na severnej, Laurinská na 
východnej a Vydrická na západnej strane. Nimi prechádzali a v meste sa spájali sta
ré diaľkové cesty (Olomoucká, Nitrianska, Viedenská). Pred tieto brány tvaru hranolo
vých veží s podchodom v prízemí, ktorý uzatvárala padacia mreža a ťažké dvojkrídlové 
vráta, postavili v 15. storočí polygonálne barbakany. Komunikáciu v nich zalomili v tu
pom uhle tak, aby prípadná priama delostreľba nemohla ohroziť vlastnú bránu. Začiat
kom 15. storočia pribudla ako štvrtá hlavná brána na južnej strane od Dunaja aj dovte
dajšia bránka nazývaná Rybárska.

Bratislavské mestské opevnenie bolo už od začiatku riešené veľmi progresívne.

Laurinská brána a veža v Bratislave na rekonštrukčnej 
kresbe Karla Frecha, vpravo Mäsiarska bašta, vľavo 
nárožná Pekárska bašta.

221 O fortifikáciách našich miest je pomerne rozsiahla odborná literatúra, a to najmä z pamiatkarskeho hľadiska. 
Množstvo parciálnych štúdií je uverejnených v ročenkách Monumentorum tutela. Keďže nebolo mojim zámerom de
tailne skúmaí túto problematiku, opieral som sa predovšetkým o trojdielne dielo Súpis pamiatok na Slovensku v kto
rom je podaný ucelený a hutný prehľad o mestských fortifikáciách.
222 Súpis pamiatok na Slovensku, zv. prvý A-J, Bratislava 1967, s. 79 - 82.
“3 Tamže, s. 148 - 154; ako aj Dejiny Bratislavy. Bratislava 1966, s. 62 - 67.; Dejiny Bratislavy. Bratislava 1982, s. 
79 - 85.
224 Edícia a faksimile: HORVÁTH, V.: Bratislavské mestské privilégium. (Ondrej III. - 2. decembra 1291). Bratisla
va 1991.
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Košice na zobrazení z roku 1617 sa čo do opevnenia neveľmi líšili od stredovekého stavu

Malo parkanovú časť (zwinger), čiže plošinku s nižším hradobným múrom vlože
ným medzi hlavný hradobný múr a priekopu. Hlavný hradobný múr mal v hornej čas
ti ochodzu, čiastočne vysunutú na krakorcoch do mesta a předprseň vytvorenú cimbu
rím. K základnému pôdorysu hradobného múru patrili od začiatku kruhové nárožné ve
že - Obuvnícka a Pekárska. Na kamenných hradbách vyrástol v prvej polovici 15. sto
ročia rad delových bášt: Mäsiarska (spomínaná už roku 1434), Obuvnícka a Pekárska 
(1439), podkovovitá bašta za františkánskym kláštorom (1498), Prašná (1520). Medzi 
Vydrickou a Michalskou bránou sa na múre oproti hradu nachádzalo taktiež viacero de
lových bášt. Povyše veže Dómu sv. Martina, ktorá bola súčasťou mestského opevnenia, 
bola bašta Ungarfeind (čiže Nepriateľ Uhrov), ktorá dostala meno v čase bojov o uhor
skú korunu v rokoch 1440 - 1442, keď mesto podporovalo Ladislava Pohrobka a hrad 
stál na strane Vladislava I. Jagelovského. Ďalšími baštami bola veža Luginsland (čiže 
Pozri do krajiny) spomínaná roku 1440, Vtáčia bašta, spomínaná už roku 1373. Za ňou 
smerom k Michalskej bráne sa nachádzali ďalšie, pravdepodobne dve polkruhové baš
ty, ktorých názvy sa nezachovali. Na vonkajšom obvode bratislavských predmestí sa do 
polovice 15. storočia postupne vybudovali ďalšie predsunuté valové opevnenia s palisá
dami, ktorých súčasťou boli opevnené brány na prístupových cestách. Roku 1434 bola 
vybudovaná brána na Suchom mýte, roku 1442 Krásnoveská (Schôndorfská) brána, ro
ku 1464 Dunajská a roku 1499 Špitálská brána.

Osobitnú formu a funkciu v bratislavskom fortifikačnom systéme mali predmest
ské pevnôstky, ktoré sa v dobových prameňoch nazývali tábory.225 Bezpečne a po me-

225 Bližšie ORTVAY, T.: Geschichte der Stadt PreBburg, 1 - 4 (7. zv.), PreGburg 1892 - 1912. Tenže paralelne aj v ma
ďarskej jazykovej mutácii Pozsony város tôrtenete. Pozsony 1892 -1912,2/1, s. 167 -178. V tejto súvislosti treba po
znamenať, že okrem prevažujúceho súvekého nemeckého označenia Tabor, Thabor, Thaber, sa však občas vyskytuje 
aj pomenovanie Polwerich (=Bollwerk), čo v tomto prípade značí potné opevnenie, čiže vlastne jednoduchú tvŕdzu.
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ne známe sú štyri tábory vybudované na 
južnom predmestí paralelne v línii medzi 
vodnou priekopou a riekou Dunajom. Išlo 
vlastne o jednoduché poľné tvŕdze, ktoré 
pozostávali spravidla z oploteného zemné
ho návršia spevneného výstužou z kameňa, 
tehál i dreva, no mohlo ísť aj o stavby vy
budované celé z pevného materiálu. Tábo
ry plnili úlohu vonkajších mestských forti- 
fikačných a strážnych stanovišť. Boli obsa
dené ozbrojenou posádkou, takže mali byť 
schopné brániť sa aj samostatne. Posádka 
tábora okrem toho podľa potreby a svojich 
možností výpadmi alebo streľbou znepo
kojovala obliehateľov mesta. Neďaleko ná
rožnej Pekárskej bašty stál Starý tábor (al
ter Tabor pey Pekenturn), prvý raz spomí
naný roku 1439, ktorý bol prepojený dre
veným krytým mostom postaveným na ko
loch s mestskými hradbami. Tábor viackrát 
opravovali, roku 1509 sa spomína aj samo
statná budova strážnice v tábore. Na príkaz 
mestskej rady bol tento tábor roku 1532 zlikvidovaný. Druhý Starý tábor stál na juho
západnom predmestí, označoval sa aj ako Tábor za garbiarmi (prvá zmienka roku 1442 
v podobe Tabor hinter der lederern, keď sa zároveň spomína aj polwerich hinter den 
lederern). Pred Rybárskou bránou bol Nový tábor (zmienka už roku 1434), ktorý bol 
najviac vysunutý ku korytu Dunaja, takže sa občas označoval aj ako Dolný či Spodný 
tábor (nyder Tabor). Vedľa neho sa v stredoveku nachádzala budova mestskej mýtnice. 
Štvrtým známym bol Vydrický tábor, nazývaný aj Biely. Prvá zmienka o ňom je z ro
ku 1440 a ako už zo samostatného názvu vyplýva, rozprestieral sa na západ od Vydric- 
kej brány a Obuvníckej bašty. V prípade nebezpečenstva slúžil aj ako útočisko pre oby
vateľov podhradskej osady Vydrice, ktorá nemala samostatné hradby. Tento tábor dala 
mestská rada zlikvidovať roku 1532.

Košice si hradby začali stavať koncom 13. storočia, pravdepodobne hneď po povýše
ní na mesto za vlády Ondreja III. Prvýkrát sa hradby spomínajú v mestskej listine z ro
ku 1307 týkajúcej sa bratstva kožušníkov. Obranu hradieb zabezpečovali miestne cechy, 
hradby boli obklopené priekopou, do ktorej sa privádzala voda z mlynského náhonu 
Hornádu. Náklady na údržbu hradieb od 14. storočia zaručovali aj nové dedičské pred
pisy, podľa ktorých sa na stavbu hradieb venovali dve tretiny majetku zanechaného bez 
závetu. Prvé pásmo hradieb sa v 15. storočí zosilnilo druhým pásmom, ktoré bolo po
stavené najmä za Žigmunda a Mateja I. Hradby mali dve hlavné brány - Hornú a Dol
nú, ktoré stáli na južnom a severnom konci dlhého námestia. Kolmo na os námestia 
viedla od homádskeho mosta smerom k západnému predmestiu cesta, ktorú uzatvára
la pri Hornáde mlynská brána a na západe tzv. Forgáčovská brána. Dvojitý obvod stre-
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Levoča na rytine z roku 1618 verne zachytáva podobu hradieb, brán a veží postavených už v stredoveku.

dovekých hradieb sledovala úzka Hradobná ulica vo vnútri mesta.226 Ku koncu 15. sto
ročia mali Košice 635 domov a okolo 4200 obyvateľov a boli najväčším mestom na se
verovýchode krajiny a na tretom mieste v celouhorských pomeroch (po Budíne a Bra
tislave).227

Počiatky opevňovania Kremnice spadajú do konca 14. storočia, keď prvý farský kos
tol na kopci opevnili dvojitými hradbami a v takto vzniknutom hrade zriadili sídlo ko
morného grófa. Vybudovanie mestských hradieb sa datuje do 1. štvrtiny 15. storočia, 
keď mestská rada dala na základe Žigmundovho nariadenia opevniť svoju výsadnú 
štvrť, čiže námestie - rínok (Ring) s patricijskými domami. Vonkajšie štvrte mesta kde 
bývali baníci a minciari, neboli nikdy opevnené. Parcely domov na námestí siahali až 
k hradbám, takže tu nevytvorili hradobné uličky. Mestské opevnenie sa prvý raz vyslo
vene spomína až roku 1441, keď malo hradobný múr s baštami, tromi bránami a prie
kopou. Hradobný múr bol okrem priekopy chránený aj palisádami, ktoré sa však prvý 
raz písomne spomínajú roku 1537 ako šranky.228 V polovici 15. storočia bola Kremnica 
vyspelým a dobre chráneným mestom, rozdeleným do 9 štvrtí, mala asi 250 domov so 
690 rodinami a 3000 obyvateľmi.229

Levoča pri druhom vpáde Tatárov na Spiš roku 1285 ešte nebola opevnená. Predpo
kladá sa, že mestské hradby boli založené okolo roku 1310 a v priebehu 1. štvrtiny 14. 
storočia vybudované v celom hradobnom okruhu okolo mesta. Levočské hradby bo
li postavené z lomového kameňa, sledovali oblý pôdorys náhornej plošiny, na ktorej sa 
týčilo stredoveké mesto. Na príkrych severozápadných svahoch boli hradby pomerne 
jednoduché, no na južnej a východnej strane ľahko dostupného terénu bol vybudovaný

226 Súpis pamiatok na Slovensku, zv. 2., Bratislava 1968, s. 83.
227 Tamže, s. 82.
228 Tamže, s. 131.
229 Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, II, Bratislava 1977, s. 100.
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Najstaršie zobrazenie Prešova z roku 1662.

dôkladný hradobný systém s vežami či baštami a miestami sa vyznačoval zložitou sú
stavou troch opevňovacích múrov s hradobnou priekopou. Niektoré veže v parkanovom 
múre boli dokončené až začiatkom 15. storočia. Podľa vývojových etáp vzniklo niekoľ
ko typov bášt: otvorené obdĺžnikové, uzavreté štvorcové, polygonálne a podkovovité. 
Najstarší typ gotických bášt zo 14. storočia predstavujú bašty na východnej strane mes
ta, otvorené smerom do mesta a tvoriace záhyb v parkanovom múre, spevnený pilier
mi. Ich priestor vo výške hradobnej uličky bol zaklenutý valenou kamennou klembou, 
ktorá tvorila podlahu pre delá v úrovni ochodze hradobného múru. Bašty zakončoval 
poprsnicový múr so strieľňami. Podľa potrieb vyvíjajúcej sa vojenskej techniky sa hrad
by Levoče v stredoveku takmer trvale obnovovali a doplňovali.230

Prešov si začal stavať mestské hradby pravdepodobne až po roku 1374, keď Ľudo
vít I. nariadil postaviť hradby a poslal mestu majstra Ambróza z Diósgyóru. Roku 1404 
kráľ Žigmund nariadil ďalšie práce na opevnení, takže vtedy pristavali nižší múr (par
kan) k už jestvujúcim hradbám. Prešov teda mal už v 15. storočí vyspelé hradby, kto
ré súvislo, elipsovito obklopovali stredoveké mesto. Vstup do mesta umožňovali brány 
s padacími (zdvíhacími) mostmi na južnom a severnom okraji mesta, v hlavnom sme
re obchodnej frekvencie prešovských kupcov. Brána nazývaná Malá či Stredná bola 
tiež v strede západného hradobného múru. Severný okraj mesta uzatvárala Horná brá
na, umožňujúca príchod zo severu a cestu na sever a západ. Na bránu nadväzoval múr 
v elipsovitom oblúku na východ a pri Dolnej bráne uzavieral spodný okraj mesta. Dol
ná brána otvárala cestu smerom na juh a príchod z juhu. Na západnom okraji mesta už 
koncom 14. storočia bol múr s palisádami a priekopa s vodou, na ktorej boli postavené

230 SUCHÝ, M.: Dejiny Levoče 1. Košice 1974, s. 95-97; Súpis pamiatok, c.d., 2., s. 191 - 192.
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Pohľad na hradbami opevnenú Trnavu zo 17. storočia.

aj mlyny. V 30. rokoch 15. storočia sa vybudoval nový múr vysunutý západnejšie a vy
hĺbilo sa aj nové koryto pre Mlynský potok.231

Sabinov si začal stavať mestské hradby zaiste už hneď po povýšení na mesto v roku 
1405. Hradby sa spevňovali počas celého 15. storočia a začiatkom 16. storočia boli zo
silnené baštami. Mali pôvodne dve brány na koncoch námestia, malú bránku pri mlyn
skom potoku a 13 bášt.232

Skalica si začala budovať mestské hradby po povýšení na mesto roku 1372, roku 1435 
bola výstavba súvislých múrov dokončená. Hradby mali štyri brány - Holičskú, Stráž
nickú, Stračínsku a Hornú pri hrade. Hradby boli zakončené cimburím, pozostávali 
z vysokého kamenného múru, na ktorého vnútornej strane bola postavená ochodza.233

Trnava mala už v čase tatárskeho vpádu pomerne vyspelé mestské opevnenie, ktoré 
tvorilo až 42 murovaných veží pospájaných hlinenými valmi s drevenou konštrukciou. 
Do mesta sa vchádzalo štyrmi bránami vežového typu s prejazdom, prímestské vod
né priekopy sa napúšťali z umelo vybudovaného rybníka a z potoka Trnávka. Súvis
lé mestské hradby sa vybudovali do polovice 14. storočia na uvedených starších zákla
doch. Tvoril ich vysoký tehlový múr, zosilnený vežovými baštami so štvorcovým pôdo
rysom. Väčšie obnovovacie práce na hradbách sa vykonali v roku 1435. V druhej polo
vici 15. storočia boli mestské múry vzhľadom na vojnový ruch značne poškodené.234

Okrem slobodných kráľovských miest vymedzených zákonom bolo aj niekoľko vý
sadných miest, ktoré v priebehu stredoveku patrili do uvedenej skupiny miest, avšak 
pre zálohovanie sa stali právne zemepanskými mestami. Aj z vojenského hľadiska mali 
však charakter plnohodnotného a plnoprávneho mesta (označovali sa ako civitas), keď
že mali mestské hradby. Z nich na prvom mieste treba spomenúť Kežmarok. Prvá pí-

231 Tamže, s. 540; SEDLÁK, I. (ed.): Dejiny Prešova 1. Košice, 1965, s. 91 - 97. (Autorom príslušnej časti je ULIČ
NÝ, F.)
232 Súpis pamiatok, c.d., 3., s. 72.
233 Tamže, s. 101 -102.
234 Tamže, s. 310; Dejiny Trnavy, c.d., s. 37.
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somná správa o mestských hradbách je z roku 1348 a ďalšia z roku 1404, keď kráľ Žig
mund poskytol Kežmarčanom daňovú úľavu kvôli oprave požiarom poškodených hra
dieb.235 Po odchode husitov z mesta roku 1433 chcel spišský župan Ján z Perina zbú
rať mestské múry, ktorými bolo ohradené vnútorné mesto. Kráľ Žigmund však 25. sep
tembra 1433 nariadil, aby okolité spišské mestá pomohli Kežmarčanom v oprave a mo
dernizácii mestských hradieb.236 Začiatkom 16. storočia pozostávali hradby z dvojitého 
vysokého kamenného múru s radom hranatých a okrúhlych bášt. Celý intravilán bol 
opevnený hradbami až po breh Popradu, kde rozvetvené ramená rieky vytvárali priro
dzenú ochranu, zaistenú iba jedným vysokým múrom. Vstup do mesta uzatvárali štyri 
mestské brány situované na hlavných výpadových cestách. Najsilnejšie boli opevnené 
Dolná a Horná brána, ktoré okrem obrannej veže mali aj predsunutý kruhový barbakan. 
Aj tretia mestská brána nazývaná Kušnierska bola opevnená kruhovým barbakanom. 
Štvrtá brána nazývaná Nová stála pri brode Popradu a nemala opevnenie.237

Trenčín mal v stredoveku trvalo charakter výsadného kráľovského mesta a zemepan- 
ským mestom sa stal po tom, čo ho roku 1477 záložným právom získali Zápoľskovci. 
Na základe listiny z 2. augusta 1397 možno predpokladať, že už vtedy hradby obkole
sovali celé vnútorné mesto a napájali sa na opevnenie Trenčianskeho hradu. Mesto ma
lo dve brány - Hornú (severnú) oproti mostu cez vážske rameno a Dolnú (južnú), ktorá 
vyúsťovala do predmestia ležiaceho na juh od vnútorného mesta.238

Už v 1. polovici 15. storočia bola opevnená aj Krupina, no nešlo o pevné, murované, 
súvislé hradby, ale iba o palisádové opevnenie, aké v tom čase mal aj Zvolen, pretože 
murované hradby sa v Krupine začali stavať až v 2. polovici 16. storočia.239 Palisádové 
opevnenie a súvislé pozemné valy malo v stredoveku aj Komárno240 a možno predpo
kladať, že aj viaceré iné (zemepanské) mestá.

Spomedzi 13 či presnejšie 16 zálohovaných spišských mestečiek je existencia hra
dieb v stredoveku preukazná v troch prípadoch; ide o Hniezdne, Podolínec a Spišskú 
Novú Ves.

Hniezdne, ktoré roku 1412 kráľ Žigmund povýšil na mesto s právami, aké užívajú iné 
slobodné mestá, si vybudovalo hradby v priebehu 15. storočia.241

Podolínec bol opevnený hradbami pravdepodobne už koncom 13. storočia. V privi
légiu českého kráľa a krakovského i sandomierskeho kniežaťa Václava H., vydanom 8. 
novembra 1292 sa popri výsadách pre dedičného richtára Henricha (uvádzaného ako 
Heydenricus, advocatus de Podolin) udeľuje Podolínčanom magdeburské právo (ги
га Meydeburiensia), mestu sa ukladá povinnosť ohradiť sa a súčasne sa spomínajú aj

235 Súpis pamiatok, c. d., 2., s. 24.
236 VARSIK, B.: Husitské revolučné hnutie a Slovensko. Bratislava 1965, s. 110, 119.
237 Súpis pamiatok na Slovensku, c.d., 2., s. 24.
238 ŠIŠMIŠ, M. (ed.): Trenčín. Vlastivedná monografia 1. Bratislava 1993, s. 54,60.
239 ZREBENÝ, A.: Z feudálnych dejín Krupiny. Bratislava 1974, s. 19-20.
240 MÁCZA, M.: Vývoj Komárna v obrazoch. Komárno 1985, s. 7.
241 BEŇKO, J.: Prechod severospišských osád z dedinského emfyteutického práva na mestské právo. In: Spišské 
mestá v stredoveku, c.d., s. 40. V údaji o vybudovaní hradieb sa autor v poznámke č. 64 odvoláva na: A Szepesme- 
gyei tôrténelmi társulat évkônyve, 1908, s. 95-96. Michal Suchý existenciu hradieb Hniezdneho roku 1412 nepotvr
dzuje, keď uvádza, že „... ostatné mestá, nachádzajúce sa v severnej a centrálnej časti Spiša, s výnimkou Podolínca, 
opevnenie nemali.“ SUCHÝ, M.: Spišské mestá v poľskom zálohu. In: Spišské mestá v stredoveku. Košice 1974, s. 
59. Mesto sa teda ohradilo asi až po zálohovaní.
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všetci obyvatelia Ľubovne a Hniezdneho, ktorí majú poskytnúť pomoc pri budovaní 
hradieb Podolínca, v ktorom sa aj oni majú uchýliť v prípade nebezpečenstva242 Po- 
dolínec sa v dôsledku strategickej polohy na rozhraní Uhorska a Poľska rozvinul už 
v 14. storočí na významné pohraničné mesto obkolesené súvislým hradobným múrom 
a priekopou. Slobodným kráľovským mestom sa stal roku 1412, tesne predtým, než ho 
kráľ Žigmund spolu s 13 spišskými mestečkami, Ľubovnianskym hradom, (Starou) Ľu
bovňou a Hniezdnym založil poľskému kráľovi Vladislavovi II. Medzi zálohovanými 
mestečkami mal Podolínec prioritné postavenie, pretože na údržbu jeho hradieb mali 
prispievať všetky ostatné mestečká.243

Spišská Nová Ves si najneskôr začiatkom 15. storočia vybudovala mestské hrad
by s bránami, avšak bez zložitého opevňovacieho systému.244 Za husitského ťaženia na 
Spiši roku 1433 sa mesto spomína ako opevnené, bližšie však nie je známe, za akých 
okolností ho napadli a vyplienili táborí ti.245

Dôvodom, prečo ostatné spišské mestá zálohované Poľsku neboli v stredoveku obko
lesené súvislými hradbami, bola najmä skutočnosť, že im v tom bránili okolité slobod
né kráľovské mestá.246 Levoča ešte aj v 17. storočí protestovala proti pokusom niekto
rých zálohovaných miest vybudovať si opevnenie.247 Aj keď zálohované mestá hospo
dársky prosperovali, z vojenského hľadiska sa kvôli absencii hradieb nemohli stať opor
nými pevnosťami. Ako celok pozostávajúci vlastne z viacerých nesúvislých teritoriál
nych enkláv predstavovali však vážny strategický problém. Zálohovaním sa totiž naru
šila kompaktnosť významného úseku severovýchodnej hranice krajiny, ako aj samotné
ho územia Spišskej stolice. Preto uhorskí panovníci už počnúc Žigmundom a Máriou 
Teréziou končiac vyvíjali spolu s uhorským snemom nemalé diplomatické úsilie v zá
ujme vymanenia spišských miest z poľského zálohu.248

V súvislosti s mestskými fortifikáciami je zaujímavé, že motív mestského opevne
nia v podobe hradieb, múrov, brán či veží bol častou figúrou pečatného poľa stredove
kých miest v celej Európe. Opevnenie ako symbol používalo v stredoveku Spoločen
stvo spišských Sasov a ďalších sedem miest a mestečiek na Slovensku, pričom skutoč
ne ohradené boli len dve z nich: Bratislava a Komárno.249

242 „... ut universi incole Libenow et Cnizsna villarum ad civitatem iamdictam Podolin ingruente necessitatis articu- 
lo circa reparacionem fossati et municionem eius quamlibet subsidia impedere et ad eandem cum rebus suis omni
bus confugere teneantur.“ JUCK, Ľ.: Výsady miest a mestečiek na Slovensku (1238 - 1350), zv. I. Bratislava, 1984, 
č. 79, s. 77-78. Pozri aj LEHOTSKÁ, D.: Vývoj mestského práva na Slovensku. In: Sborník FF UK Historica 10. 
Bratislava 1957, s. 91.
243 Súpis pamiatok, c.d., 2., s. 486. Pozri aj predchádzajúcu poznámku.
244 Súpis pamiatok, c.d., 3., s. 150.
245 VARSIK, B.: c.d., s. 111, kde sa uvádza, že „Z listiny kráta Žigmunda zo 6. decembra 1435 sa dozvedáme, že no- 
voveskí mešťania predstúpili pred neho a predniesli mu o škodách, ktoré utrpeli od táboritov, ktorí napadli mesto, 
vyrabovali ho a podpálili, ba aj privilegiálne listiny vtedy odvliekli. Žigmund potvrdil im staré privilégiá a dal im aj 
právo jarmokov.“ Podľa nášho názoru je však možné, že mešťania Spišskej Novej Vsi zámerne zveličili rozsah a naj
mä škody husitského útoku, ba pripúšťame aj možnosť, že husiti mesto vôbec nedobyli útokom. Naša hypotéza vy
plýva zo všeobecne známej skutočnosti, že Spišská Nová Ves aj Kežmarok husitský vpád na Spiš roku 1433 využili 
dodatočne na to, aby si od kráľa Žigmunda vymohli privilégium na právo skladu, ktoré predtým ani jedno z oboch 
núest nemalo. (SUCHÝ, M.: Dejiny Levoče, c.d., s. 108). Pochybnosť o všeobecne tradovanej mienke týkajúcej sa 
dobytia Levoče husitmi roku 1431 vyslovujem na inom mieste tejto práce.
246 SUCHÝ,M.: Spišské mestá v poľskom zálohu. In: Spišské mestá v stredoveku, c.d., s. 81.
247 Tamže, pod poznámkou č. 158.
248 Podrobnejšie tamže, s. 56-71.
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Palebnú silu a výzbroj jednotli
vých miest dokumentujú len ojedine
lo zachované súpisy či inventáre zbra
ní. Bratislava mala roku 1443 zaevido
vaných spolu 125 kusov hlavní, väč
šie množstvo pušného prachu, 870 ší
pov a 3 zápalné šípy, 13 medených 
a 52 olovených gulí, ako aj 22 libier 
(cca 12,28 kg) olovených guliek, ktoré 
sa nachádzali na mestských hradbách, 
baštách či iných mestských fortifikáci- 
ách, a v dvoch prípadoch aj v domoch 
mešťanov, ktorí boh veliteľmi pride
lených objektov.250 Pěchotných zbraní 
(čiže hákovníc a ručnic) bolo 62 a de
lostreleckých zbraní, čiže rôznych veľ-

Vydrická brána bola najlepšie vyzbrojeným objektom 
stredovekej Bratislavy; roku 1443 sa tam nachádzalo 
19 hákovníc, 8 diel, 6 libier pušného prachu, 300 šípov, 
3 zápalné šípy a olovené gule s hmotnosťou 12 libier.

kých pušiek, mažiarov, tarasníc, húfnic
bolo spolu 45 kusov. Presne identifikovať sa dnes už nedá 18 palných zbraní, medzi ni
mi sa nachádzajú aj dve viachlavňové palné zbrane na jednej lafete, čiže akési pred
chodkyne guľometov. Treba pritom poznamenať, že súpis nezachytáva kompletný stav 
výzbroje, lebo nevieme, čo sa v tom čase nachádzalo v mestskej zbrojnici, resp. aké 
osobné (sečné, bodné, úderné, tyčové a strelné mechanické) zbrane uschovávali meš
ťania doma. Aj napriek tomu je však bratislavský súpis z roku 1443 nesmierne cenným 
a vlastne aj najstarším zachovaným dokladom o výzbroji a palebnej sile mesta v rám
ci celého Uhorska.251

Mestá na Slovensku sa veľmi rýchlo prispôsobili masovejšiemu nasadeniu vojenskej
techniky - najmä strelným a palným zbraniam. Tieto zbrane sa vo veľkom nmožstve 
stali základom mestského výzbrojného arzenálu. Mestá najmä v 15. storočí ďalej pře
budovávali i zdokonaľovali hradbový systém, a to obohacovaním o delové bašty. Ak sa 
teda ktorékoľvek opevnené mesto bránilo, bolo pre nepriateľa fakticky nedobytným.252
Významnú úlohu pritom zohrával ľudský faktor, čiže obrancovia mesta.

Takmer vo všetkých stredovekých fondoch mestských archívov na Slovensku mož
no nájsť niekoľko desiatok listov, ktoré podávajú svedectvo o prepadoch, ozbíjaní meš
ťanov, o ich zajatí a požadovanom výkupnom, alebo o rôznych majetkových sporoch

249 Bližšie pozri NOVÁK, J.: Slovenské mestské a otiecné erby. Bratislava 1967; KARTOUS, P. - NOVÁK, J. - VR
TEL, L.: Erby a vlajky miest v Slovenskej republike. Bratislava 1991.
250 AMB, Komorné knihy (ďalej K) 6, s. 450 - 452. Súpis in extenso publikuje SEGEŠ, V.: Hlavné črty zástoja miest, 
c. d. 16 -17. Tamže aj vyčíslené údaje z obdobných súpisov v Prešove, Kremnici a Banskej Bystrici.
^ Rozbor a zároveň inšpiratívne porovnanie so súvekým inventárom zbraní Kolína nad Rýnom podáva DURDÍK, 
J.: Bratislavský inventář palných zbraní z r. 1443. In: Historie a vojenství, 1967,4, s. 573 - 592, ktorý však mylne na
rátal v Bratislave iba 120 hlavní, namiesto 125. Pozri predchádzajúcu poznámku.
252 V zásade sa uplatňovali dva najosvedčenejšie spôsoby: buď priamy útok, čiže sila, alebo vyhladovanie. Zväč
ša sa však oba spôsoby kombinovali, takže najprv sa uskutočnil útok, a keď nebol úspešný, útočníci mesto obkľúči
li a vyhladovaním ho chceli donútiť, aby sa vzdalo. Obkľúčenie bolo však nákladnou i zdĺhavou vojenskou akciou, 
takže v slovenských pomeroch sa v 15. storočí používala zväčša vojnová lesť. SEGEŠ, V.: Hlavné črty zástoja miest, 
c. d., s. 18 - 19.
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a výtržnostiach, a to neraz aj vo vnútri mesta.233 Osobitnú časť tvoria listy o vypove
daní nepriateľstva, požadovaní výpalného, resp. holdovacích poplatkov v čase husit
ských vpádov či vyčíňania bratríkov a iných nezamestnaných vojakov alebo častokrát 
i obyčajných zbojníkov.254 Nielen veľké a skutočné vojny, ale aj rôzne drobné nepoko
je a rušné časy boli príčinou toho, že mešťania sa o svoju obranu a bezpečnosť museli 
postarať predovšetkým sami. Významnou prevenciou pritom bola dobre zorganizova
ná informačná, spravodajská a výzvedná služba.255 Zo sondážneho prieskumu v komor
ných knihách mesta Bratislavy možno vy vodiť poznatok, že v druhej polovici 15. storo
čia vo vysielaní mestských poslov (v priemere zhruba 100 až 200 ciest ročne) mala vý
slovne vojensko-spravodajský charakter viac než polovica ciest, v čase vojny dokonca 
takmer dve tretiny. Napríklad roku 1466, v období od 10. mája do 7. decembra (čiže za 
necelých 7 mesiacov) sa v položke výplaty mestským poslom (Ausgaben auf der Stat 
Potnlon) uvádza spolu 125 vyslaní, a to do blízkeho okolia (najčastejšie Devín, Wolf- 
sthal, Samorín), ale rovnakým dielom aj do vzdialenejších miest, medzi ktorými naj
častejšie figuruje Trnava, Viedeň, Ostrihom a Budín.256

Kým o organizácii a zložení mestských branných síl v 13. - 14. storočí nám zacho
vané pramene podávajú len veľmi skúpe svedectvo, pre 15. storočie už možno vcelku 
spoľahlivo načrtnúť základnú štruktúru v podobe, v akej sa časom vyprofilovala a pre
trvala aj po roku 1526.

Mestské ozbrojené sily na konci stredoveku sa spravidla skladali z troch zložiek:
■ mestská domobrana,
■ mestská stráž ako profesionálny zbor zabezpečujúci aj policajné a hasičské úlo

hy,
■ mestské poľné jednotky, ktoré sa najímali podľa potreby, takže neboli stálou a pra

videlnou súčasťou mestských branných síl.
Obranu mesta zabezpečovala predovšetkým mestská domobrana. Jej jadro tvorili 

príslušníci cechov, ktorým bola zverená obrana i údržba jednotlivých veží na mest
ských hradbách. Napríklad v Košiciach sa v zozname zo začiatku 16. storočia uvádza
jú veže koželuhov (garbiarov), zámočníkov, debnárov, kolesárov, mäsiarov, hrnčiarov, 
povrazníkov a mieškárov, obuvníkov a kováčov.257 Na prešovských hradbách bolo 10 
veží pomenovaných podľa cechov.258 Najstaršími baštami v Bratislave boli Pekárska, 
Obuvnícka, Mäsiarska.259 Cechy však plnili aj iné úlohy, ako vyplýva napríklad z arti
kulov kováčskych majstrov v Levoči z roku 1470, kde sa cechu ukladá povinnosť po
čas dvoch jarmokov (na sv. Jakuba a sv. Gála) postaviť jedného ozbrojenca, a to rov
nako ako všetky ostatné cechy v meste.260 V Bardejove, ako to dosvedčuje (bližšie ne-

253 Výrečný je napríklad najstarší zachovaný súdny protokol mesta Bratislavy (Aechtpuch der Stat ze Prespurg), ve
dený v rokoch 1435 - 1519 a obsahujúci zhruba 50 súdnych prípadov, v rámci ktorých je zachytených bezmála 250 
deliktov postihovaných zväčša hrdelným trestom. AMB, Knihy trestného súdnictva, 4g 1.
254 Pozri napr. CHALOUPECKÝ, V.: Středověké listy ze Slovenska, c. d., passim.
255 Zaujímavé poznatky a postrehy o spravodajskej činnosti z prelomu stredoveku a novoveku prináša PÁLFFY, G.: 
Hírszerzés és hírkozlés, c. d., s. 33 - 62.
256 AMB, K č. 36 (1466), s. 111 -122 (podľa novodobého paginovania).
257 HALAGA, O. R.: Archív mesta Košíc. Sprievodca po fondoch a zbierkach. Praha 1957.
258 SABOL, Š.: Prešov v minulosti a dnes. Bratislava 1943, s. 84. Údaj sa viaže na 16. storočie.
259 SEGEŠ, V.: Hlavné črty zástoja miest, c. d., s. 12.
260 SUCHÝ, M.: Dejiny Levoče, c. d., s. 81 - 82.
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Mestská domobrana v súčinnosti s mestskou strážou zabezpečovala najmä obranu mestských fortifikácií, ako 
aj policajné a hasičské úlohy.

datovaný) zoznam z konca 15. storočia, cechy stavali spolu 73 žoldnierov: pivovarníc
ky cech 20, obuvníci 15, mäsiari 10, kožušníci 6, tkáči 6, kováči 6, mečiari 4, krajčíri 
4, rybári 2.261

Pre lepšiu organizovanosť obrany bolo každé mesto rozdelené na niekoľko mestských 
štvrtí. Na ich čele boli rotmajstri, desiatnici a neskôr, od prelomu stredoveku a novove
ku to boli štvrťoví majstri, ktorí podliehali mestskému kapitánovi ako výkonnému ve
liteľovi mestskej domobrany. Mestský kapitán bol zväčša členom mestskej rady (von
kajšej, no občas aj vnútornej). Staral sa nielen o vojenskú obranu mesta vrátane forti
fikácií, ale aj o poriadok a bezpečnosť, dodržiavanie poriadku v prípade požiaru, čiže 
plnil aj riadiace policajné a protipožiarne úlohy.262 V menších mestách a mestečkách, 
kde nebola zriadená osobitná funkcia mestského kapitána, funkciu vojenského velite
ľa vykonával richtár. Ten bol inak zrejme všade hlavným veliteľom mestskej domobra
ny. Mestská domobrana predstavovala vysoko funkčný systém s presnou hierarchiou 
a subordináciou. Väčšina mestských štatútov podrobnejšie sa zaoberajúcich otázkami 
organizácie obrany pochádza až z pomoháčskeho obdobia263 Vieme však, že mešťania 
si pomerne rýchlo osvojili ovládanie strelných zbraní a uskutočňovali pravidelné cvi
čenia v streľbe, čo sa stalo podnetom pre vznik samostatných streleckých spolkov. Sú
vekými dokladmi možno doložiť strelecké spolky mešťanov v stredoveku prinajmenej

261 ŠOKA Bardejov, MMB, č. 3556.
262 Domobraneckú a protipožiarnu organizáciu Banskej Bystrice rozoberá GRAUS, I.: Das Alltagsleben von Neu- 
sohl im Spiegel der Städtischen Feuerlôschordnung im 16. - 18. Jahrhundert. In: Städtisches Alltagsleben in Mittele- 
uropa vom Mittelalter bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. (Hrsg. V. Čičaj - O. Pickl) Bratislava 1998, s. 135 - 140. 
Celouhorský aspekt novovekých branných a protipožiarnych štatútov aj so stredovekým záberom sleduje DEÁK, E.: 
In guhter ruhe und stoltzer sicherheit... Einige Aspekte des bfirgerlichen Alltags. In: Methoden und Probléme der 
Alltagsforschung im Zeitalter des Barock. (Hrsg. O. Pickl - H. Feigl) Wien 1992, s. 143 -170.
263 Corpus Statutorum Hungariae Municipalium. (Ed. S. Kolosvári - K. Óváry) 1 - 8 zv. Budapest 1885 -1904.
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v dvoch mestách: Bratislave a Levoči.264 Cvičenie v streľbe bolo veľmi dôležité, lebo 
ako je známe, po vypálení z ručnice musel strelec vykonať najmenej 12 úkonov, aby 
obnovil paľbyschopnosf.265

Keďže hlavnou náplňou členov mestskej domobrany bolo vykonávanie svojho vlast
ného povolania či remesla a ich vojenská služba sa uskutočňovala zväčša vo výnimoč
ných prípadoch, na zabezpečenie strážnej, hliadkovej a poriadkovej služby si každé 
mesto najímalo istý počet zamestnancov. Grupovali sa z rôznych sociálnych vrstiev, 
mohlo ísť o profesionálnych vojakov, príslušníkov nižších mestských vrstiev či o vi
diečanov, ktorí mali vojenské skúsenosti. Napríklad z účtovnej knihy mesta Kremnice 
vyplýva, že v rokoch 1463 -1466 mesto platilo tieto kategórie zamestnancov: strážco
via mesta (vigiles civitatis), delostrecký majster či dozorca nad delami (bombardista), 
strážca na veži (vigil in turri), žalárnik (bedellus), mestský trubač (tubicina), dozorca 
nad mierami (custos mensurarum), kat (tortor), mestskí jazdci (equites), pešiaci (pe- 
dites), horár (custos silve), vyzvedač (explorator).266 Obdobnú štruktúru, avšak o čosi 
širšiu i početnejšiu, mala stredoveká Bratislava. Napríklad roku 1445 boli v Bratislave 
v trvalej strážnej či vojenskej službe 15 žoldnieri:

- Kune Trometter (čiže trubač) na Novej (radničnej) veži s týždenným žoldom 6,5 
šilingov (čiže 195) viedenských denárov,

- Wolfgang, nočný strážca na Novej veži s týždenným žoldom 3 šilingy (čiže 120) 
vied. den.,

- Mikuláš, strážca Michalskej brány s týždenným žoldom 60 vied. den.,
- Ľudovít Wachter, nočný strážca Michalskej veže so žoldom 60 vied. den.,
- Kune Paternoster, nočný strážca Michalskej veže so žoldom 60 den.,
- Jakub Wild, strážca Laurinskej brány so žoldom 60 vied. den.,
- Tomáš Pukchler (resp. aj ako Kundler), strážca Rybárskej brány so žoldom 60 

vied. den.,
- Michal Schokkler, strážca Vydrickej brány (ktorý inak v tomže roku zomrel) 

s týždenným žoldom 60 vied. den.,
- Hainczman, nočný strážca Vydrickej veže so žoldom 60 vied. den.,
- Vavřinec a Vít Weidner, strážcovia na Vodnej veži s týždenným žoldom po 60 

vied. den.,
- štyria vojaci žoldnieri na Vodnej veži - Martin z Brna, Linhart Nyderhofer, Miku

láš Polák, Prokop Froschler s týždenným žoldom po 100 vied. den.
Okrem uvedených strážcov a vojakov mesto vtedy zamestnávalo aj hájnika Šimo

na Stemphlera, ktorému jednorázovo vyplatili 7 šilingov (čiže 210) vied. den., ako aj 
dvoch puškárskych (delostreleckých) majstrov: Joriga Scholia s týždenným platom 6

264 Bratislavský mešťan Pavol Windperger v testamente z roku 1490 odkázal streleckú kušu (czil armbst) mestským 
strelcom (alien hiesigen statschliczen) s tým, že ju získa ten, čo bude mať najviac zásahov v streleckej súťaži („.. den 
maisten schws hat, der nem das Armbst...“). AMB, Protocollum Testamentorum 1, s. 226 - 227.
Levočský richtár Konrád Sperfogel vo svojej kronike uvádza, že roku 1516 zaplatil 1 zlatý „in der Schlltzen-bruder- 
schaft“. DEMKÓ, K.: Lôcse tôrténete. Locse 1897, s. 410.
265 MULLER, H.: Gewehre, Pistolen, Revolver. Hand und Faustfeuerwaffen vom 14. bis 19. Jahrhundert. Leipzig 
1979, s. 16.
266 LAMOŠ, T.: Archív mesta Kremnice. Sprievodca po fondoch a zbierkach. Bratislava 1957, s. 36.
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šilingov (čiže 180) vied. den. a Hainri- 
cha, ktorý dostal jednorazovú kvitanciu 
na 48 zlatých.267 Do kategorie zamest
nancov v strážnej a bezpečnostnej služ
be - ako sa to odzrkadľuje v komorných 
knihách mesta Bratislavy - patrili ďa
lej okrskoví pochôdzkári (Zirker), hlás
nici (Umbsager), príležitostní poslovia 
(Potri, Boten) a zvedovia (Spech, Kunt- 
schafter).

Z istého (presne nedatovaného) me
noslovu a výplatnej listiny bardejov
ských žoldnierov vyplýva, že v polo
vici 15. storočia bolo v službách mesta 
(na poľnej výprave) spolu 33 mužov (27 
ozbrojencov, 1 výrobca pušného prachu 
a 4 furmani, ktorých sprevádzal zväčša Vojenské disciplinárne predpisy boli pomeme prísne> 
aj 1 predný jazdec — pohonič). Velíte- mnohé delikty sa trestali spravidla siatím, ako to vidno
ľom žoldnierov bol kapitán (Hauptman) aj v diele Weisskunig (okolo 1515).

Valentín Nikiš (Nigkysch), s mesačným
žoldom 3 zlaté. (Práve on spravoval však aj bližšie nešpecifikovanú hotovosť, z ktorej 
podľa potreby a vlastného uváženia vyplácal rôzne sumy povozníkom, zbrojárskemu 
majstrovi či za proviant.) Vyššiu sumu (4 zlaté) dostával pavéznik (Pafoesner), keďže 
mal pomocníka, ktorého si platil vo vlastnej réžii. Dvaja desiatnici (Zechentner) mali 
po 3 zlaté, rovnako ako zbrojár (Bewafter oder Wappner), zaiste puškársky majster. Ra
doví vojaci - žoldnieri (Soeldner), zadelení do dvoch družstiev, mali mesačne po 2 zla
té Furmani neboli platení jednotne, ale od počtu vykonaných ciest. Napríklad povozník 
Janko dostal na 3 týždne 1 zlatý, Stašek na 2 týždne 50 denárov, Andrej na 4 týždne 1 
zlatý, Deka na 3 týždne 1 zlatý. Na výplatnej listine sa uvádza aj výrobca pušného pra
chu (pixidarius), ktorému v období troch mesiacov vyplatili spolu 11 zlatých.268

Roku 1466 mali strážcovia bratislavských brán po 60 denárov týždenne, dvaja rot
majstri po 90 den., strážca a trubač na Radničnej veži až 180 den. a mestskí povozníci 
120 den. Mestskí žoldnieri najatí a slúžiaci v poli proti bratríkom dostávali žold podľa 
druhu zbrane: pavéznici (paphesner) 300 den., strelci (schueczen) po 150 den. a pešia
ci (fuesknecht) po 120 den. týždenne.269 Bratislavský mestský kapitán (Stathauptman) 
Gašpar Lewpold, inak významný mešťan a istý čas aj richtár (1517, 1518, 1522), do
stával roku 1508 týždenne 3 šilingy (čiže 90) denárov,270 vo fiškálnom roku 1510/1511

267 AMB, K 10 (1445), s. 173 - 206, 217 - 251, 283. K puškárstvu pozri NĚMCOVÁ, Z.: Počiatky puškárskeho re
mesla v Bratislave. In: Vojenská história, 2,1998, č. 2, s. 87 - 92.
268 ŠOKA Bardejov, MMB č. 1987.
269 AMB, K 33 (1466), s. 193 - 221, 243 - 246.
270 AMB, K 63 (1508), s. 315. Len mimochodom, trubač na veži (statturmer) dostával vtedy týždenne 1 libru (čiže 
240) denárov a kat 5 šilingov (čiže 150) denárov. Tie isté platové pomery - mestský kapitán Hans Lachenperger 3 ši
lingy, trubač 1 libra a kat 5 šilingov týždenne - boli už roku 1501; tamže K 57, s. 393, 399, 441.
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týždenne iba 2 šilingy (čiže 60) denárov, čo mu však vyplatili jednorazovo za 52 týž
dňov (13 libier den.) spolu s príplatkom na koňa v sume 5 zlatých.271 Uvedená suma 
a spôsob jej vyplatenia naznačuje, že v prípade bratislavského mestského kapitána iš
lo skôr o symbolickú odmenu, a nie o plat. Výška žoldu naznačuje, že sociálny status 
mestských strážcov, delostreleckých či puškárskych majstrov a žoldnierov bol pomer
ne vysoký, najmä ak si uvedomíme, že mesačné náklady životného minima boli vte
dy 1 zlatý.

Za raritu možno považovať zvláštnu ozbrojenú jednotku, ktorá od konca 15. storo
čia pôsobila v dolnouhorských čiže stredoslovenských banských mestách. Bola známa 
pod názvom „Silberreiter“ čiže strieborní jazdci. Ich úlohou bolo Strážiť a doprevádzať 
tzv. strieborný voz prevážajúci náklad drahých kovov na ceste buď z Banskej Štiavnice 
alebo Banskej Bystrice do Kremnice, kde sídlila mincovňa a mincový úrad. Vykonáva
li však aj iné služby, pri ktorých bola potrebná ozbrojená ochrana. Ich veliteľ sa ľudovo 
nazýval strieborný kapitán (Silberhauptmann).272

Do istej miery prekvapujúce, no pravdivé je konštatovanie, že v 15. storočí mest
ské vojenské kontingenty ako celok kvalitou předčili najpočetnejšiu zložku uhorských 
branných síl, ktorú trvalo predstavovali stoličné oddiely zložené zo šľachticov a občas 
doplnené aj o portálne vojsko stolíc.273 Dôvod kvalitatívneho vzostupu vojenskej hod
noty mestských oddielov a ich poľných jednotiek spočíval predovšetkým v náraste po
dielu mestom najímaných žoldnierov, čo v značnej miere odbremeňovalo samotných 
mešťanov od vykonávania vojenskej služby v meste, ale hlavne od účasti na vojenských 
výpravách a pri poľných ťaženiach mimo mesta. Významným faktorom bolo ďalej to, 
že mestský žoldnieri mali nielen lepšie individuálne vojenské skúsenosti než mešťa
nia a stoliční (šľachtickí i portálni) insurgenti, ale boli aj lepšie vyzbrojení a vystrojení. 
Kvalitnú, no drahú výzbroj a výstroj im spravidla vždy poskytovalo mesto, kým šľachti
ci boli povinní vystrojiť a vyzbrojiť sa z vlastných prostriedkov. Služby mestských žold
nierov často požadoval a využíval aj kráľ Matej I. počas celého vyše tridsaťročného pa
novania, a to aj napriek existencii stáleho žoldnierskeho vojska.274 Mestské vojenské 
kontingenty Matej Korvín povolával a využíval nielen pri útočných výpravách a obran
ných bojoch, ale aj pri eliminovaní rozpínavosti veľmožov, pri potláčaní vnútorných ne
pokojov či sprisahaní.275

O samotnej taktike a konkrétnych bojových akciách mestskej domobrany a mest
ských žoldnierov vieme pomerne málo. Napokon, všeobecne platí, že o uhorských 
branných silách celkovo, alebo konkrétne o samotnom kráľovskom vojsku, o jeho tak-

271 AMB, K 65 (1510/1511), s. 311. (Dfia 27. 4. 1511 mu vyplatili sumárne 19 lb 2 šil denárov.)
272 „... gab es auch noch die Silberreiter (auch Husaren oder Trabanten genannt),... Silberhauptmann,... der natilr- 
lich ebenfalls eine velläBliche und auch tatkráftige Person sein muBte...“ PROBSZT, G.: Die niederungarischen Ber- 
gstädte. MUnchen 1966, s.150.
273 Presvedčivo to dokazuje TÓTH, Z.: Mátyás király idegen zsoldosserege. c. d., s. 85. Nevedno, prečo obidve po
sledné vojenskohistorické syntézy (slovenská VDS I. i maďarská MHT - pozri poznámku č. 2) túto skutočnosť ob
chádzajú.
274 KUBINYI, A.: Mozgósítási és hadseregellátási problémák Mátyás alatt. In: Hadtôrténelmi kozlemények, 103, 
1990, č. 1, s. 66. Konkrétne v prípade Bardejova pozri IVÁN YI, B.: Bártfa szabad királyi város levéltára 1319 - 1526. 
I. Budapest 1910, s. 156-402. (napr. č. 1369, 1423, 1519, 1537, 1553, 1848, atď.)
275 Magyarország tôrténete, I. kbtet. Budapest 1964, s. 136 (autorom príslušnej časti je SZÉKELY, Gy.).
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Vojsko si väčšinu potravín prevážalo so sebou, resp. naku
povalo za limitované ceny.

tike, členení, organizácii a počtoch 
sa zachovalo len málo relevantných 
dobových údajov. Relatívne najob
siahlejšie, dosiaľ však nie vyčerpá
vajúco - ako je zrejmé aj z predchá
dzajúcej podkapitoly tejto práce - je 
zmapované vojenstvo za vlády Mate
ja I.276 Z dvoch, pre Uhorsko základ
ných kronikársko-dejepiseckých diel 
stredovekých autorov - majstra Jána 
z Turca277 a Antonia Bonfiniho278 - 
sa nedá vyabstrahovaf nič podstatné 
pre interpretáciu zástoja miest či po
dielu mestského elementu vo vojen
stve na konci stredoveku. Kronikár
ske svedectvo ďalšieho súčasníka, levočského mešťana Konráda Sperfogla je výrazne 
přínosnějším prameňom, no väčšina údajov o vojenských otázkach sa týka pomoháč- 
skeho obdobia.279 Nepochybne výrečnejšie výsledky a prínosné poznatky by mohol pri
niesť intenzívny, no prácny výskum dobového listinného a účtovného materiálu ulože
ného v slovenských i zahraničných archívoch. Len náhodne a námatkovo možno v tejto 
súvislosti poukázať napríklad na list hornouhorského kapitána Štefana Zápoľského zo 
7. 1. 1465 adresovaný Bardejovu, v ktorom píše, ako sa bardejovskí mestskí žoldnieri 
vyslaní proti bratríkom opili v krčme (in thabernis) v Mníšku nad Hnilcom, kde ich po
tom nepriateľ v noci prepadol, mnohých z nich zajal, iných pozabíjal, a len časti zrane
ných žoldnierov sa podarilo uniknúť.280 Nadmerná konzumácia alkoholických nápojov 
bola teda aj v stredoveku vážnym neduhom, ktorý ohrozoval disciplínu a bojaschopnosť 
jednotlivca i celku.281 Obľúbenosť a nadmerná konzumácia vína v Uhorsku sa do istej 
miery pripisuje aj nedostatku dobrej pitnej vody, ako sa to často spomína v súvislosti so 
stredovekým Uhorskom, ale aj inými európskymi krajinami.282

Stredoveké vojenské predpisy patria medzi vzácne a ojedinelé pramene. Platí to nie
len v prípade Uhorska, ale aj v celoeurópskom meradle. Z tohto hľadiska má priam uni-

276 Sumarizáciu výsledkov a hodnotení s množstvom podnetov v rámci viacerých štúdií pri príležitosti 500. výročia 
úmrtia kráľa Mateja Korvína podáva osobitné číslo Hadtorténelmi kôzlemények, 103, 1990, č. 1. Tam aj odkazy na 
doterajšiu bohatú literatúru a niektoré pramene.
277 Uhorská Kronika Jána z Turca (Johannes de Thwrocz: Chronica Hungarorum) vyšla tlačou roku 1488 v Brne 
aj Augsburgu, potom ešte viackrát aj v maďarskom preklade. Kritický výber v slovenskom preklade vydal SOPKO, 
J.: Kroniky stredovekého Slovenska, Budmerice 1995, s. 114 - 221.
278 Pozri poznámku č. 36 v prvej kapitole tejto práce.
279 SOPKO, J.: c.d., s. 224 - 280,349 - 355.
280 „... noctis in silentio super ipsos irruentes, quos dorinientes in thabernis et domibus super venerunt, ubi plures 
ex ipsis sunt mancipati, alii interfecti, alii vero sauciati profugerunt“. (IVÁNYI, B.: Bártfa szabad királyi város le- 
véltára, c. d., č. 1566, s. 240.)
281 Pijanstvo bolo inak rozšíreným a príznačným javom vo vtedajšej uhorskej spoločnosti, najmä medzi príslušníkmi 
výsadných vrstiev, teda aj u mešťanov. Už letmý pohľad na výdavky ktoréhokoľvek stredovekého mesta na Slovensku 
ukazuje, že náklady na víno tvorili podstatnú položku mestského rozjročtu. Pozri aj podnetný zborník štúdií Nápoje 
v minulosti a prítomnosti Slovenska (Ed.: BAĎURÍK, J. - KÓNYA, P. - PEKNÍK, R.) Prešov 2001.
282 BÚTORA, M.: Mne sa to nemôže stať. Sociologické kapitoly z alkoholizmu. Bratislava 1989, s. 79.
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kátnu hodnotu dokument, ktorý je v Inventári Štátneho okresného archívu v Bardejove 
zaznamenaný ako Disciplinárne pravidlá bardejovských žoldnierov a zadelenie výplaty 
- žoldu.283 Je to zatiaľ najstarší známy mestský stredoveký doklad svojho druhu v rámci 
celého Uhorska. Tento predpis poodkrývá mnohé súvislosti spojené s vojenskou každo
dennosťou Bardejova. Brannej povinnosti podliehali síce všetci bojaschopní mešťania 
a muži v meste, no každé mesto si vždy vydržiavalo aj istý počet žoldnierov.284

Vlastný 6-stránkový, dokument je písaný po nemecky, relatívne úhľadnou gotickou 
kurzívou. Samotný nadpis Vormerck dy wyess der Zalung gemeine speyss unnd Straf- 
fung der ubertretter (Predpis spôsobu úhrady základných potravín a potrestania pre
vinilcov) napovedá, že ide o disciplinárny a proviantný predpis. Nie je síce datova
ný, no na základe diplomatického a obsahového rozboru ho možno zaradiť do polovi
ce 15. storočia. V uhorskej stredovekej legislatívnej praxi je známy iba jediný obdobný 
normatív. Je ním dekrét kráľa Žigmunda vydaný 17. marca 1427 v Brašove.285

V prvej časti dokumentu (na 1. strane) sa uvádza vojenský trestný poriadok. V pre
klade do slovenčiny znie:

(1.) Teda, ak niekto slovami alebo činmi uškodí svojmu kapitánovi alebo desiatniko
vi, nech sa potresce stratou hlavy.

(2.) Ďalej, keď niekto so zbraňou prepadne spolubojovníka vo vojsku, alebo mu uško
dí, nech stratí hlavu; ak však zo zlosti ohrozí zbraňou druhého, nech stratí ruku.

(3.) Ďalej, ten, kto násilím vezme sedliakom potraviny, ktoré dovážajú, nech je bez 
akejkoľvek milosti uvrhnutý do vlhkej jamy a nech je verejne prevedený [uličkou] 
pomedzi vojsko.

(4.) Ďalej, nech sa nikto pri ubytovaní neopováži násilím alebo bez súhlasu zobrať 
čokoľvek z farských dvorov, kostolov a domov kňazov či šľachticov, a to pod tres
tom straty hlavy.

(5.) Ďalej, pod stratou hlavy nech si nikto nedovolí násilím alebo bezočivými slova
mi či činmi spôsobiť ujmu ženám, pannám či dievkam.

(6.) Ďalej, kto ukradne čosi sedliakom, má byť podľa miery previnenia potrestaný.
(7.) Ďalej, ak si niekto v mieste ubytovania násilím vezme jedlo, nech ho kapitán do

núti zadosťučiniť alebo zaplatiť. Ak ide o jazdca, musí gazdovi odovzdať svojho 
koňa, ak je však dotyčný pešiakom, nech dá čosi iné zo svojich vecí.

(8.) Ďalej, ten, čo zbije gazdu, potrestá sa zbitím, aby sa gazdovi učinilo zadosť.
(9.) Ďalej, nikto nesmie loviť ryby v [mestskom] rybníku, a keď tak učiní, nech na 

príkaz kapitána uhradí škodu.
(10.) Ďalej, kto spôsobí škodu, musí ju buď odčiniť, alebo sa pokonať; na čo ho má ka

pitán prinútiť.2*6

283 Štátny okresný archív (ďalej ŠOKA) Bardejov, fond Magistrát mesta Bardejova (ďalej MMB), č. 1987. Pozri aj 
IVÁNYI, B.: Bártfa szabad királyi város levéltára 1319 - 1526.1. Budapest 1910, s. 299, č. 1985.
284 SEGEŠ, V.: Mestá v uhorskom vojenstve na konci stredoveku. In.: Armáda, mesto, spoločnosť od 15. storočia do 
roku 1918. Hadsereg, város, társadalom a 15. századtól 1918-ig. (Ed.: DANGL, V. - VARGA, J. J.) Bratislava 2002, 
s. 18 anasl.
285 Originál listiny je v Slovenskom národnom archíve v Bratislave, Leleský konvent HM, Ease. 47, Acta anni 1427, 
№. 22. Regest a text dekrétu pozri DÓRY, F. - BÓNIS, G. - BÁCSKAI, V. : Decreta regni Hungariae. Gesetze und 
Verordnungen Ungarns. 1301-1457. Budapest 1976, s. 244 - 247. Slovenský preklad (od D. Dvořákovej) pozri Prame
ne k dejinám Slovenska a Slovákov V. Prvý cisár na uhorskom tróne. (Ďalej Pramene). Bratislava 2001, s. 214-217.
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Z obsahového rozboru disciplinárneho poriadku vyplýva, že prvé dve ustanovenia sa 
venujú vnútorným vzťahom a poriadku priamo vo vojsku. Ďalších sedem ustanovení (3. 
- 9. bod) upravuje správanie sa vojakov voči civilnému obyvateľstvu a posledný (10.) 
bod má všeobecný charakter. Sankcie voči previnilcom sú stanovené pomerne prísne, 
zodpovedajú však dobovým zvyklostiam, a to tak zo všeobecne vojenského hľadiska, 
ako aj z hľadiska uhorskej legislatívnej praxe. Trest smrti (sťatím) sa ukladal vo via
cerých prípadoch: za odpor či ublíženie nadriadenému (1. bod), za úmyselný ozbrojený 
útok na spolubojovníka (2. bod), za vykrádanie fár, kostolov a obydlí kňazov či šľachti
cov (4. bod), za zneucfovanie osôb ženského pohlavia (5. bod). Zmrzačením, konkrét
ne odseknutím ruky sa meritórne stanovoval trest v prípade ohrozenia spolubojovníka 
zbraňou v afekte (2. bod). Fyzickým trestom - zbitím mal byť potrestaný vojak, ktorý 
zbil sedliaka, čiže poddaného (8. bod); ide tu o typický príklad tzv. zrkadlového trestu. 
Zaujímavou sankciou je uvrhnutie do jamy a verejné predvedenie pred vojsko v prípa
de, ak sa vojak dopustil krádeže dovážaných potravín (3. bod). Zaiste ide o dávny vo
jenský trest - tzv. uličku, keď vojaci nastúpení v dvoch radoch bili previnilca idúceho 
medzi nimi. Pomerne veľká právomoc sa v disciplinárnom poriadku ponechávala ka
pitánovi, ktorý podľa situácie a vlastného uváženia mohol potrestať viaceré delikty (6., 
9., 10. bod). Nemenej zaujímavým je aj trest v prípade násilného odňatia jedla v mieste 
ubytovania, keď jazdec mal ako satisfakciu odovzdať poškodenému svojho koňa, pešiak 
inú zo svojich cenností (7. bod).287

Ďalšia časť bardejovského predpisu stanovuje (v dvoch bodoch) spôsob úhrady za 
stravu vo vojsku (Dy weisz bezalen dy speysz in dem herr):

(11.) Stravu pre vojsko možno kúpiť na základe úvahy a rozhodnutia trhového dozor
cu, ktorý bude vo vojsku ustanovený.

(12.) Ďalej, ak kapitán zanedbá či začachruje stravné záležitosti, nech ho potrestá 
[mestský] hlavný kapitán, a to rovnakým spôsobom, akým trestá svojich [vojakov].288

286 „(1.) Item, szo eyner seynen hauptman oder Zechendner, mit worten oder wercken beleidiget, szol verlieren sein haupt. 
(2.) Item szo eyner seinen mittgesellen in dem herr, mit waffen Uberlauft oder belediget, szol vorlieren sein haupt, 
doch welcher ausz grimme sein gewer Uber den andren, on belaidigung ausz zeuchet, der szol verlieren ein handt. 
(3.) Item, welcher mit gewalt nimpt den pauren dy speysz dy sy zw fUren, den szol man on alle genadt sew pUrsten 
in dy nas lôcher stechen unnd offentlich durch das herr fUren.
(4.) Item, aus den pfarrhoefenn, kirchenn, unnd heusern der priestern und der edel leut sol keiner nixt mit gewalt ne- 
men, auch on ir vorwilligung bey in herbergen, bey verliefung des haupts.
(5.) Item, keiner szol bey vorliefung des haupts, weiber iungkfrauwen, medt, mit gewalt, ader mit unzimlichen wor
ten oder wercken beleidigen.
(6.) Item, welcher den pauren etwas stelen thut, derr szol nach seinem verdinstnis gestraft werden.
(7.) Item, velcher in der herberg speisz mit gewalt nimpt, der szol durch den hauptman, zw widerstattung oder be- 
zalung, gezwunget werden, ist er ein reisiger, szol er sein rosz dem wirt in sein handt geben, ist er aber ein fuszgeer, 
geb er etwas anders von seinem dingk.
(8.) Item, welcher den wirt schlecht, der szol geschlagen werden, unnd dem wirt genug thun.
(9.) Item, nimantz szol teuch fischen, szo ers thut, szol er durch zwang des hauptmans gnug thun.
(10.) Item, welcher durch fur schaden thut, der selbig szol, genug dar fur thun, oder sich voreinigen, zw welchem er 
durch den hauptman bezwungen szol werden.“ ŠOKA Bardejov, MMB č. 1987, s. 1.
287 SEGEŠ, V.: Stredoveký disciplinárny a proviantný predpis z Bardejova. In: Vojenská história, 6,2002, č. 3 - 4, 
s. 137-138.
288„(11.) Item, dy speysz in dem herr sol kauft werden nach dem erkentnisz unnd aufzspruch des marckrichters, wel
cher in dem herr gefatzt wirt werden.
(12.) Item, szo der hauptman dy dingk verstumen wird, szol in der oberst hauptman strafen, gleichfoermig als er dann 
dy seinen straffet.“ ŠOKA Bardejov, MMB č. 1987, s. 2.
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Limitácia cien je stanovená relatívne nízko, a teda pre vojsko výhodne:
-jatočný a vykŕmený vôl................................ 1 zlatý
- dojná krava s teľaťom....................................3 zlaté
-hus..................................................................1 denár
- celý bok mäsa...............................................50 denárov
-prasiatko........................................................ 2 denáre
-sliepka............................................................1 denár
- denná dávka chleba na osobu.......................1 denár
- pinta (cca 1,691) vína budínskej miery....... 4 denáre
- pinta medoviny.............................................. 2 denáre
- pinta piva.......................................................1 denár
- denná dávka sena na 1 koňa..........................1 denár
- štvrtka ovsa................................................... 6 denárov
- štvrtka jačmeňa............................................................... 7 denárov.289

Priam nezastupiteľnú úlohu mali mestá v oblasti súvisiacej s mohutným rozvojom 
palných zbraní i vlastného delostrelectva. Mestá boli totiž hlavným výrobcom i do
dávateľom týchto nových zbraní, strelného prachu i munície. Okolo polovice 15. sto
ročia boli takmer vo všetkých slobodných kráľovských mestách v Uhorsku delolejár- 
ne a mlyny na výrobu strelného prachu. Mestá ho vyrábali pre svoju potrebu, no aj na 
predaj. Na výrobe zbraní a streliva sa podieľal početný rad remeselníkov. Podľa odha
dov mala delolejárska dielňa vyrábajúca väčšie kusy diel okolo 30 - 40 zamestnancov. 
V mestách na Slovensku bola koncom stredoveku sústredená naprostá väčšina zbrojné
ho priemyslu v rámci celého Uhorska.290

3.6. Rytierstvo a vojenstvo v stredovekom Uhorsku

Rytierstvo bolo osobitým a svojským fenoménom stredoveku. Rozhodujúcim spô
sobom ovplyvnilo život a dianie stredovekej spoločnosti aj napriek tomu, že jeho bez
prostredným nositeľom bola iba vybraná a úzka vrstva spoločenskej elity, ktorá ho

289 „Item fur ein schlacht ochsen der mit zeucht íl. 1
Item fur ein melck kuv mit dem kalb fl. 3
Item fur ein gansz d. 1
Item fur 1 seiten fleisth d. 50
Item fur 1 fercklein d. 2
Item fur 1 hun d. 1
Item fur 1 brot teglich auf ein p(er)son d. 1
Item fur 1 pinth wein ofner maB d. 4
Item fur 1 pinth medt d. 2
Item fur 1 pinth pir d. 1
Item fur hew tag vn(n)d nacht auf 1 roB d. 1
Item fur 1 fiertel haber d. 6
Item fur 1 fiertel gersten d. 7“
Tamže, s. 2.
290 O úlohe miest v rozvoji delostrelectva a v zbrojnom priemysle pozri IVÁNYI, B.: A Magyar tUzérség fejlôdésé- 
nek vázlata a XV. és XVI. században. Debreczen 1916.
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vyznávala ako dominantnú duchovnú 
a etickú ideológiu.291

V rytierskej ideológii a etike sa hneď 
odpočiatku vyprofilovali tri základné, 
navzájom súvisiace i podmienené idey: 
služba pánovi, služba cirkvi a kresťan
stvu, služba žene (dáme).292 V oblasti 
vojenstva sa bezprostredne prejavova
li a vplývali naň prvé dve idey, no ne
priamy vplyv mala aj tretia - služba že
ne, keďže za rytiersku cnosť sa považo
valo nielen prijímanie vznešených sľu
bov, ale v prípade potreby aj obetovanie 
sa pre milovanú ženu, takže nejeden rytier padol na bojisku práve pre túto príčinu.

Rytierske ideály sa ďalej modifikovali najmä v súvislosti s hnutím za Boží mier. Tá
to morálka do istej miery oslabila heroický kult a zvýraznila ideál rytiera ako ochrancu 
slabých. Úsilie využiť rytierskych bojovníkov v prospech cirkevných a pápežských ide
álov pápež Gregor VII. pretavil do propagácie myšlienky bojovníka svätého Petra. Ry
tier sa už nemal riadiť len vášňami a záujmami, ale svoj život a meč mal dať do služieb 
Krista, respektíve jeho pozemských zástupcov.293 Tento posun v chápaní rytiera našiel 
odraz aj v rôznych ritualizovaných prejavoch. Pôvodný iniciačný ceremoniál, založený 
na preukazovaní fyzickej sily, nadobudol v dôsledku spiritualizácie rytierstva takmer 
podobu sviatosti krstu. Cirkev požehnávala zbrane a propagovala uctievanie tzv. rytier
skych svätcov, ktorými sa stali sv. Juraj, Michal, Teodor, Demeter, Martin. Silný vplyv 
cirkvi na rytierstvo sa prejavil aj vo vzniku početných rytierskych rádov. Spomedzi re
hoľných to boli maltézski rytieri - johaniti, templáři, nemeckí rytieri či rád Svätého 
Ducha, ktoré v neskoršom období stredoveku pôsobili aj v Uhorsku.294

Laické rytierske rády - slovami Igora Grausa - mali pôsobiť predovšetkým ako ná
stroje integrácie šľachticov z rôznych teritórií. Ich hlavným poslaním bolo spojenie 
verných prívržencov zakladateľa a suveréna rádu spomedzi najvyššej aristokracie a ne
skôr aj nižšej šľachty, a to na podporu jeho politických cieľov. Samotné členstvo v ta
kejto organizácii bolo veľkou poctou až vyznamenaním, s ktorým boli spojené nema-

Súčasťou rytierskej ideológie a etiky bola aj služba 
dáme.

291 Problematikou rytierstva sa v slovenskej historiografii komplexnejšie zatiaľ ako jediný vo viacerých štúdiách za
oberá GRAUS, I.: Laické rytierske rády v Uhorsku 14. - 20. storočia (stav a perspektívy výskumu). In: Vojenská his
tória, 3, 1999, č. 2, s. 3 a nasl. (tamtiež aj ďalšia literatúra): tenže: Dračí rád Žigmunda Luxemburského a jeho sym
bolika v 15. a 16. storočí. In: Slovenská archivistika 31, 1996, č. 2, s. 86 - 106; tenže: Rádová symbolika a jej apli
kácia v heraldickej tvorbe. In: Heraldika na Slovensku. Martin 1997, s. 100- 113. Pozri aj Grausov seriál Rády a ich 
insígnie. In: História, 2, č. 1 - 6; 3, č. 1 - 3,5. Najnovšou, pritom však jedinou monografiou venovanou aj rytierstvu 
je práca: DVOŘÁKOVÁ, D.: Rytier a jeho kráľ. Stibor zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský. Budmerice 2003. Roz
siahla a v mnohom priekopnícka práca sa venuje prevažne obdobiu Žigmunda Luxemburského, vojenstvo však nie 
je silnou stránkou autorky; nerozozná napríklad kušostrelca od lukostrelca (s. 277), stotožňuje ťažkého jazdca rytier
skeho typu s rytierom (s. 278), mýli si taktiku so stratégiou (s. 382).
292 BližSie pozri WINTER van, J. M.: Rittertum. Ideal und Wirklichkeit. MUnchen 1979, s. 25 - 87.
293 Tamže, s. 66, 70.
294 Základné údaje o nich prináša KVASNIČKOVÁ, J.: Rehole včera a dnes - vo svete i u nás. Bratislava 1995, 
s. 38-43. Porovnaj JIRÁSKO, L.: Církevní řády a kongregace v zemích českých. Praha 1991, s. 27 - 34.
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lé spoločenské aj hmotné výhody. Členstvo 
v laickom rytierskom ráde sa obmedzova
lo na úzky okruh osôb, ktoré vyberal za
kladateľ. Členovia mu boli zaviazaní prísa
hou vernosti a poslušnosti. Zakladateľ vo
či členom rádu vystupoval ako vodca s úlo
hou arbitra a protektora. Rytieri pri vstupe 
do rádu neskladali rehoľné sľuby a vlast
né členstvo ich neobmedzovalo v účasti na 
spoločenskom živote. Laické rády poznali 
iba jediný hodnostný stupeň člena, ktorým 
bol rytier. Členovia rádov sa od ostatných 
príslušníkov šľachty navonok odlišovali no
sením predpísaného rádového odevu, plne
ním predpísaných záväzkov - zväčša litur
gických a sociálnych - nosením insígnie, 
čiže znamenia príslušnosti k rádu. Insígnie 
laického rádu už nepoužívali len zname
nie kríža, lebo pri ich tvorbe sa využíva
li rozmanité motívy zo živej i neživej prí
rody, často s komplikovaným alegorickým 
výkladom.295

Charakteristickou črtou rytierskych rá
dov boli písomné Stanovy, obsahujúce práva a povinnosti rytierov. V ich preambule 
zakladateľ a suverén odôvodňoval príčiny založenia rádu a jeho ciele. Stanovy ďalej 
upravovali vzájomné vzťahy medzi rádovým suverénom a rytiermi, ako aj medzi ry
tiermi navzájom. Cieľom týchto ustanovení bolo obmedziť vzájomné nepriateľstvo me
dzi členmi rádu, urovnať prípadné konflikty, ďalej to bola kolektívna ochrana záujmov 
a spoločný postup v intenciách politiky rádového suveréna. Dôležitou súčasťou stanov 
bol aj opis rádového odevu a rádových insígnií spolu s uvedením spôsobu ich nosenia. 
Mnohé rády členom ukladali povinnosť trvalo nosiť rádové insígnie. Strata insígnií sa 
často postihovala vylúčením z rádu. Stanovy ďalej upravovali podmienky prijatia no
vých členov rádu, ich počet a požadovaný pôvod, rôzne povinnosti sociálneho, litur
gického alebo charitatívneho charakteru, ako napríklad omše za spásu duše zomreté
ho druha, povinnej účasti na jeho pohrebe, dodržiavanie pôstu, nosenie rádového ode
vu, účasť na zasadaniach rádu či almužny chudobným. Súčasťou stanov boli aj sankcie 
za ich porušenie.296

Starí Uliri (či v užšom zmysle slova Maďari) boli bojovým jazdeckým národom. Ich 
spôsob boja a mentalita sa výrazne odlišovali od západoeurópskeho štýlu vojenstva.

Svätý Juraj zabíjajúci draka paril medzi najuctie
vanejších rytierskych svätcov. Rytina A. Diirera.

295 GRAUS, I.: Laické rytierske rády, c. d., s. 6. K motívom insígnií pozri BOULTON, D’A. J. D.: Belts, Brooches,
Collars and Crosses: The Development of the Insignia of the Monarchical Orders of Knighthood, 1325 -1693. He
raldry in Canada 21/1987, 5, s. 16 - 30.
296 GRAUS, L: Laické rytierske rády, c. d., s. 7.
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Nová etablujúca sa spoločenská funkcia ry- 
tierstva im bola dosf vzdialená.297 Prvé pre
javy rytierskeho spôsobu života a ideologie 
do Uhorska prenikli zo západnej Európy 
ojedinele už na začiatku 11. storočia. Prí
kladom je pasovanie kráľa Štefana I. Hun- 
tom a Poznanom mečom vo vlnách Hro
na.298 Ďalšie kľúčové prejavy, medzi ktoré 
prvorado patril obrad opásania rytierskym 
mečom a upevnenie ostrôh, sa v uhorskej 
spoločnosti pozvoľne udomácnili do kon
ca 12. storočia.299 Rytierstvo v západoeu
rópskom štýle sa v Uhorsku plne etablovalo 
v 1. polovici 13. storočia,300 vrchol však do
siahlo až v období vlády anjouovských pa
novníkov.

Existencia osôb označených ako miles je 
doložená už na začiatku 11. storočia v texte 
mravných ponaučení kráľa Štefana I. synovi 
Imrichovi,301 resp. listinné z nášho územia 
z roku 1193.302 V tomto období ide však za
iste o jazdeckých bojovníkov z radov šľach
ty, a nie o rytierov ako takých.303 O udo- 
mácňovaní rytierskych ideálov v Uhorsku 
svedčí aj postupný proces transformácie 
kultu svätého Ladislava, ktorý zomrel roku
1095, kanonizovaný bol roku 1192. Kult prešiel vývojovým procesom od ideálneho krá

Uhorský krát Ladislav L, ktorý panoval v rokoch 
1077 — 1095, sa stal vzorom rytierskeho kráľa 
a národného svätca. Uhorská kronika Jána z Tur
ca (vydaná roku 1488) zobrazuje jeho zápas s Ku- 
mánom (v skutočnosti s Pečenehom).

297 FUGEDI, E.: Rittertum im mittelalterlichen Ungarn. In: Die Ritter. Burgenländische Landesaustellung 1990, 
Burg GUssing 4. Mai - 28. Október 1990. Burgenländische Forschungen Sonderband VIII. Eisenstadt 1990, s. 33.
298 „Vierunt etiam istis diebus Hunt et Paznan qui sunt Stephanum regem in flumine Goron gladio theutonico more 
accinretunt.“ Chronicon Pictum. Képes krónika (faksimilové vydanie). Budapest 1964.
299Ešte na prelome 13. a 14. storočia v Uhorsku nebol celkom udomácnený obrad pasovania podľa nemeckého (či
že západného) zvylcu (mečom), ako o tom svedčí pasáž z veršovanej kroniky Otokara z Geul: „von iwers vater 
hant ist mir die er bekannt daz ich nach tiutschen orden ze ritter bin worden, des die Unger nicht phlegen.“ Pozri 
ENGLISCH, E. - VOCELKA, K.: Das europäische Rittertum des Hoch- und Spätmittelalters. Lebensform, Aufstieg 
und Krise einer Elite. In: Die Ritter, c. d., s. 22.
300FUGEDI, E.: Turniere im mittelalterlichen Ungarn. In: FLECKENSTEIN, J. (ed.): Das ritterliche Tumier im Mit- 
telalter. Beiträge zu einer vergleichenden Formen- und Verhaltensgeschichte des Rittertums. Veroffcntlichungen des 
Max - Planck - Instituts fflr Geschichte Bd. 80. Gottingen 1985, s. 392.
301 Podlá Knihy mravných ponaučení svätého Štefana kráľa kráľovičovi Imrichovi si kráľovič má vážiť a ctiť kniežatá 
a rytierov. Pozri MARSINA, R.(ed.): Legendy stredovekého Slovenska. Ideály stredovekého človeka očami cirkev
ných spisovateľov. Budmerice 1997, s. 28 - 29.
302 „Vrazlo et Stoyza,... iobagiones castri de Trenchin, milites strenú“. MARSINA, R. (ed.): Codex diplomaticus et 
epistolaris slovaciae I., Bratislav* 1971, s. 95, č. 103.
^Podrobnejšie o obsahu termínu miles v tomto období pozri RAPANT, D.: Drobné štúdie k slovenskému stredove
ku V. Milites, cives, civiles. Slovenská archivistika 11,1976, č.l, s. 88 - 109, ako aj podkapitolu 2.1. tejto práce. Po
rovnaj KUČERA, M.: Slovensko po páde Veľkej Moravy. Bratislava 1974, s. 123,282.

165



OD RYTIERSTVA PO ŽOLDN1ERSTVO

Га a dynastického hrdinu cez kresťanského rytiera (athleta Christi) a rytierskeho kráľa 
až po národného svätca (athleta patrice).™

Veľký podiel na prenikaní a upevňovaní ideologie rytierstva v Uhorsku mala aj lite
ratura. Možno predpokladať, že aj v prostredí uhorskej šľachty boli známe všetky žán
re stredovekej literatúry, čiže kurtoáznej (dvorskej) lyriky, hrdinskej epiky a vagantskej 
poézie, ktoré čerpali z rytierskej tradície, aj keď sa nezachovali.305 O ich znalosti však 
svedčia mená predstaviteľov uhorskej šľachty, ktoré sa pod vplyvom rytierskej litera
túry začali vyskytovať od polovice 13. storočia.306 Zachovali sa aj správy o kontaktoch 
uhorskej šľachty s tvorcami a šíriteľmi literárneho ideálu rytierstva z radov francúz
skych trubadúrov. Uhorský kráľovský dvor v 12. storočí napríklad navštívili Chrétien 
de Troyes, Piere Vidal a Gaucelm Faidit.307 Významný vplyv na šírenie rytierskych ide
álov mali aj príslušníci duchovno-rytierskych rádov, ktorí sa v priebehu 12. a 13. storo
čia usadili a pôsobili na území Uhorska.308

Absenciu pôvodnej či prekladovej rytierskej literatúry v Uhorsku nahrádza nezvy
čajne rozsiahly opis rytierskych skutkov a činov v arengách a naráciách donačných lis
tín. Hrdinské skutky, na základe ktorých sa dotyčným udeľovala donácia, majú širokú 
epickú podobu, omnoho rozsiahlejšiu než tomu bolo v súvekej nemeckej či francúzskej 
diplomatickej produkcii. V centre pozornosti je vždy strenuus miles, čiže udatný bo
jovník - rytier, ktorý v službách kráľa nasadil a neraz aj obetoval vlastný život. V rám
ci opisu preukázaných zásluh a ich odmeny sa v tomto druhu listín očividne prejavuje 
aj snaha o prezentáciu dobového ideálu, čiže vlastne vytýčenia vzorca správania, v kto
rom dominujú kľúčové pojmy, ako fidelitas - vernosť, verná služba; honestas - česť, po
čestnosť; audacia - hrdinstvo, odvalia; strenuitas - udatnosť, chrabrosť; gloria - sláva; 
v neposlednom rade však aj militia či adjektívna podoba militaris so širokým séman
tickým záberom. Hrdinské skutky opisované v listinách nie sú však nikdy štylizované 
ako rytierske avantúry či dobrodružstvá a netýkajú sa ani ľúbostnej tematiky; prvoradý 
a vlastne výlučný je vždy rýdzo vojenský aspekt.309

Na dvore uhorského kráľa Karola I. Róberta v období rokov 1325 -1326 vznikol rád 
alebo bratská milícia rytierov svätého Juraja (Universitas societatis fraternalis militiae 
titulo Sancti Georgii), ktorý je zatiaľ najstarším doloženým laickým rytierskym rádom 
v Európe.310 Panovník založil rád so zámerom o upevnenie spojenectva najvýznamnej
ších, jemu verných príslušníkov uhorskej šľachty v počte 50 členov. Členstvo v ráde zna
menalo nielen veľké výhody, ale aj spoločenskú prestíž. Úlohy rádu v oblasti obrany cir-

304 KERNY, T.: Der Ladislauskult in Ungarn. In: Die Ritter, c. d., s. 61 - 62.
305VIZKELETY, A.: Literatur zuř Zeit der hofisch-ritterlichen Kultur in Ungarn. In: Die Ritter, c. d., s. 85. 
306FOGEDI, E.: Rittertum, c. d., s. 34. Podrobnejšie pozri KURCZ, A.: Lovagi kultúra Magyarországon a 13 - 14. 
században. Budapest 1988, s. 313 - 314.
307MINÁRIK, J.: Stredoveká literatúra. Bratislava 1977, s. 167. Chrétien de Troyes vo svojej poézii po prvý raz v deji
nách stredovekej literatúry ospieval potulného rytiera, rovnako ako turnaje či heraldiku. Porovnaj BARBER, R.: The 
Knight and Chivalry. Woodbridge 1995, s. 111. Tenže (v poľskom preklade): Rycerze i rycerskošč. Warszawa 2003. 
308ZOMBORI, I.: Lovagok és lovagrendek. Bratislava 1988, s. 143 - 155, SLIVKA, M.: Rádové domy v štruktúre 
osídlenia Slovenska a v jeho politických a sociálno-ekonomických vzťahoch (so zameraním na križovnícke rády). 
In: Archaeologia historica 12, Brno 1987, s. 383 - 402.
309 Bližšie pozri KURCZ, A.: Lovagi kultúra, c. d. s. 175 - 193.
310 VESZPRÉMY, L.: Az Anjou-kori lovagság egyes kérdései. A Szent GyOrgy - lovagrend alapítása. In: Hadtärté- 
nelmi Kôzlcmények, 107, 1994, č. 1, s. 4.
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kvi a pravej viery, ktoré sa zoširoka proklamovali v preambule rádu, našli v stanovách 
iba skromné miesto. Rytieri si mali navzájom preukazovať úctu a pomoc, a to v mieri aj 
za vojny, vzájomne si napomáhali pri spoločenskom vzostupe. Ak by napriek zákazu 
niektorý z nich hanil alebo ohováral iného rytiera, za trest mal v nasledujúci pondelok 
na raňajky zjesť peceň chleba zmiešaný s popolom. Stanovy tiež predpisovali vykonať sa
tisfakciu za rytiera, ktorému bola spôsobená ujma. Rád formálne viedli dvaja sudcovia 
pre svetskú a duchovnú oblasť, ktorí v rozhodovaní podliehali panovníkovi. Ich úlohou 
bolo riešiť a urovnávať vzájomné spory členov rádu, asistovali pri prijímaní nových čle
nov a od roku 1326 mali zvolávať príslušníkov rádu na pravidelné mesačné zasadania.311

Dôležitou súčasťou života rádových rytierov bolo dodržiavanie predpísaných rádo
vých ceremoniálov, ako aj plnenie liturgických a sociálnych záväzkov. Rytieri mali kaž
dý piatok nosiť predpísaný odev, ktorým bola čierna, po kolená siahajúca sutana s rá
dovým heslom na hrudi: In veritate iustus sum huic fraternali Societati - Som naskrze 
spravodlivým členom tohto bratského spoločenstva. Nedodržanie predpísaných povin
ností sa malo trestať celodenným pôstom. V prípade absencie insígnie na odeve musel 
postihnutý rytier zaplatiť pokutu a zaobstarať si novú insígniu. Ak dáky člen spoločnos
ti umrel, mali ostatní členovia rádu dať odslúžiť desať omší a všetci - s výnimkou ťažko 
chorých alebo zaneprázdnených službou panovníkovi - sa museli osobne zúčastniť na 
omši za spásu jeho duše a na jeho pohrebe. Každý piatok sa mali zúčastňovať na ran
nej pobožnosti a po celý deň mali zachovávať dôstojnosť. V uvedený deň sa mali vyva
rovať všetkých sporov, oferovať v prospech príslušného kostola jeden denár a pomodliť 
sa 10 otčenášov a 10 zdravasov.312

Keď sa rytieri nachádzali na kráľovskom dvore, mali sa pod hrozbou pokuty stravo
vať v spoločnej jedálni, pričom zvyšky stravy sa mali rozdať chudobným. Rytieri sa ma
li trikrát ročne (v deň'sviatku rádového patróna, čiže svätého Juraja, v deň sviatku naro
denia Panny Márie a ôsmy deň po Novom roku) schádzať na spoločných zasadaniach. 
Tí, ktorí boli prítomní na kráľovskom dvore, sa mali stretávať na spoločných zasada
niach raz za mesiac a riešiť tam aktuálne problémy kráľovstva. Údaje o činnosti a akti
vitách rádu sa nezachovali, no je pravdepodobné, že jestvoval prinajmenej do smrti Ka
rola I. Róberta (roku 1342) a azda pôsobil aj za vlády Ľudovíta I. Veľkého, ktorý rov
nako ako jeho otec, bol veľkým podporovateľom rytierskych tradícií.313

V poradí druhý laický rytiersky rád súvisí s osobou Karola II. Malého z Anjou. Je 
paradoxné, že tento takmer epizódny uhorský panovník už v čase korunovácie za krá
ľa Neapolská roku 1381 založil laický rytiersky rád Lode (ĽOrdre de la Nef), ktorý na
priek krátkemu trvaniu mal najrozsiahlejšie a najprepracovanejšie stanovy spomedzi 
všetkých laických rytierskych rádov vrcholného a neskorého stredoveku, resp. raného 
novoveku.314

311 GRAUS, I.: Laické rytierske rády, c. d., s. 12, ktorý poukazuje na to, že neskôr obdobnú funkciu arbitrov vo vzá
jomných sporoch členov rádu plnili aj sudcovia menovaní spomedzi príslušníkov Dračieho rádu. Poukazuje pritom 
na listinu z 8. novembra 1411, ktorú publikuje BORSA, I.: Zsigmondkori oklevéltár III. (1411-1412) Budapest 1993, 
č. 3190, s. 727-728.
312 GRAUS, I.: Laické rytierske rády, c. d., s. 12 - 13.
313 Tamže, s. 13. Porovnaj VESZPRÉMY, L.: Az Anjou-kori, c.d., s. 12 -16.
314 Bližšie pozri GRAUS, I.: Laické rytierske rády, c. d., s. 14 - 16.
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Koncom roka 1408 bol založený Dračí rád (Societas cum signo draconis, Gesell- 
sclraft mit dem Trakchen). Vznikol v prvom pohnutom desaťročí vlády Žigmunda Lu
xemburského, ktoré sa odohrávali v znamení dramatického zápasu o udržanie si uhor
ského kráľovského trónu. Rád vznikol ako odôvodnenie existencie barónskej ligy Gor- 
janský - Ciljský, ktorej členom sa stal aj uhorský panovník. Založenie rádu bolo v tom
to kontexte účelovou akciou, preto aj stanovy rádu z 12. decembra 1408 predstavujú 
vlastne právnu kodifikáciu uvedeného politického zoskupenia, ktoré navonok dostalo 
podobu vtedy módneho rytierskeho rádu. Žigmund si pomocou členov Dračieho rádu 
a ich príbuzných upevnil postavenie na uhorskom tróne a uvoľnil si ruky pre ďalšie dô
ležité akcie v cudzine - predovšetkým pre zisk českej a cisárskej koruny. Pod záštitou 
rytierskej spoločnosti sa v Uhorsku preskupila moc a začal sa rýchly mocenský vzos
tup jednotlivcov či rodín zastúpených v Dračom ráde. Menovite to boli: srbský despo
ta Štefan Lazarevič, Žigmundov svokor Hermann Ciljský a jeho syn Fridrich Ciljský, 
palatín Mikuláš (II.) Gorjanský a jeho brat Ján Gorjanský, Stibor (I.) zo Stiboríc, sed- 
mohradskí vojvodovia Ján Tamáši a Jakub Lack, mačviansky bán Ján Maróty, sriemsky 
bán a temešský župan Filippo Spáno či inak Pipo z Ozory (nazývaný Scolari), kráľov
ský taverník Mikuláš zo Seče, kráľovský pokladník Karol Korbavský, kráľovský dveř
ník Šimon Sečiansky, kráľovský stolník Ján Korbavský, kráľovský pohámik Ján Alšá- 
ni, kráľovský stajník (povozník, štolba) Peter Čech z Levíc, niekdajší sedmohradský 
vojvoda Mikuláš Čáky, chorvátsky bán Pavol Bisenus (Besenyô), slavónsky bán Pa
vol Péči, sikulský župan Michal Nádašdy, župan viacerých stolíc a neskôr krajinský 
sudca Peter Perínsky, kráľovský tajný kancelár Imrich Perínsky. Rast sily malej skupi
ny veľmožov, mohutná koncentrácia pôvodne kráľovského majetku v ich rukách a ci
teľné oslabenie kráľovskej moci boli nevyhnutnou daňou vyriešenia Žigmundovej kri
tickej situácie v Uhorsku na počiatku jeho vlády. Silná barónska skupina predstavovala 
významnú politickú a vojenskú silu, o ktorú sa panovník mohol bez obáv opierať, kto
rej dal však zároveň voľnú ruku v správe krajiny. Z hľadiska vyšších dynastických cie
ľov (zisk luxemburského dedičstva po Karolovi IV., ktoré český kráľ Václav IV. nedo
kázal udržať) bolo Žigmundovo počínanie v Uhorsku účelné, lebo mu prinieslo aj za
mýšľaný úspech.315

Dračí rád združoval dvadsaťštyri členov vrátane jednej ženy - kráľovnej Barbory. 
V texte zakladajúcej listiny Dračieho rádu z 12. decembra 1408, ktorá má charakter 
politickej dohody medzi Žigmundom, jeho manželkou Barborou a ďalšími dvadsiati
mi dvoma uhorskými veľmožmi, sa panovník zaviazal odmeniť členstvom v ráde tých 
šľachticov, ktorí mu poskytli služby v boji proti jeho nepriateľom. Jednotliví rytieri sa 
zaviazali vzájomným priateľstvom a pomocou. Dohoda ďalej stanovovala postup pri 
odpore niektorého z účastníkov dohody voči panovníkovi, ako aj postup pri riešení vzá
jomných sporov členov. Záver listiny obsahuje len krátku pasáž o povinnostiach rytie
rov v súvislosti s rádovým ceremoniálom.316

315 GRAUS, I.: Dračí rád, c. d., s. 89. Tenže: Laické rytierske rády, c.d., s. 16 -17. Ďalej pozri LÔVEI, P.: Der unga- 
rische Drachenorden. In: Die Ritter, c. d., s. 65-67.
316 MOL, Dl 9470. Listinu publikoval FEJÉR, G.: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis X/4, Bu- 
dae 1841, č. CCCXVII., s. 682 - 694.
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V prípade smrti niektorého člena rá
du sa pozostalí druhovia zaväzovali zú
častniť na jeho pohrebe. V prípade ne
účasti boli povinní dať odslúžiť tridsať 
omší za spásu jeho duše. Na pamiatku 
zosnulého mal každý rytier počas jed
ného dňa nosiť skvostný odev a na druhý 
deň ho mal venovať dákemu chudákovi.
Všetci rytieri mali za povinnosť nosiť 
každý piatok čierny odev. Ak hociktorý 
člen rádu niektoré z uvedených ustano
vení opomenul alebo ak si na odev za
budol upevniť rádové insígnie, za trest 
mal dať odslúžiť päť omší a za prípravu 
každej mal zaplatiť štyri denáre. V prípade ak niektorý člen rádu prišiel o rádové in
sígnie, napríklad v zajatí, bol zo spoločnosti vylúčený, až kým si dal vyrobiť nové in
sígnie, alebo si ich zaobstaral iným spôsobom.

Kým v prvej etape (1408 -1410) sa rád konštituoval ako formálne odôvodnenie exis
tencie barónskej ligy, v druhej etape (1411 - 1432) sa stal významným prostriedkom 
medzinárodných diplomatických aktivít, ktoré výrazne presahovali rozmer Uhorské
ho kráľovstva.317 Tretie vývinové obdobie rádu nastalo v súvislosti s panovníkovou dru
hou rímskou korunováciou. Žigmunda na cisársky trón osobne uviedol pápež Eugen 
IV. 30. mája 1433. V júli toho istého roka na panovníkovu žiadosť pápež schválil zmeny 
a doplnky k stanovám rádu.318 Po Žigmundovej smrti v roku 1437 rád nezanikol, ako sa 
zvykne často uvádzať, ale v udeľovaní rádových insígnií pokračovali aj ďalší, a to nielen 
uhorskí panovníci, ako napríklad Albrecht Habsburský, ríšskonemecký cisár Fridrich 
III. a Matej Korvín.319

Insígnie Dračieho rádu spočiatku predstavovali okrídleného, do kruhu stočeného 
štvornohého draka, ktorý má chvost omotaný okolo krku a chrbát rozseknutý do tvaru 
kríža. Symbolika draka mala podľa slov zakladateľa vyjadriť zámer zničenia pohanov 
a odpadlíkov od pravej viery. Od konca 20. rokov 15. storočia sa insignia čiastočne mo
difikovala. Kríž z chrbáta zvieraťa sa stal jeho prevýšením a zároveň došlo k výmene 
prostého svätojurajského kríža za plamenný víťazný konštantínovský kríž. V rovnakom 
období sa objavil aj nový prvok, ktorým bolo heslo či devíza „ O QUAM MISERICORS 
EST DEUS, IUSTUS ET PACIENS“ - Ó, aký milosrdný je Boh, spravodlivý a láska
vý. Insignia sa na odeve na ľavej strane hrude nosila vo forme výšivky alebo v podo-

317 GRAUS, I.: Dračí rád, c. d., s. 10.
318 Doplnok stanov publikoval FRANKNÓI, V.: Genealógiai és heraldikai kôzlemények a Vatikáni leveltárból. In: 
Turul 11, 1893, s. 1 - 8. Okrem pôvodných ustanovení doplnok stanov požadoval, aby uhorskí príslušníci rádu kaž
doročne odovzdávali v prospech špitála svätej Alžbety v budínskom predmestí Hévíz patriacom do Vesprímskej die
cézy päť uhorských zlatých. Príslušníci rádu z cudziny popri rovnakej povinnosti museli každoročne venovať ďalších 
päť zlatých v prospech chudobných podľa vlastného uváženia.
319 Jedno z posledných známych prepožičaní insígnií Dračieho rádu sa konalo roku 1460, keď Matej Korvín do rádu 
prijal Andreja Tuskanyga z Dalmácie. Listinu publikoval VÉGHEĽYI, D.: A Sárkány-rend tôrténetéhez. In: Tôrté- 
nelmi tár. Budapest 1880, s. 775 - 776.

Emblém Dračieho rádu, ktorý roku 1408 založil Žig
mund Luxemburský.
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be kovovej brošne, pretože Dračí rád ako 
jeden z mála rytierskych rádov nepouží
val kolanu. Insignia do kruhu stočeného 
draka bola taká atraktívna, že sa s ob
ľubou používala aj v heraldickej tvor
be, a to dokonca aj v období, keď rád už 
dlhé storočia nejestvoval.320

Roku 1433 rakúsky vojvoda Albrecht 
V. (neskôr uhorský kráľ Albrecht) za
ložil rád Poslušnosti alebo Bielej or
lice (Ordo Disciplinarum, Adlerorde- 
n).m Hoci v stanovách rádu azda z dô
vodov absencie preambuly nie je expli
citne vyjadrené poslanie tejto rytierskej 
spoločnosti, z kontextu vyplýva, že voj
voda založil rád predovšetkým v súvis
losti s bojom proti husitom, čo bola po
vinnosť všetkých členov. Uvedené po
slanie rádu bez ohľadu na jeho skutočné 
vojenské možnosti plne korešpondovalo 

s vojvodovou cirkevnou politikou, usilujúcou sa o reformu a povznesenie cirkvi, v kto
rej dôležité miesto zaujímal práve ozbrojený boj proti husitom. Zamýšľanému bojové
mu poslaniu rádu nasvedčuje aj podoba rádovej insígnie, ktorá bola podobne ako u rá
du Lode modifikovateľná v závislosti od vykonaných skutkov a plnila tak funkciu vý
konnostného odznaku.322

Zásady turnajového boja si osvojovali šľachtici už 
v detskom a mládeneckom veku v rámci zápasenia či 
hry s miniatúrami. (Weisskunig, okolo 1515).

Posledný uhorský rytiersky rád Zlatej ostrohy (Equites aureati) prešiel dlhú vývino
vú cestu z čestného pseudorádu až po panovnícky rád. Súvisí s tým, že uvedenie do ry
tierskeho stavu alebo obrady pasovania na rytierov sa vo všeobecnosti konali buď za 
vojen na bojisku alebo v čase mieru na najrôznejších slávnostiach, akými boli naprí
klad turnaje, svadby alebo korunovácie.323 Obdobne to bolo aj v stredovekom Uhorsku. 
Pravdepodobne od začiatku 14. storočia sa s nástupom anjouovskej dynastie na uhor
ský trón zaviedol pravidelný zvyk pasovania rytierov v priebehu kráľovskej korunová
cie. Noví rytieri sa spočiatku neodlišovali od iných rytierov, neskôr sa však rytieri, kto-

320Podrobnejšie pozri GRAUS, I.: Rádová symbolika a jej aplikácia v heraldickej tvorbe. In: Heraldika na Slovensku. 
Martin 1997, s. 100 - 113. GRAUS, I.: Symbolika uhorského Dračieho rádu vo vztahu k erbu mesta Michaloviec. 
Genealogicko-heraldický hlas SGHS pri MS v Martine, VI/1996, č. 1, s. 5 - 10. V muzeálnych zbierkach sa zacho
vala jedna textilná insignia, fragment plášťa s insígniou a niekoľko strieborných miniatúr rádovej insígnie. Známe sú 
mnohé vyobrazenia insígnií na náhrobkoch rádových rytierov, erboch, rôznych architektonických článkoch a najrôz
nejších predmetoch vrátane minci.
32‘Uvedené pomenovania sa objavujú iba v literatúre, zakladateľ rádu ho nepomenoval a v stanovách o ráde hovo
rí iba ako o „ein Klainat am Diuyse und Geselschaft... so ist die Diuys in ains Adlers Figúr.“ GRAUS, L: Laické ry
tierske rády, c. d., s. 20.
322 Bližšie pozri tamže, s. 20-21.
323 O pasovaní na rytiera pozri KEEN, M.: Chivalry. New Heaven - London 1984, s. 64 - 82, KUSIAK, F.: Rycerae, 
c.d., s. 88 - 102, LINDECK-POZZA, I.: Schwertleite und Ritterschlag. In: Die Ritter, c. d., s. 94 -100.

170



OZBROJENÉ SILY, BRANNÝ SYSTÉM A VOJENSKÉ UMENIE V STREDOVEKOM UHORSKU

rí získali meč, opasok a ostrohy počas kráľovskej korunovácie, začali nazývať Zlatí ry
tieri alebo sa o nich hovorilo ako o ráde rytierov Zlatej ostrohy.334 Rád však v skutoč
nosti nejestvoval, rytieri neboli členmi nijakého združenia s pevnými pravidlami a ne
mali ani žiadnu insígniu.

Osobitným prejavom rytierskej ideológie a spôsobu života bol rytiersky turnaj. Ry
tierske turnaje sa vyznačovali slávnostnou atmosférou, ktorú zvýrazňovala honosnosť 
a pompéznosť zbroje, výstroja i oblečenia aktérov aj divákov. Turnaje boli vlastne prí
pravou a výcvikom na skutočný boj a súčasne príležitosťou na predvedenie individu
álnej schopnosti, vyspelosti, odvahy a bojovej zručnosti zúčastnených aktérov. Záro
veň sa však stali aj obľúbenou zábavou na panovníckych a šľachtických dvoroch. Tur
naje prispeli aj k nebývalému rozmachu heraldiky, veď erb na štíte, zástava i klenot bo
li identifikačnou vizitkou každého rytiera.

Motívy účasti rytierov na turnaji boli rôzne, čo napríklad básnik Ulrich von Lich
tenstein (v skladbe Frauendienst, čiže Služba panej) vyjadril nasledovne: „Niektorí sa 
holú z vyššieho princípu, iní zasa preto, aby čosi získali; mnohí rytieri bojujú proti se
be iba kvôli ženám, ďalší sa kolú, aby sa niečo naučili, a opäť ďalší, aby získali ocene
nie. “i2S Popri nepochybne ušľachtilých ideáloch rytierstva nemožno však v konaní ry
tierov opomenúť ani sexuálne - čiže vlastne pudové - pohnútky. Priam extrémne tú
to motiváciu reflektuje francúzska básnická skladba Lai du lecheor (Pieseň o ľúbosti), 
kde sa dvorné dámy zamýšľajú nad dvornosťou (kurtoáziou) a udatnosťou rytierov: Pre
čo sú dobrými jazdcami? Prečo obľubujú turnaje? Prečo sa mladí muži ozbrojujú? Pre
čo nosia nové šaty? Prečo rozdávajú svoje klenoty, retiazky a prstene? Prečo sú šľachet
ní a láskaví?... A dámy vzápätí nachádzajú odpoveď: Pre jedno jediné - pre con (lat. 
cunnus)', všetky dobré skutky robia len kvôli tomu.326

Cirkev spočiatku rázne brojila proti turnajom, zákaz účasti na nich vydali na via
cerých konciloch v 12. storočí. Rytierom, ktorí zahynuli v turnaji alebo podľahli na 
následky turnajového zranenia, sa dokonca odopieral kresťanský pohreb. Významný 
cirkevný hodnostár Jakub z Vitry v mravokázni Ad potentes et milites (Mocným a ry
tierom) začiatkom 13. storočia dokazoval, že neodmysliteľnou súčasťou turnajov je 
všetkých sedem hlavných hriechov: pýcha, hnev, závisť, márnivosť, lakomstvo, obžer
stvo a smilstvo. V závere kázne zdôraznil, že najhriešnejším zlom svetského života sú 
práve turnaje. Negatívny postoj cirkvi vyplýval aj z toho, že turnaje sa takmer nelíšili 
od skutočných vojen, boli len ich kodifikovanou replikou.327

Veľká obľuba turnajových hier a najmä to, že neodmysliteľne patrili k životnému 
štýlu svetskej politickej elity, boli dôvodom postupnej zmeny postoja cirkvi, ktorá sa 
s existenciou tohto spôsobu zábavy zmierila, respektíve ho ticho tolerovala.

324Napríklad Žigmund Luxemburský v deň svojej korunovácie na cisára Svätej rímskej ríše nemeckého národa v Rí
me roku 1433 na moste nad Tiberou pasoval na rytierov 200 mužov, tí však nepatrili medzi uhorských zlatých rytie
rov. GRAUS, L: Laické rytierske rády, c. d., s. 23.
325 „die stächen hie durch hôhen muot, die andern dort wan umb daz guot: dä tyostirt manges ritters líp durch an- 
ders niht wan durch diu wíp: sô stächen die durch lernen dá, jen durch pris dort anderswä“ Ulrich von Liechtenstein, 
Frauendienst 210,3-8, citované podľa BUMKE, J.: Hofische Kultur, c. d., s. 366.
326 Tamže, s. 571.
327 LE GOFF, L: Středověká imaginace, Praha 1998, s. 211-221. Ďalej pozri CARD1NI, E: Válečník a rytíř. In: Stře
dověký člověk a jeho svět. Praha 1999, s. 69-99.
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Rytiersky turnaj podľa diela Weisskunig (okolo 1515).

Rytiersky turnaj bol spočiatku zväč
ša zápasom skupín bojovníkov, nie jed
notlivcov, preto aj typ kolektívneho zá
pasu pripomínajúci skutočný boj bol pre 
turnajové hry typickejší. Hlavný cieľ - 
rovnako ako vo vojne - spočíval v zis
ku víťazstva a hromadení koristi vráta
ne zajatcov, v zvyšovaní osobnej prestí
že, a nie vo fyzickej likvidácii protivní
ka, hoci aj takéto nehody boli pomer
ne bežné. Na rozdiel od skutočnej bit
ky sa však turnajový zápas uskutočňo
val za základe pozvania, ktoré buď lis
tom doručovali poslovia, alebo ho verej
ne vyhlasovali spravidla tri až šesť týž
dňov pred turnajom. Vopred sa dohod
li aj podmienky a pravidlá zápolenia 
vrátane miesta azylu či oddychu súpe
riacich strán. Turnajovú družinu tvorilo 

niekoľko desiatok, ba neraz až stoviek rytierov. Je zaujímavé, že spočiatku bol najčas
tejším turnajovým dňom pondelok.328

Koncom stredoveku sa rytiersky turnaj spravidla delil na dve disciplíny. Prvou z nich 
bol tzv. tjost (juxta, joute), počas ktorého sa cvičil jeden z najdôležitejších prvkov tak
tiky boja jednotlivca - útok kopijou. Proti sebe súperili dvaja protivníci, ktorých úlo
hou bolo na koni v trysku zasiahnuť kopijou súpera. Bolo potrebné vedieť sa kryť, preto 
jazdci útočili v tzv. ľavom garde. Súpera mali po ľavici, kde sa chránili štítom. Pri ná
jazde mali dve možnosti; buď sa pokúsili protivníka zasiahnuť do štítu s úmyslom vra
ziť doňho tak, že súper úder nevydrží a spadne zo sedla, alebo druhou možnosťou bolo 
mieriť na prilbu, čo si však vyžadovalo veľkú zručnosť, lebo prilba predstavovala menší 
cieľ. Úder do prilby bol účinnejší než úder do štítu. Neskôr sa na turnajoch prestali po
užívať kopije s ostrým bojovým hrotom, ktorý nahradil trojklanný hrot (turnajová ko
runka), aby sa zabránilo prebodnutiu protivníka.329 Okrem tupých zbraní sa na zmier
nenie rizika zvykli turnajové kopije napíliť, takže pri zrážke sa skôr zlomili, čo záro
veň zvyšovalo efekt súboja a umocňovalo vzrušenie divákov. Na ohromenie publika 
sa neraz používali triky. Poľský kráľ Kazimír IV. (1445 - 1492) pri príležitosti svojej 
svadby v Onoltzbachu nariadil účastníkom turnaja, aby si pod brnenie pripevnili me
chy naplnené červeným vínom. Pri zásahu sa mechy roztrhli a víno sťa krv zalialo bo
jujúcich rytierov. Ilúzia neľútostného boja sa dala dosiahnuť aj tak, že vyvŕtané vnútro

328 SEGEŠ, V.: Rytierske turnaje a hry. In: História, 4, 2004, č. 1 -2, s. 4.
329 Z početnej literatúry o turnajoch pozri aspoň WOZEL, H.: Turniere. Berlin 1979. Dobrý prehľad podávajú aj 
KLUČINA, P. - ROMAŇÁK, A.: Člověk, zbraň a zbroj v obraze doby. I. díl. 5. - 17. stol. Praha 1983, s. 252-271. 
Pozri aj MACEK, J.: Česká středověká Šlechta. Praha 1997, a to v rámci samostatnej kapitoly Turnaj ve středověkých 
Čechách. Tamže, s. 114 -133. Poľské pomery približuje BRZUSTOWICZ, B. W: Turniej rycerski w Królestwie Pol- 
skim w požnym áredniowieczu i renesansie na tie europejskim. Warszawa 2003.
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kopije sa naplnilo dobytčou krvou, kto
rá po zlomení kopije pokropila súperov 
i divákov.330

Druhou turnajovou disciplínou bol 
turnaj v pravom slova zmysle. Počas ne
ho sa cvičila nielen individuálna obrat
nosť v používaní zbrane, ale aj mnohé 
dôležité prvky kolektívneho boja. Išlo 
teda o výcvik nájazdu v jazdeckom šíku 
a o orientáciu v bojovom virvare. V tej
to turnajovej disciplíne bojovali proti se
be dve rovnako veľké skupiny rytierov, 
často aj niekoľko sto na každej strane.
Priebeh bol na začiatku podobný ako pri 
tjoste. Obe skupiny sa cvalom priblíži
li k sebe a každý jazdec zaútočil na pro
tivníka kopijou. Tí, ktorí nespadli zo se- ,, . , , , ... , v ,. . , . v и V rytierskom dueli často pri náraze spadli z koná oba-
dla, potom bojovali dalej mccom, píl- ja súperi, ako vidno na drevoreze z roku 1517. 
padne ďalšími pobočnými zbraňami, 
ako v skutočnej bitke. V 13. a 14. storo
čí nemali ešte turnaje pevné pravidlá, takže sa bojovalo s ozajstnými zbraňami, ne
zriedka sa teda končili aj smrťou viacerých účastníkov. Relatívne umiernenú formu mal 
tzv. buhurt, ktorý pripomínal skôr slávnostné jazdecké defilé než ozbrojený zápas. Pri 
buhurte sa nikdy nepoužívali meče, súperi sa zrážali nanajvýš štítmi. Pod vplyvom kur- 
toáznej poézie sa od 13. storočia rozšírili aj tzv. turnaje okrúhleho stola (tabula rotun
da), ich forma ani podstata nie je zatiaľ náležité osvetlená. V 15. storočí sa vytvorila pre 
každú turnajovú disciplínu istá modifikácia turnajovej výzbroje, ako aj výstroja.331

Hoci rytierske turnaje v Uhorsku nemali takú veľkú tradíciu a popularitu ako v zá
padnej Európe, postupne sa udomácnili aj tu, a to najmä za panovania Karola Róberta 
v rokoch 1301 - 1342. Kráľ Karol Róbert pochádzajúci z Neapolská významne prispel 
k obľube rytierskych turnajov, dokonca aj ako ich priamy aktér. Zachovalo sa písomné 
svedectvo o priam kurióznom prípade, ktorý sa stal na turnaji roku 1319, keď kráľ v du
eli vyrazil kopijou Štefanovi z rodu Hontovcov-Poznanovcov tri zuby. Rytiersky i krá
ľovsky však svojho súpera odškodnil. Daroval mu tri dediny v Biharskej stolici.332 Zo 
súvekého svedectva o pohrebe Karola I. Róberta vyplýva, že kráľ mal osobitné brnenie 
na tornamentum a osobitné na hastiludium, čo nasvedčuje, že aj turnajové hry v Uhor
sku mali viaceré disciplíny, ktoré sa však v slovenčine označujú jedným súborným ter
mínom turnaj. Výraz tornamentum bol známy už začiatkom 13. storočia, keď synony
micky označoval vojenské cvičenie, výcvik. Ako hastiludium sa označovalo zápolenie, 
pri ktorom sa rytier pokúšal vyhodiť súpera zo sedla tyčou (kopijou), ktorá sa po la-

330 KLUČINA, P. - ROMAŇÁK, A.: Člověk, zbraň a zbroj, c. d., s. 264.
331 Bližšie pozri tamže, s. 260 - 265.
332 ZOLNAY, L.: Az elátkozott Búda - Búda aranykora. Budapest 1982, s. 514.
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tinsky nazýva hasta,333 Adekvátnym slo
venským názvom tohto typu hry je kol
ba, od čoho je odvodené slovo kolbiště, 
označujúce miesto konania rytierskych 
súbojov.

Je nepochybné, že aj kráľ Ľudovít I. 
Veľký (panoval 1342 - 1382), sám veľ
ký ctiteľ a nositeľ rytierskych ideí, ob
ľuboval turnaje, hoci skúpe súveké pra
mene zaznamenávajú najmä jeho ná
klonnosť na lov. Keď roku 1353 poľoval 
v okolí Zvolena, kopijou napadol med
veďa, ktorý ho však zvalil a spôsobil mu 
viacero hrozivých rán. Nebyť jedného 
z dvoranov, ktorý medveďa zabil, moh
la lovecká vášeň vtedy 27-ročného kráľa 
vyústiť do tragédie.334

Rynersky duel kopijami podlá diela Weisskunig (oko- Tumaje §a konali najmä pd prfleži_
tosti významných návštev a rokovaní.
V lete roku 1412 na pozvanie kráľa Žig

munda Luxemburského zavítal do Budína poľský kráľ Vladislav II. Jagiello (panoval 
v rokoch 1386 - 1434). Zároveň sa na uhorskom dvore zišli ďalšie kniežatá s početný
mi sprievodmi. Žigmund zorganizoval veľkolepý turnaj, ktorý podľa svedectva kroni
kára Jána Dlugosza trval dva dni. Od rána do večera zápolilo okolo sto rytierov takmer 
z dvadsiatich krajín. Honosnosť budínskych hier potvrdzuje aj svedectvo istého nemec
kého rádového rytiera, ktorý zaznamenal, že víťazov turnaja bohato odmenili. Rytier zo 
Sliezska vyhral koňa podkutého zlatými podkovami, rakúsky panoš dostal za odmenu 
striebrom podkutého koňa.335

Žigmund Luxemburský vynikal síce omnoho viac diplomatickými schopnosťami 
než bojovou zdatnosťou, no podľa listu Henricha Odernheima z 15. februára 1418, adre
sovaného ríšskemu mestu Frankfurtu nad Mohanom sa na Kostnickom koncile aktívne 
zúčastnil na turnaji. Bojoval v cudzom brnení a spoznali ho až keď premohol dvoch sú
perov a sňal si prilbu, aby prijal hold nadšeného publika.336

O tom, že rytierske turnaje v Uhorsku sa vyznačovali istou osobitosťou, podal sve
dectvo aj rytier Bertrand de la Brocquiére. Tento hlavný stolník burgundského vojvodu 
sa v rokoch 1432 - 1433 zdržiaval v Uhorsku a zúčastnil sa aj na turnaji, ktorý sa konal 
pri príležitosti svadby syna palatína Mikuláša Gorjanského. Do denníka si zazname
nal: ,JRyliersky súboj sa podľa zvykov krajiny koná na malých koňoch s nízkymi sedla-

333 Pozri DVOŘÁKOVÁ, D.: Rytier a jeho kráľ, c. d., s. 220 a 448, pozn. 716.
334 KR1STÓ, Gy.: Az Anjou-kor háborúi. Budapest 1988, s. 252-253; ZOLNAY, L.: Vadászatok a régi Magyarors- 
zfcon. Budapest 1971, s. 103 - 104.
335 DVOŘÁKOVÁ, D.: Rytier a jeho krát, c. d., s. 705.
336 Tamže, s. 220.
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Rytiersky duel halapartňami podľa diela Weisskunig 
(okolo 1515).

mi. Súperi v slávnostnom brnení odení 
v náprsnom pancieri alebo drôtenej ko
šeli bojujú s veľmi krátkymi kopijami. Je 
to pekné a podmanivé predstavenie. Ak 
sa jazdci zrazia, stáva sa, že neraz oba
ja spadnú na zem. Tu sa teda hneď uká
že, kto pevnejšie sedí v sedle. Pri tých
to súbojoch alebo turnajoch víťaz dostá
va ako odmenu zlatý jazdecký bič. Kone 
a sedlá, ktoré sú rovnakej veľkosti, si ry
tieri ešte pred súbojom vyžrebujú... “337

Veľkým milovníkom rytierskeho du
elu bol aj uhorský kráľ Matej Korvín, 
ktorý panoval v rokoch 1458 - 1490. Ne
prehral údajne ani v jednom súboji, čo
mu sa nemožno veľmi čudovať. Veď kto 
z poddaných by sa odvážil poraziť krá
ľa Už menej známou skutočnosťou je, 
že v čase uhorsko-českej vojny čes
ký kráľ Juraj Poděbradský vyzval kráľa
Mateja na súboj, ktorý mal rozhodnúť vzájomné spory, a tým aj vojnu. V liste jeho rad
cov sa doslova uvádza: „Také poněvadž k Jeho Milosti královské osobě a životu takú 
svévolnú mysl ozdvihli jste, ale aby tiemto stavena byla taková záhuba a škoda, chce se 
Jeho Milost s Vaší Milostí sám a s Vámi samými biti, v podobném mieste mezi vojska
mi a rovnú braní a v rovném odění. A aby Vaše Milost viec oděnie na sobě nemieval 
než tolikéž a takové jako Jeho Milost, leč mně který z Vašich Milostí ráčí mieti, o kteréž 
se svolíte. Však takto Vaše Milost dobře vie, že Jeho Milost jest obtiežený tělem, a pro
to aby z Vašich Milostí žádný jeden od druhého nemohl béhati ani utiekati, aby sluš
né miesto pripraveno bylo, dobře úzké. A tu, dopustil-li by Pán Buoh na Jeho Milost, 
že by Vaše Milost Jeho Milost přemohl, učiníte s Jeho Milostí, jak budete ráčiti. Také, 
pomuož-li Pán Buoh Jeho Milosti královské Vaši Milost přemoci, aby také Jeho Milost 
učinil s Vaší Milostí, jakž bude ráčiti. A tak také budu moci přestátí záhuby a vylévá
me krve křesťanské. “338 Kráľ Matej listom z 24. júla 1470 síce súboj neodmietol, napo
kon sa mu však vyhol.339

Na jar 1494 sa v Levoči zišli predstavitelia jagelovskej dynastie a viacerí významní 
európski predstavitelia. Historiograf na uhorskom dvore Antonio Bonfini v tejto súvis
losti okrem iného zaznamenal: „Potom za všeobecného veselia usporadúvali veľké hos
tiny, pompézne hry, v rámci ktorých, okrem iného, Uhri a Česi bojovali kopijami pro
ti Poliakom sťaby v ozajstnej bitke. Viacerých urodzených Uhrov, ktorí vynikli hrdin-

337 Citované podľa nemeckého prekladu, ktorý publikoval ENGEL, J. CH.: Geschichte des Ungrischen Reichs. II. 
Theil. Wien 1813, s. 379 - 380.
338 Království dvojího lidu, c. d., s. 193.
339 Tamže, s. 195 - 197.
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stvom, ako napríklad Juraj z Bátoru a Gabriel, syn pána z Perina, kráľ odmenil honos
ným darom. “340

Popri uvedených formách kolektívnych a duelových turnajových zápolení a súbojov 
sú písomne doložené aj rýchlostné preteky na koňoch. Hoci primáme išlo skôr o zába
vu či šľachtickú hru v rámci voľného času, preteky prispievali k zvyšovaniu obratnosti 
a fyzickej zdatnosti, takže ich možno oprávnene považovať za osobitný druh bojového 
výcviku jazdcov. Svedectvo o jazdeckých pretekoch medzi Čechmi a Chorvátmi z voj
ska kráľa Mateja podáva český veľmož Petr Holický zo Šternberka. V liste datovanom 
16. apríla 1478 v Třebíči žiada svojho švagra Voka Rožmberského, aby mu poslal a za
požičal kobylu menom Bedeja, lebo - ako píše - „tu okolo mne Charváti leží a hrdě na 
závody mluví; a již jest jeden kuoň muoj proti nim prohrál. “Mi V takýchto jazdeckých 
pretekoch išlo však nielen o prestíž a slávu, ale aj o nemalé peniaze, lebo stávka na vý
hru v tomto prípade znela „až do sta zlatých. “ж Obľúbenými jazdeckými pretekmi bo
lo aj napichovanie zavesenej kovovej obruče kopijou v prudkom cvale.

Stredoveké turnaje a hry upevňovali spolupatričnosť rytierskych družín a zvyšovali 
kolektívnu aj individuálnu bojaschopnosť. Zároveň prispievali k formovaniu rytierskej 
mentality a jej špecifickej morálky, v ktorej dominoval kult odvahy a hrdinských činov, 
dodržiavania daného slova, galantnosti a dôstojného správania vôbec.

Problematika rytierstva v Uhorsku a jeho zástoja vo vojenstve a celkovom význame 
v živote uhorskej stredovekej spoločnosti zatiaľ čaká na svojho spracovateľa Ide pri
tom nielen o pôsobenie viacerých rytierskych rádov v Uhorsku,343 ale aj o rytierov krá
ľovského dvora, ktorí plnili významné úlohy v politickom živote, správe a administra
tíve uhorského štátu a za vojny pôsobili ako velitelia (dôstojníci) kráľovského bandéria 
či vojska344.

Na význam ustanovizne dvorných rytierov, medzi ktorých v širšom ponímaní popri 
samotných rytieroch (milites aulae regis) patrili aj panoši (iuvenes), pážatá (parvuli), 
a aj familári (familiares) kráľa i kráľovnej, poukazuje už ich prekvapujúco vysoký po
čet. Prehľad zostavený na základe najmodernejšej archontologickej príručky,345 kde sú 
na základe listinného doloženia menovite uvedení dvorania rytierskeho stavu v rokoch 
1301 - 1457, vyzerá nasledovne:

■ za kráľa Václava roku 1301 je menovite známy jeden panoš;
■ za Karola I. možno v rokoch 1311 - 1342 menovite doložiť spolu 67 príslušníkov 

rytierskeho stavu: 12 rytierov, 44 panošov, 2 familiárov a 9 pážat;

340 „Hinc publice hilaritatis causa magnifica multa convivia apparata insignesque ludi editi, in quibus etiam fuit, ut 
Ungari et Bohémi cum Polonis infestis contra se hastilibus in vere pugne speciem concurrent, ex quibus nobilissi- 
mi Ungari aliquot, qui sa strenue gesserant (ut Georgius Bathoreus et Gabriel Perenii filius), magnifica a rege pre
mia retulerunt.“ Decades 5.4.37.
341 Království dvojího lidu, c. d., s. 302. Pozri aj Archiv Český, 9,1889, s. 233.
342 Tamže.
343 Aspoň námatkovo treba v tejto súvislosti poukázať na tri staršie práce venované johanitom a Rádu nemeckých ry
tierov REISZIG, E.: A János-lovagok részvétele Nagy Lajos király hadjárataiban, In: Hadtôrténelmi Kôzlemények, 
1911, s. 1 - 18; tenže A János-lovagok szerepe Zsigmond király korában, In: Hadtôrténelmi Kôzlemények, 1912, s. 
321 - 348; JOACHIM, E.: Kônig Sigmund und der Deutsche Ritterorden in Ungam 1429 - 1432. In: Mitteilungen 
des Instituts fdr Osterreichische Geschichtsforschung, 33,1912, s. 87 -119.
344 ENGEL, P.: Társadalom és politikai štruktúra, c. d., s. 13.
345 ENGEL, P.: Archontológia, c. d., I., s. 469 - 510.
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■ za Ľudovíta I., čiže od 16. 7. 1342 do 10. 9. 1382 je po mene známych spolu 233 
príslušníkov rytierskeho stavu (z nich 19 pôsobilo na dvore už za Karola I.), a to 
143 rytierov, 66 panošov, 20 familiárov a 4 pážatá;

■ Mária v rokoch 1382 - 1395 kreovala 33 príslušníkov rytierskeho stavu, a to 17 
rytierov, 14 panošov a 2 familiárov, pričom za jej vlády pôsobilo ešte 9 rytierov 
kreovaných Ľudovítom I.;

■ Žigmund zdedil 8 rytierov (zhodne po 4 z obdobia vlády Ľudovíta I. a Márie) a 1 
familiára, pričom sám v rokoch 1387 - 1437 kreoval 252 príslušníkov rytierskeho 
stavu - 140 rytierov, 53 panošov, 58 familiárov a 1 páža;

■ za Albrechta v rokoch 1438 - 1439 sú známi 4 rytieri;
■ na dvore kráľovnej vdovy Alžbety v rokoch 1440 - 1442 pôsobili 2 rytieri, 1 pa

noš, 2 familiári, čiže spolu 5 príslušníkov rytierskeho stavu;
■ za Vladislava v rokoch 1440 - 1444 sú známi iba 2 rytieri a jeden familiár;
■ z obdobia vlády Ladislava V. Pohrobka sú doložení 8 rytieri.
Treba podotknúť, že uvedené údaje nie sú kompletné ani definitívne, majú teda 

v mnohom orientačný, pritom však dostatočne výpovedný charakter. Možno len ľuto
vať, že obdobná uhorská archontológia pre obdobie rokov 1458 - 1526 nebola zatiaľ 
spracovaná.

Obľúbenou disciplínou rytierskych hier bolo napichovanie zavesenej obruče kopijou. Rytina W. Smokowskie- 
lio z roku 1567.
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♦ KAPITOLA

Prehľad najvýznamnejších vojnových 
udalostí na Slovensku v období neskorého 
stredoveku
Stanovený rozsah práce nám neumožňuje podrobne sa venovať priebehu vojen 

a vojnových udalostí na sklonku stredoveku v celouhorských pomeroch. Pozornosť te
da zameriame aspoň na najzávažnejšie bojové udalosti, ktoré sa od začiatku 14. storo
čia do roku 1526 udiali na území dnešného Slovenska.

Z politicko-vojenského hľadiska sú pre neskorý stredovek (čiže obdobie od 14. sto
ročia po rok 1526) v Uhorsku a na Slovensku obzvlášť dôležité tieto udalosti, javy a ča
sové úseky:

■ Vláda oligarchov, dominancia Matúša Čáka a zápas Karola I. Anjouovského o na
stolenie ústrednej moci a postupná konsolidácia krajiny.

■ Rozvoj Uhorského kráľovstva a rozšírenie jeho vplyvu v Európe za Ľudovíta I. 
Veľkého.

■ Snaha kráľa Žigmunda Luxemburského o upevnenie moci voči uhorskej šľach
te, o stabilizáciu Uhorského kráľovstva a posilnenie jeho obranyschopnosti voči 
zahraničným nepriateľom (najmä Turkom a husitom), významným prostriedkom 
v tomto procese boli viaceré vojenské reformy a najmä výrazná podpora mesto- 
tvorného procesu.

■ Koristnícke vpády a výpravy husitov do horného Uhorska (čiže vlastne na Sloven
sko) a sústavný tlak osmanskej expanzie z Balkánu.

■ Stavovské boje a dominancia Jána Jiskru na Slovensku vrátane rozmachu bratríc- 
keho hnutia.

■ Panovanie Mateja Korvína, ktorý nastolil centralizovanú monarchiu a rozšíril svoj 
mocenský vplyv v širšom európskom priestore; sprievodným znakom tejto poli
tiky boli takmer trvalé obranné či výbojné vojny, vytvorenie stálej žoldnierskej 
armády, v domácich pomeroch bolo úspechom zlikvidovanie bratríckeho hnutia 
i sprisahania veľmožov a prelátov.

■ Kríza centralizovanej štátnej moci a nárast stavovskej anarchie, sedliacke povsta
nie vedené Jurajom Dóžom a ľudové sociálne zápasy, akým bolo napríklad baníc
ke povstanie, čiže obdobie spoločenského úpadku za vlády Jagelovcov, ktoré vy
vrcholilo porážkou Uhorska pri Moháči.1

1 Uvedené obdobie obdobne periodizuje Richard Marsina. Pozri KLEIN, B. - RUTTKAY, A. - MARSINA, R.: Vo
jenské dejiny Slovenska. I. diel. Stručný náčrt do roku 1526. (Ďalej VDS I.) Bratislava 1994, s. 151 -152. V inten
ciách uvedených etáp a medzníkov nadštandardnú vedeckopopularizačnú sumarizáciu vojnových a bojových uda
lostí v období neskorého stredoveku podáva DANGL, V.: Bitky a bojiská. Od Wogastisburgu po Lamač. Bratislava 
1984, s. 36 - 76.
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4.1. Potlačenie oligarchov a zápas o konsolidáciu Uhorska

Prelom 13. a 14. storočia bol v Uhorsku pohnutým a dynamickým obdobím, kto
ré sprevádzali závažné vojensko-politické udalosti a spoločenské štrukturálne zmeny. 
Z tých najdôležitejších treba uviesť aspoň pretvorenie kráľovských komitátov (hrad
ských španstiev) na šľachtické stolice, rozvoj privilegovaných miest a mestečiek, vy
tvorenie právne jednotnej (vnútorne však hospodársky i hierarchicky diferencovanej) 
šľachtickej triedy na čele s nepočetnou vrstvou veľmožov najednej strane a triedy pod
daných na strane druhej.2

Postupné oslabovanie panovníckej moci sprevádzané rozdávaním kráľovských ma
jetkov a súbežný vzrast postavenia a moci veľmožov najmä za vlády neplnoletého La
dislava IV. (1272 - 1290) vyústili do feudálnej anarchie, ktorú sa nepodarilo obmedziť 
ani poslednému arpádovskému panovníkovi Ondrejovi III. (1290 - 1301). Po vymretí 
Arpádovcov roku 1301 súperili o uhorský trón príslušníci anjouovskej, přemyslovskej 
a wittelsbachovskej dynastie. Karol Róbert z Anjou musel v rokoch 1301 - 1305 o ko
runu tvrdo bojovať najprv proti Václavovi (Ladislavovi) Přemyslovskému a vzápätí po
tom až do roku 1308 proti Otovi Wittelsbachovi.3 Ani jednému z troch kráľov sa v pr
vom desaťročí 14. storočia nepodarilo získať náležitú autoritu suveréna ani skutočnú 
moc v krajine. Z týchto rozbrojov ťažili predovšetkým uhorskí veľmoži. Sledujúc vlast
né záujmy podporovali v boji raz toho či oného kráľovského pretendenta. Krajina bo
la vlastne rozdelená na viacero dŕžav, v ktorých takmer neobmedzene vládli oligarcho
via. Boli to predovšetkým páni z Kyseku (dnes Kôszeg, predtým aj Gúns) s majetka
mi v Zadunajskú a Slavónsku, Borša Lysý v Zátiší, Matúš Čák Trenčiansky na severo
západe krajiny (čiže predovšetkým na Slovensku), Abovci severovýchode krajiny (či
že taktiež najmä na Slovensku), Štefan Akoš s majetkami medzi Cákovcami a Abovca- 
mi, sedmohradský vojvoda Ladislav Kán, Juraj Šubič v Chorvátsku, Dalmácii a Bos
ne, Baboničovci na juh od Sávy a Frankopanovci pri Adriatiku.

Rozsah moci v rukách oligarchov najvýstižnejšie dokumentuje príklad Matúša Čá- 
ka, ktorému v poslednom štvrťstoročí života (1296 - 1321) dovedna patrilo postupne 
okolo 55 hradov. A hoci časom sa ich počet menil, lebo niektoré stratil, iné zasa získal 
či postavil, nikdy neklesol pod 40. V čase najväčšej slávy sa Matúšova dŕžava rozpre
stierala na území 14 stolíc, patrilo do nej okolo 500 dedín.4 Spomienka na túto rozsiah
lu dŕžavu sa zachovala aj po Matúšovej smrti, a to v ľudovej tradícii, ako aj v písom-

2 K celkovému dianiu v 14. storočí pozri príslušné kapitoly druhej časti akademickej syntézy Dejiny Slovenska I (do 
roku 1526). Bratislava 1986, s. 308 - 382. Tamže (s. 379 - 392) aj zoznam edícií prameňov a najdôležitejšej litera
túry o tomto období. Pozornost si zasluhuje aj najnovšia slovenská edícia Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov
IV. Slovensko za vlády Anjuovcov. (ďalej Pramene IV.), Bratislava 2002. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov
V. Prvý cisár na uhorskom tróne. Bratislava 2001. Z ostatnej maďarskej literatúry pozri ENGEL, P. - KRISTÓ, Gy. 
- KUBINYI, A.: Magyarország tôrténete 1301 - 1526. Budapest 1998, s. 11 - 120. Osobitne anjuovským obdobím 
sa zaoberá BERTÉNYI, L: Magyarország az Anjouok korában. Budapest 1987.
3 Pozri BREZOVÁKOVÁ, B.: Politický zápas Anjuovcov o uhorskú korunu. In: Historický časopis, 39, 1991, č. 6, s. 
569 - 587. Ďalej pozri Kniha kráľov. Panovníci v dejinách Slovenska. Ed: SEGEŠ, V. - VIŠVÁDER, F., Bratislava, 
1998, s. 132 -148 (autorom príslušnej časti je SEGEŠ, V.).
4 Doposiaľ najpodrobnejšiu a najlepšiu vedeckú monografiu o Matúšovi Čákovi, jeho panstve a pôsobení napísal 
KRISTÓ, Gy.: Csák Máté tartományúri hatalma. Budapest 1973.
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ných (úradných) prameňoch. Najstaršia 
písomná zmienka, kde sa spomína “Ma
túšova zem” (v latinskej podobe terra 
Mathaei), pochádza z roku 1384.5

Venujme aspoň stručne pozornosť 
rozhodujúcim vojenskopolitickým mo
mentom po definitívnom nástupe Karo
la Róberta na trón, keď súčasne vrcholila 
moc a sláva Matúša Cáka. Karol Róbert 
z Anjou, ktorý bol za uhorského kráľa 
korunovaný dokonca trikrát (1301, 1309,
1310), zistil, že podobrotky sa s opozič
nými veľmožmi nepokoná. Rozhodol 
sa vykoreniť ich moc. Pravda, nie naraz 
a ani nie v otvorenom boji so všetkými, 
na to bol stále vojensky prislabý. Nahrá
vala mu pritom skutočnosť, že oligarcho
via nepostupovali jednotne a ich vzájom
né vzťahy sa nvalo vyznačovali otvore
ným nepriateľstvom či aspoň skrytou ne
vraživosťou. Analýza Karolovho postu
pu ukazuje, že sa rozhodol pre stratégiu 
obmedzených a čiastkových cieľov a po
stupných, vzájomne kombinovaných po
litických a vojenských zákrokov v dlho
dobejšej časovej perspektíve. Ako sa ne
skôr potvrdilo, bolo to účinné i optimál
ne riešenie pri eliminovaní moci opozičných, no aj spojeneckých oligarchov.6 Roku
1310 zbavil palatínskej hodnosti Matúša Čáka a Omodeja Abu. Odpoveď Matúša Cá
ka, ktorý zatiaľ zostal vo funkcii kráľovského tavemíka a titul palatína naďalej používal, 
nedala na seba dlho čakať. Koncom júna 1311 zaútočil priamo na Budín, v ktorom sídlil 
kráľ, zaiste preto, aby ho zajal alebo aspoň prinútil na útek.7 Hoci sa Matúšov útok spo
jený s plienením kráľovských i arcibiskupských majetkov neskončil plným úspechom, 
pre pápežského legáta Gentilisa bol dostatočným dôvodom, aby Matúša Cáka 6. júla
1311 exkomunikoval z cirkvi a na jeho dŕžavu uvalil cirkevnú kliatbu (interdikt).8 Útok 
na Budín vlastne odštartoval desaťročie naplnené rinčaním zbraní.

Už na jeseň 1311 kráľ Karol Róbert podnikol protiútok na Matúšovu dŕžavu. O jeho

Rodové erby najvýznamnejších uhorských oligarchov 
na začiatku 14. storočia: Abovci, Ákošovci, Čákovci, 
Kánovci, Héderovci z Koszegu, Hunt-Poznanovci.

5 Tamže, s. 36 - 37, 83. Pozri aj JERŠOVÁ, M.: Kde bola „Matúšova zem“ ? In: Historický Sborník, 5, 1947, s. 405 
-407.
6 SEGEŠ, V.: Zápas o konsolidáciu Uhorska a bitka pri Rozhanovciach. In: SAmO - Spoločnosť, armáda, osobnosť. 
1997, č. 1, s. 22.
7 BERTÉNYI, I.: c.d., s. 51.
8 Text listiny in extenso podáva SEDLÁK, V. (ed): Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae I. (ďalej RDES 
I.), Bratislavae 1980, s. 379 - 383. Slovenský preklad (od Vincenta Sedláka) pozri Pramene IV., s. 72 - 78.
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država matúSa Cáká trenčianskeho (un -1312)

\fLMAT'N bl**OYÍC'íh nut voz A

b \CbčřAVÍNÝ KAMtŇ

fo*£G« IT Ь

IACLVASKO ^ blAlCÓ 
MOtlOKOgj bHAIZNOI

\ .Ul«b blCS*°
ЧГЙс.Ло b“~<

b HRAOT ALt Ю Oři VNtHÉ MltSTA

Hrady Matúša Čáka Trenčianskeho v rokoch 1311 -1312 podľa Richarda Marsimi.

priebehu a výsledkoch sa nezachovali podrobnejšie údaje, no určite nebol úspešný, le
bo Matúš ho odrazil. A práve v tejto súvislosti si osobitnú pozornosť zasluhuje zmienka 
o nevšednom a ojedinelom spôsobe dobytia hradu v Tekovskej Breznici vojskom Ma
túša Cáka na prelome rokov 1311 - 1312. Hrad postavený na úbočí ľavého brehu Hrona 
patril k majetkom ostrihomského arcibiskupa. Ako sa uvádza v listine vydanej 8. mar
ca 1312 Kapitulou v Stoličnom Belehrade (Székesfehérvár), hradu sa pred časom nási
lím zmocnil Matúš Čák, a to jeho podkopaním, keďže posádka priamemu útoku Matú
šovho vojska odolala.9 Pozoruhodné je najmä to, že v našom prípade ide o vôbec prvú 
a nadlho i ojedinelú doloženú zmienku o uplatnení mínerskej bojovej činnosti v Uhor
sku, ktorá inak patrila už do repertoára antického vojenského umenia Podstata tohto 
spôsobu, ako ho opísal napríklad starorímsky autor Flavius Vegetius v diele Epitoma 
rei militari (Náčrt vojenstva),10 spočívala v podkopaní hradného múru jamami, ktoré 
vystužovala a súčasne i múr podopierala drevená konštrukcia. V príhodnej chvíli ju ob- 
liehatelia podpálili, takže hradný múr bez opory sa na príslušných miestach zrútil ale
bo prinajmenej narušil natoľko, že ho útočníci ľahšie zdolali. Ako sa znalosť tejto ob- 
liehacej metódy dostala na Slovensko, a konkrétne do vojska Matúša Cáka, je do istej 
miery záhadou. Trenčiansky oligarcha si ju azda mohol osvojiť počas predchádzajúce-

9 „Sub hac ipsa tyrannide castro ipsius ecclesie, Berzenche dieto, quod alias expugnari non poterat, sub terranea ca- 
vacione subverso, cum nulla eidem talis suffragaretur potencia, qua dicti Mathei huiusmodi tyrannicum impérium 
repellere potuisset...“ RDES I, s. 415.
10 Český preklad diela Flavia Vegetia pod názvom Nárys vojenského umění pozri Antické válečné umění. Praha 
1977, s. 411 - 540 (o podkopoch s. 524 - 525).
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ho spojenectva s českým kráľom Václavom II. Přemyslovským. Uplatněme tejto tech
niky by sa inak skôr dalo predpokladať v žoldnierskom vojsku kráľa Karola, pochádza
júceho z Neapolská, kde znalosť i tradícia starorímskeho vojenského umenia predsa len 
mala živšie zázemie.

Kráľ sa po prvom bojovom strete s trenčianskym oligarchom roku 1311 presvedčil, 
že najmocnejší z veľmožov - Matúš Cák je preňho prisilným protivníkom. V zápase 
o nastoľovanie vlastnej moci a v boji proti veľmožom sa však Karolovi Róbertovi vzá
pätí ponúkla ďalšia možnosť. Tentoraz išlo o ľahšieho súpera.

Spor mocného východoslovenského veľmoža Omodeja Abu s mestom Košicami, 
ktoré podporovalo kráľa, sa dramaticky rozvinul najmä po tom, keď košickí mešťa
nia v septembri 1311 Omodeja a niekoľkých členov jeho sprievodu v potýčke zabili.11 
Omodejovi synovia - lán, Mikuláš, Dávid, Ladislav, Omodej, Dominik - Košičanov 
zažalovali a očakávali, že kráľ rozhodne v ich prospech, keďže zavraždený Omodej 
Aba sa ako jeden z prvých oligarchov pridal už roku 1304 do tábora prívržencov Ka
rola Róberta. Svedčí o tom listina z 24. augusta 1304, v ktorej niekoľkí uhorskí prelá
ti a veľmoži - medzi nimi aj Omodej Aba - potvrdzujú podľa Karolovho želania uzav
retie spojenectva s rakúskym vojvodom Rudolfom Habsburským proti Václavovi Pře
myslovskému.12 Kráľ Karol sledujúc vlastné ciele sa však postavil na stranu mesta 
Podľa písomného záväzku (reverzu) z 3. októbra 1311 sa Abovci zriekli akýchkoľvek 
nárokov voči Košičanom, kráľovi mali vrátiť Abovskú a Zemplínsku stolicu, banské 
mesto Gelnicu, Spišský hrad, ako i ďalšie, pôvodne kráľovské hrady. Rozhodnutie ich 
zaväzovalo zachovávať trvalú vernosť kráľovi a bez jeho súhlasu si nesmeli postaviť ani 
získavať ďalšie hrady. Takmer ponižujúce bolo najmä ustanovenie o dodaní 46 rukojem
níkov z omodejovského tábora do Košíc.13 Toto prísažné vyhlásenie znamenalo vlastne 
kapituláciu Omodejovských Abovcov.

Synovia Omodeja Abu síce navonok prijali toto tvrdé rozhodnutie, veď dvaja z nich 
sa stále nachádzali v zajatí Košičanov. V skutočnosti však potrebovali získať čas. Spoji
li sa s Matúšom Čákom a chystali odplatu. V marci 1312 Omodejovci so svojimi fami- 
liármi vyplienili okolie kráľovského mestečka Blatný Potok (Sárospatak), ako aj majet
ky šľachticov verných kráľovi. Vlastné mestečko kráľovských hostí však nezískali a pod 
tlakom prichádzajúceho vojska miestnej šľachty sa utiahli na Šarišský hrad.14 Kráľ Ka
rol sa s vojskom vydal proti Omodejovcom. Postupoval od východu. Abovcom patria
ci Mukačevský hrad obsadil bez boja a 10. apríla 1312 obľahol Šarišský hrad, ktorého 
časť posádky sa po niekoľkých týždňoch vzdala a prešla na kráľovu stranu. Či sa však 
kráľ po prechode časti posádky na čele s Henrichom z Kamenice naozaj zmocnil Šariš
ského hradu, nie je celkom zrejmé. Otázne je aj to, či padla ďalšia bašta Omodejovcov - 
hrad v Starej Ľubovni, ktorý súbežne taktiež obliehali iné kráľovské oddiely. Isté je, že 
veliteľ Šarišského hradu a niekdajší bratislavský i zvolenský župan Demeter z (neskor-

11 Podrobne sa tejto téme venuje HALAGA, O. R.: Boj Košíc proti oligarchii Omodejovcov a Matúš Čák Trenäan- 
sky. In: Historický časopis, 34,1986, č.3, s. 326 - 348.
12 RDE? I., s. 157 - 158.
13 RDES I., s. 391 - 393. Slovenský preklad (od V. Sedláka) pozri Pramene IV., s. 82. Obsahom a účinkami reverzu 
sa zaoberá KRISTÓ, Gy.: A rozgonyi csata. Budapest 1978, S. 44 - 47.
14 Tamže, s. 69-71.
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Podorys Ľubovnianskeho hradu, ktorý bol istý čas oporou Omodejovcov.

šieho) rodu Balašovcov nekapituloval. Buď teda hrad udržal, ako sa všeobecne doteraz 
usudzovalo, alebo ušiel a kráľ hrad obsadil - podľa novšieho názoru.15 Nepochybne pre
ukázateľná v tejto súvislosti je však iná, závažnejšia skutočnosť, a to, že kráľ s vojskom 
sa koncom mája stiahol z Veľkého Šariša na Spiš do Levoče, keďže sa dozvedel o po
stupe vojska vyslaného Matúšom Cákom. Podľa Obrázkovej kroniky išlo o 1700 obrne
ných žoldnierov kopijníkov a údajne všetky vojenské sily Matúša Cáka, ktorý ich „po
slal na pomoc Demeterovi proti kráľovi, aby presilou vypudili kráľa spod (Šarišského) 
hradu. Za veliteľov vojska ustanovil spomínaného Demetera a Abu, zvaného Pekný či 
Veľký“, pochádzajúceho z hlohoveckej vetvy Abovcov.16 Vojsko sa k Šarišskému hradu 
približovalo od juhozápadu. Kým počet žoldnierov, ktorých Matúš zaiste naverboval 
zväčša z radov susedných Moravanov, Cechov a Rakúšanov, sa zdá byť reálny, údaj kro
nikára (píšuceho jednoznačne v proanjouovskom duchu) o vyslaní celého vojenského 
potenciálu trenčianskeho oligarchu proti kráľovi Karolovi je zjavne tendenčný a nadsa
dený. V skutočnosti išlo nepochybne iba o jadro Matúšovho vojska, resp. o jeho men
šiu, menej kvalitnú a súčasne postrádateľnú časť. Len ťažko možno totiž predpokladať, 
že taký skúsený vojvodca, akým Matúš Cák bol, by vyslal na pomocnú výpravu svoje 
elitné oddiely alebo dokonca celé vojsko, navyše, keď sa sám na ťažení nezúčastnil.

Nemáme síce presnejšie informácie o konkrétnom počte kontingentu Matúša Čáka

15 Tamže, s. 71 - 74; KRISTÓ, Gy.: Az Anjou-kor háborúi. Budapest 1988, s. 34 - 35.
16 Porovnaj SOPKO, J.: Kroniky stredovekého Slovenska. Stredoveké Slovensko očami kráľovských a mestských 
kronikárov (ďalej Kroniky). Budmerice 1995, s. 65.

184



ani omodejovských oddielov, no keď sa spojili, nepochybne predstavovali vážnu vojen
skú silu i hrozbu voči kráľovi Karolovi Róbertovi. A to aj napriek tomu, že kráľovské 
vojsko sa na Spiši významne posilnilo o oddiely jazdcov a pešiakov jednak z radov tzv. 
spišských kopijníkov,17 jednak z Provincie spišských miest čiže spišských Sasov,18 ako 
aj z miestnej stoličnej šľachty.

Vráťme sa však k dramatickým udalostiam, ktorých vrcholom sa podľa slov kroni
kára stala „veľmi krutá bitka, aká sa v Uhorsku nepřihodila od čias vpádu Tatárov“}9 
Spojené vojsko vedené Demeterom Balašom a Abom Pekným sa začiatkom júna 1313 
pohlo nie proti kráľovi na Spiš, lež smerom na Košice. Motívom tohto, inak správneho 
taktického rozhodnutia, bola nielen túžba Omodejovcov pomstiť sa Košičanom za ot
covu smrť, ale najmä skutočnosť, že mesto predstavovalo omnoho slabšieho protivníka 
ako kráľ. Keďže pádom Košíc by aj Karol Róbert stratil strategicky významného spo
jenca, urýchlene sa s vojskom pohol pozdĺž horného toku Hornádu smerom na Koši
ce. Keď sa Demeter a Aba dozvedeli o pohybe kráľovského vojska, prerušili obliehanie 
Košíc a vyšli mu v ústrety. Lesy na západ od Košíc neboli vhodným terénom na boj. 
Kráľ preto obišiel protivníka z juhu a pohol sa k Rozhanovciam, dedinke ležiacej pri
bližne 10km severovýchodne od Košíc. V piatok, 15. júna 1312 sa v údolí rieky Tory
sy, ktorá tu tečie v mierne sa zvažujúcom údolí, zjavilo kráľovské vojsko. Spočiatku sa 
zdalo, že Karol Róbert bude pokračovať v taktizovaní a neodhodlá sa začať boj v nevý
hodnom postavení. Kráľovi protivníci sa totiž rozvinuli na úpätí kopca pri Toryse, takže 
Karol musel zaujať postavenie dolu v údolí. Aba a Demeter dúfali, že prvým úderom, 
presne v duchu zásad vtedajšej rytierskej taktiky, rozhodnú osud bitky vo svoj pro
spech.20 Demeter, ktorý zrejme velil čelnému šíku spojeneckých vojsk, zaútočil na stred 
kráľovej zostavy. Prvá fáza bitky nasvedčovala, že kráľ utrpí porážku a sám sa dosta
ne do zajatia, alebo padne v boji, tak ako mnohí z jeho najbližšej družiny, medzi nimi 
aj kráľovský zástavník (koruhevník) Gurke.21 Stred kráľovskej zostavy po strate zástavy 
začal kolísať a Karol Róbert pokladal bitku takmer za stratenú. Keďže Aba i Demeter 
sústredili pozornosť na posilnenie strednej časti bojovej zostavy, oslabili si krídla, kto
ré neboli schopné vyvinúť účinnejší tlak. Ich ľavé krídlo stálo proti rytierom rádu joha- 
nitov, ktorí prudko zaútočili. Zmietli ľavé krídlo abovského vojska a v poslednej chví
li posilnili oslabený stred kráľovho vojska. Ich manéver bol rozhodujúcim momentom
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17 Spišskí kopijníci, ako osobitná výsadná vrstva, mali podľa privilégia Bela IV. zo 7. júna 1243 postavit za všet
ky osady istý počet jazdcov vyzbrojených kopijami. Originál listiny Maďarský krajinský archív v Budapešti (ďalej 
MOL) Dl 38875. Pozri MARSINA, R.: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae II. Bratislavae 1987, s. 88 - 89. 
Slovenský preklad (od Jána Вейка) pozri Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti I. (ďalej Dokumenty 
I.) Bratislava 1998, s.131. Zvyčajne stavali spolu 10 vojakov, roku 1312 ich však do kráľovho vojska narukovalo za
iste omnoho viac už aj preto, lebo práve 13. apríla 1312 im kráľ Karol I. konfirmoval spomínané privilégium. Pozri 
RDESI., s. 421 - 422. Začiatkom 14. storočia bolo v komunite spišských kopijníkov združených čosi vyše sto rodín. 
Pozri KRISTÓ, Gy.: A rozgonyi esata, c. d., s. 47 - 49.
18 Spišskí Sasi tvoriaci Spoločenstvo spišských Sasov a neskôr Provinciu spišských miest mali napríklad od roku 
1271 povinnost vystrojit 50 jazdcov. Pozri SEGEŠ, V.: Hlavné črty zástoja miest na Slovensku v uhorskom stredove
kom vojenstve. In: Vojenská história, 2, 1998, č. 1, s. 9. Slovenský preklad textu výsad (od J. Beňka) pre spišských 
Sasov z 25. augusta 1271 pozri Dokumenty L, s. 143 - 144.
19 Kroniky, s. 66.
20 SEGEŠ, V.: Zápas o konsolidáciu, c. d., s. 26.
21 Mená najvýznamnejších padlých pozri Kroniky, s. 66.
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i obratom v bitke. Krátko po sebe pad
li Demeter i Aba Pekný (Veľký), ktorý 
viedol do útoku čákovských kopijníkov. 
Zahynuli aj Omodejovi synovia Miku
láš a Dávid. Protiútok, ktorý Karol Ró
bert viedol už pod koruhvou johanitov, 
definitívne rozhodol o výsledku bitky. 
Navyše, aj vojsko spišských Sasov a ko
šických mešťanov od juhu vtrhlo do ra
dov kráľových protivníkov, kde zavlá
dol zmätok. Ten vzápätí prerástol do 
všeobecného ústupu zbytku abovských 
i čákovských oddielov.22

Vyčerpané kráľovské vojsko však ne
malo sily na prenasledovanie poraze
ného protivníka, preto sa časti Matú
šových kopijníkov podarilo odpútať od 
nepriateľa a zachrániť sa Podľa odhadu 
sa na bitke zúčastnilo okolo 10 000 bo
jovníkov, prevažne jazdcov. Presný po
čet padlých nie je známy. Všeobecne 
sa predpokladá, že straty kráľovského 
vojska boli síce početnejšie, straty jeho 

protivníkov však citeľnejšie, lebo v boji padli nielen obaja hlavní velitelia, ale aj takmer 
všetci význačnější predstavitelia a familiári omodejovského tábora.23

Bitka pri Rozhanovciach znamenala prelom vo vývoji dalších udalostí v Uhorsku. 
Mnohí, najmä strední šľachtici sa pridali do tábora prívržencov kráľa, za čo ich odme
nil majetkami porazených nepriateľov. Bol to inak obvyklý a účinný postup kráľa Karo
la Róberta aj v neskoršom období jeho panovania. Aj vďaka tomu sa mu postupne po
darilo získať si väčšinu uhorskej šľachty, a tým aj upevniť svoju moc v krajine, ktorá sa 
postupne konsolidovala24

Kráľ Karol v 20. rokoch 14. storočia postupne porazil v boji či inak eliminoval 
všetkých oligarchov. Svojho najväčšieho a úhlavného protivníka Matúša Čáka však vo
jensky neporazil. Toho pokorila iba smrť, a to 18. marca 1321. Matúš zomrel bez pria
mych potomkov a kráľ Karol sa zakrátko zmocnil jeho rozsiahleho panstva. Začiat
kom augusta 1321, po krátkom obliehaní a boji, aj Trenčiansky hrad obsadila anjouov- 
ská posádka.25 Po upevnení moci kráľ Karol sústredil pozornosť na obnovu vojnou zni
čenej krajiny a stabilizovanie zahraničnopolitického postavenia Uhorského kráľovstva.

22 SEGEŠ, V.: Zápas o konsolidáciu, c. d., s. 26.
23 KRISTÓ, Gy.: A rozgonyi csata, c. d., s. 84. Pozri aj KULAŠÍK, K.: Bitka u Rozhanoviec. In: A- Časopis Armá
dy Slovenskej republiky, 1/1993, s. 44 - 45.
24 Pozri BREZOVÁKOVÁ, B.: Konsolidačné snahy Karola I. v Uhorsku po zvolení za kráľa (1310 -1317). In: Histo
rický časopis, 41,1993, č. 4, s. 361 - 378. BERTÉNYI, I.: c. d., s. 56 - 87.
25 Trenčín. Vlastivedná monografia 1. (zost. Š1ŠMIŠ, M.), Trenčín - Bratislava 1993, s. 51.
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V priebehu 20. a 30. rokov 14. storočia 
uskutočnil viacero reforiem. Vo vojen
skej oblasti sa ich výrazom stalo upev
nenie banderiálneho systému, ako sme 
na to poukázali v predchádzajúcej ka
pitole. Počas ďalšej vlády kráľa Karola 
i jeho syna Ľudovíta I., ba vlastne až 
do konca 14. storočia územie Sloven
ska nebolo dejiskom žiadnych väčších 
vojenských udalostí.26 Uhorsko sa vte
dy stalo významnou európskou veľmo
cou, ktorá viedla predovšetkým doby
vačné alebo spojenecké vojny prevaž
ne za hranicami svojho územia.27
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4.2. Husitské vpády, Jiskrová 
dominancia a rozmach 
bratríckeho hnutia

Veľká časť 15. storočia bola pre Slovensko obdobím búrlivého politického vývo
ja. Najmä počas druhej štvrtiny a v nasledujúcich 50. - 60. rokoch uvedeného storo
čia sa hlavne územie horného Uhorska, teda zhruba dnešné Slovensko, stalo dejiskom 
mnohých ozbrojených konfliktov a vojnových udalostí. Kráľ Žigmund Luxemburský 
sa snažil relatívne pokojnou cestou o upevnenie svojho postavenia voči uhorskej šľach
te. Spojencov sa snažil nájsť v obyvateľoch kráľovských miest, mestečiek a slobodných 
(výsadných) obcí, ktoré aj vďaka tomu zaznamenali hospodársky vzrast. A o ten pa
novníkovi najviac išlo, pretože hospodárska prosperita slobodných kráľovských i ban
ských miest, ktorých väčšina sa nachádzala práve na Slovensku, umožňovala Žigmun
dovi napĺňať mocenské ambície.28 Neustály nedostatok finančných prostriedkov bol 
však súčasne dôvodom, že mnohé kráľovské majetky, panstvá, hrady i mestá dával do 
zálohu. Tak sa napríklad aj hradné panstvo Ľubovňa s Podolíncom a Hniezdnym a 13 
spišských miest roku 1412 dostali do zálohu poľskému panovníkovi za 37 000 kôp čes
kých grošov. Poľskému kráľovstvu patrili až do roku 1772.29

Ťažisko Žigmundových ašpirácií, ktoré musel neraz presadzovať vojensky, sa pre
sunulo za hranice Uhorska. Za nemalú cenu sa mu napokon podarilo získať český trón

26 Menšie vnútorné boje lokálneho významu medzi niekoľkými veľmožmi sa odohrali v rokoch 1382 - 1387. VDS 
I., s. 149.
27 Podrobnejšie pozri KRISTÓ, Gy.: Az Anjou-kor háborúi, c. d., s. 91 - 177.
28 Bližšie pozri BARTL, J.: Politicko-spoločenské pomery na Slovensku na prelome 14. a 15. storočia a vláda Žig
munda Luxemburského. In: Zborník FFUK Historica, 24 - 25, 1973 - 1974,. 223 - 257. Tenže: Dekréty kráľa Žig
munda z roku 1405 a ich význam pri formovaní meštianskeho stavu v Uhorsku. In: Historický časopis, 40, 1992, s. 
281-296.
29 SUCHÝ, M.: Spišské mestá v poľskom zálohu. In: Spišské mestá v stredoveku. Košice 1974, s. 55 - 87; DANGL, 
V. - SEGEŠ, V.: Vojenské dejiny Slovenska (1711 -1914), zv. III. Bratislava 1996, s. 48.

187



OD RYTIE RSTVA PO ŽOLDNIERSTVO

(českým kráľom sa de iure stal 
roku 1420, no de facto až roku 
1436), titul rímskonemeckého 
kráľa (roku 1410), ako aj cisár
sku korunu Svätej rímskej ríše 
nemeckého národa (1433).30 
Koncom 20. rokov 15. storo
čia zosilnelo husitské hnutie 
v Čechách natoľko, že husi
ti sa odvážili napadnúť svojho 
úhlavného nepriateľa Žigmun
da aj v Uhorsku.31 A nielen to, 
čiastočne ako odvetu za kri
žiacke vpády do Čiech, resp. 

ako prevenciu voči nim, husitské poľné vojská uskutočnili v rokoch 1427 - 1433 via
cero koristníckych či plieniacich výprav do cudziny. Cieľom týchto tzv. spanilých jázd 
či rejsov - ako ich husiti nazývali - boli nemecké i rakúske krajiny, Sliezsko, Lužice, 
Poľsko i územie Rádu nemeckých rytierov v Pobaltí.32 Kľúčovým momentom v strate
gickej ofenzíve husitov bolo obsadenie Břeclavi v polovici roka 1426. Odtiaľ kontrolo
vali cesty do Rakúska aj Uhorska. Takmer celé nasledujúce desaťročie slúžila Břeclav 
husitom ako nástupný priestor pri ich útokoch proti Uhorsku.33

Prvý vpád husitov na západné Slovensko začiatkom roku 1428 sa niesol v zname
ní demonštrácie husitskej sily, ktorej uhorské vojsko nedokázalo vážnejšie čeliť. Naj
mä manévrovacou schopnosťou a uplatňovaním momentu prekvapenia vojská tábori- 
tov Prokopa Holého, sirotkov na čele s Prokúpkom a Pražanov posilnených moravskými 
oddielmi Jána Tovačovského vysoko předčili nepripravené uhorské branné sily. V apríli 
roku 1430 husitské vojská opäť prenikli až po Trnavu, pri ktorej sa odohrala významná 
viacnásobná bitka. Proti uhorskému vojsku stálo údajne až 10 000 husitov - sirotkovia,

30 Prehľadnú biografiu podáva BARTL, J.: Žigmund Luxemburský. Budmerice 1996.
31 Spomedzi domácej monografickej literatúry o husitoch na Slovensku treba spomenúť aspoň práce troch starších 
historikov: MIŠÍK, M.: Husiti na Slovensku. Banská Bystrica 1928; ŠPIRKO, J.: Husiti, jiskrovci a bratříci v deji
nách Spiša (1431 - 1462). Levoča 1937; VARSIK, B.: Husiti a reformácia na Slovensku do Žilinskej synody. Brati
slava 1932; tenže: Husitské revolučné hnutie a Slovensko. Bratislava 1965. Hod všetky štyri práce sú v hodnotiacich 
záveroch v tej či onej miere poznačené dobou a ideovou poplatnosťou, z faktografického hľadiska je ich prínos nepo
pierateľný. To isté možno v podstate konštatovať aj o staršej, pritom však vlastne doposiaľ jedinej komplexnejšej ma
ďarskej monografii z okruhu predprevratovej historiografie TÓTH-SZABÓ, P.: A cseh huszita mozgalmak és uralom 
tôrténete Magyarországon. Budapest 1917. Napriek tomu, že autor mylne stotožňuje, resp. nerozlišuje husitov, jis- 
krovcov a bratríkov - čo je dodnes bežným omylom v maďarskej historiografii - prednosťou práce je výberový diplo- 
matár zahrňujúci rovných 100 dovtedy nepublikovaných dokumentov z obdobia rokov 1414 -1471. V prípade ďalšej 
literatúry poukazujem na elaborát Husiti na Slovensku - výberová bibliografia (spracovala ŠEĎOVÁ, B.), ktorý sa 
nachádza vo Vojenskom historickom ústave v Bratislave. Obsahuje spolu 143 základných titulov k uvedenej téme.
32 Bližšie pozri MACEK, J.: Husité na Baltu a ve Velkopolsku. Praha 1952. Ďalej aj KLUČINA, P. - MARSINA, R. 
- ROMAŇÁK, A.: Vojenské dějiny Československa I. díl (do roku 1526). Praha 1985, s. 267 - 272. KEJŘ, J.: Husi
té. Praha 1984, s. 157 -159. Pozri aj zborník štúdií Mezinárodní ohlas husitství. Praha 1958. (Tamže, s. 27 - 51 na
príklad RATKOŠ, P.; Husitské revolučné hnutie a Slovensko.)
33 KAVKA, F.: Poslední Lucemburk na českém trůně. Praha 1998, s. 135.
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novomestskí Pražania a tábo- 
riti s veliteľmi Velekom Kou- 
delníkom, Janom Zmrzlíkom 
a Filipom z Padařova. Voj
ská sa stretli v troch bitkách 
23., 25. a 28. apríla v priesto
roch pri rybníkoch medzi de
dinkami Modranka a Vlčkov- 
ce. V hlavnej bitke 28. aprí
la sa uhorskému vojsku po
darilo prelomiť husitskú vo
zovú hradbu. Zásluhu na tom 
mal jeden z veliteľov uhor
ského vojska, ostrožský knie
ža Fridrich, ktorý ako bývalý husitský spojenec ovládal ich taktiku a spôsob obrany. 
Útok uhorských bojovníkov však stroskotal, lebo začali rabovať a plieniť tábor, z kto
rého ich husiti zakrátko vytlačili. Navyše, uhorské vojsko v rozhodujúcom momente 
oslabil útek oddielu na čele s Jánom zo Zlatých Moraviec. Husiti na trnavskom bojisku 
stratili údajne viac ako 2 000 mužov, padol aj sirotský hajtman Velek Koudelník. Stra
ty uhorského vojska boli vraj trojnásobné. Po značných stratách na životoch a oslabení 
jazdeckých jednotiek sa husiti stiahli na Moravu.34

Tretia husitská výprava na jar 1431 smerovala z Malopoľska na Spiš až k Levoči. 
V súvislosti s týmto vpádom sa v súčasnej slovenskej historiografii takmer bez pochýb 
prijal a aj všade cituje názor, podľa ktorého husiti na jar 1431 vpadli z Poľska na Slo
vensko a po vyplienení kláštora kartuziánov v Lechnici prenikla časť husitského voj
ska na čele s Dobeslavom Puchalom až k Levoči, ktorú 1. apríla 1431 prepadla (dobyla) 
a takmer celú vypálila.35 Ani jeden z relevantných domácich prameňov však tento ná
zor priamo nepotvrdzuje, výslovne sa spomína iba požiar či vyhorenie Levoče bez akej
koľvek zmienky o husitoch či o dajakom vojenskom ohrození mesta.36

Ešte v septembri 1431 sa uskutočnila štvrtá husitská výprava. Husiti postupovali na 
Slovensko v dvoch prúdoch zo západu a severu, spojili sa pri Žiline, odkiaľ prenik
li do Liptovskej, Turčianskej a Nitrianskej stolice, kde zanechali stále posádky. Voj
sko táboritov vedených Prokopom Holým sa koncom októbra 1431 vcelku bez ťaž
kostí stiahlo s bohatou korisťou od Nitry cez Hlohovec a Nové Mesto nad Váhom späť

34 VARSIK, B.: Husitské revolučné hnutie, c. d., s. 45 - 56. Porovnaj TOMAN, H.: Husitské válečnictví za doby Žiž- 
kovy a Prokopovy. Praha 1898, s. 367 - 368.
35 Pôvodcom tohto názoru je VARSIK, B.: c.d., s. 59 - 61. V poslednej akademickej syntéze dejín Slovenska sa, ne
vedno prečo, uvádza, že časť husitského vojska „pod vedením poľského šľachtica Dobeslava Puchala prenikla al do 
Levoče a podpálila jej predmestia“ - (podč. V.S.). (Dejiny Slovenska I, c.d., s. 392.)
36 Spišská kronika doslova uvádza: „Anno domini MCCCCXXXI am ostertag ist dy stat Lewtscha daz meiste te- 
il verprant.“ VARSIK, B.: c.d, s. 59, (pozn. č. 175) s odvolávkou na A Szepesmegyei tôrténelmi társulat évkônyve, 
VII, 32. Hainova kronika napísaná na základe údajov starších levočských kronikárov uvádza o čosi širší údaj: „Anno 
1431.1st die Leutsch fast gantz am h. Ostertag auszgebrand worden, durch einen Polnischen Edelmann mit nahmen 
Pukalo, und hatt damalsz bey die 44291 fl. schaden empfangen, sind auch 18 Personen mit verbrand worden.“ (Hain 
Gáspár Lôcsei krónikája. LOcse 1910-1913, s. 14).
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na Moravu. Sirotkov, ktorí po 
dobytí Nitry plienili ešte juž
né Slovensko, pri návrate ne
ustále napádalo uhorské voj
sko. Pri prechode Váhu ne
ďaleko Ilavy v novembri 1431 
utrpeli v boji citeľné stra
ty, takže z pôvodných 7000 
bojovníkov sa na Moravu vrá
tilo len okolo 2000, a z 300 
bojových vozov im zostalo 
sotva 50.37

V júni 1432 husiti obsadi
li Skalicu,38 vzápätí aj Trna

vu, dobyf Bratislavu sa im však nepodarilo.39 Osobitnú pozomosf si zasluhuje spôsob 
dobytia Trnavy. V meste sa okolo 24. júna 1432 konal svätojánsky jarmok. Husiti vy
užili jarmočný ruch a malá skupina v prestrojení za kupcov vošla cez deň do mesta. 
V noci premohli stráže a otvorili dve mestské brány, takže husitské vojsko, dovtedy 
vyčkávajúce v okolí, obsadilo mesto vlastne bez boja.40

Posledná husitská výprava na Slovensko koncom apríla 1433 smerovala na Spiš. 
Táboriti pod velením Jána Pardusa z Hrádku a Fridricha zo Strážnice so 700 jazdca
mi, okolo 7 000 až 8 000 pešiakmi a 300 bojovými vozmi vyplienili západný Spiš až 
po Spišskú Novú Ves, kláštor cistercitov v Spišskom Štiavniku a kartuziánsky kláš
tor na Skale útočišfa. Náhlym útokom sa im podarilo dobyf aj Kežmarok. Odtiaľ od
tiahli spolu s rukojemníkmi - kežmarskými radnými a spišským prepoštom Jurajom 
- do Liptova a Turca. V Hybiach po vyplatení 3047 zlatých 8. mája 1433 prepustili 
na slobodu zajatých členov kežmarskej mestskej rady.41 Následne okolo 23. mája 1433 
v Kremnici vykradli a vypálili mincovňu ležiacu mimo hradieb mesta. Odtiaľ pokra
čovali na Považie a cez Vlársky priesmyk sa okolo 11. júna vrátili späť do Čiech.42 
Uhorské vojská ani počas tohto vpádu nedokázali klásť vážnejší odpor husitom. Men
šie husitské posádky sa usadili na niektorých hradoch, ako aj v niekoľkých mestách.43 
Všetky husitské výpravy, ktoré husiti označovali ako „spanilé jazdy“, mali koristníc- 
ky charakter. Z vojenskostrategického hľadiska pritom išlo o účinné a všestranné pa
ralyzovanie nástupného priestoru potenciálneho protivníka. Až po bitke pri Lipanoch 
(30. mája 1434) husiti postupne, neraz za vysoké výkupné opustili definitívne svoje 
posádky na Slovensku. Jeden z posledných husitských hajtmanov, veliteľ Trnavy Bla-

37 VARSIK, B.: c. d., s. 81 - 82.
38 O husitskej posádke v Skalici pozri tamže, s. 252 - 258.
39 SEGEŠ, V.: Nevydarené husitské sprisahanie. In: História, 1, 2001, č.l, s. 29.
40 VARSIK, B.: c. d., s. 87. O husitskej posádke v Trnave pozri tamže, s. 202 - 252.
41 Tamže, s. 114 - 115. Spišský prepošt Juraj zostal naďalej rukojemníkom husitov, a keďže ho nikto nevykúpil, zo
brali ho do Prahy, kde aj zomrel.
42 Tamže, s. 117 -118.
43 Bližšie pozri tamže, s. 198 - 286.
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žek z Borotína vydal mesto 
až koncom marca 1435, keď 
ho kráľ Žigmund odškodnil 
panstvom Veselí na Morave 
a hradom Bzenec.44

V hodnotení husitské
ho (a napokon aj bratrícke- 
ho) hnutia na Slovensku sa 
okato prejavuje vplyv proti
chodných, pritom však čas
to tendenčných a ideologic
ky poplatných interpretácií.45 
V dnešnej slovenskej histori
ografii - bez ohľadu na ideologické názorové prúdy - len ťažko obstojí marxizmom 
či skôr pseudomarxizmom v 50. až 60. rokoch 20. storočia implantovaný názor o šíre
ní a (kladnom) ohlase husitskej revolučnej ideológie, ako aj o masovejších sympatiách 
k husitom na Slovensku. Je nepopierateľné, že ich „pobyt viedol k úplnému posloven- 
čovaniu niektorých slovenských miest. “4S Už diskutabilnejšia je platnosť tézy, že „hu
sitské vojská ... všade, kam prišli, šírili aj svoju ideológiu a najviac vplývali na oby
vateľstvo sociálnou náplňou svojho učenia. “47 Ohľadom recipovania husitizmu medzi 
šľachtou aj viaceré novšie bádania potvrdili skutočnosť, že medzi nižšou, ba aj strednou 
šľachtou v hornom Uhorsku (čiže najmä v radoch etnicky slovenskej šľachty) možno 
doložiť niekoľko osôb, ktoré sa spojili s husitmi. Viedli ich však k tomu - ako uviedla 
Daniela Dvořáková - zväčša rýdzo utilitárně dôvody, o ovplyvnení husitskými ideami 
naozaj nemožno hovoriť.48 V tejto súvislosti nemožno opomenúť ani ďalšiu tendenciu 
v časti staršej českej a napokon aj v slovenskej marxistickej (resp. pseudomarxistickej) 
historiografii, ktorá zbojníctvo považovala takmer sťaby za produkt či odnož revoluč
ného husitského či bratríckeho hnutia. Je nesporné, že zbojníctvo - slovami Ladislava 
Hoffmana - bolo jednou z foriem triedneho boja poddaného vidieckeho ľudu proti feu-

44 Dejiny Trnavy. (Ed: ŠIMONČIČ, J. - WATZKA, J.) Bratislava 1989, s. 54. Trnavčania navyše museli Blažkovi 
z Borotína roku 1437 zaplatiť vyše 300 zlatých za kalichy, monštrancie, omšové rúcha a knihy a 14 zlatých za zlatú 
bulu Bela IV., čo im pobral pri odchode z mesta. (Tamže.)
45 Citácia a výpočet názorov v rámci doterajšej literatúry a štúdií na uvedenú tému presahuje rámec tejto práce. Ich 
rozbor a zhodnotenie by si v súčasnej slovenskej historiografii zaslúžili osobitnú pozornosť. Najeden z aspektov tej
to problematiky výstižne poukázal Matúš Kučera, ktorý napísal: „Marxizmus-leninizmus ako nová ideológia, ktorá 
vstúpila do historiografie, oprášila romantizmus nakopený okolo husitského hnutia, pridala k nemu niektoré svoje 
nové tézy, a tak sa do mnohých našich kníh a učebníc dostal nový či staronový romanticko-socialitický pohľad na hu
sitstvo v Čechách i na Slovensku. Z reformátora Jana Husa sa stal revolucionár, z myšlienky o oprave cirkvi a kres
ťanského života sa stal proticirkevný boj a z myšlienky o spravodlivej spoločnosti, ktorá je blízka všetkým ľuďom 
a v každej dobe, sa stal revolučný zápas za odstránenie feudalizmu a predobraz vytúženej komunistickej spoločnosti. 
Až do takejto neúnosnej podoby sa dostali niektoré diela či state o veľkej epoche európskych dejín.” KUČERA, M.: 
Cesta dejinami. Stredoveké Slovensko. Bratislava 2002, s.166.
46 Dejiny Slovenska I.c. d., s. 395.
47 Tamže. Autorom podkapitoly Husitské revolučné hnutie a Slovensko je Richard Marsina.
48 DVOŘÁKOVÁ, D.: Šľachtici z Ludaníc a kráľ Žigmund Luxemburský. In: Historický časopis, 48,2000, č. 1, s. 42. 
Porovnaj aj KANOVSKY, M.: Ludanice - stredisko slovenských husitov? In. Historický časopis, 40,1992, č.l, s. 89 
- 93. LUKAČKA, J.: Ludanice 1242 -1992. Ludanice 1992.
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dálnému útlaku,49 zároveň však treba zdôrazniť, že jeho podstata - rovnako ako zlodej
stvo v stredovekom mestskom prostredí - tkvelo celkom jednoznačne v kriminálnom 
a asociálnom správam.

Len pár rokov po doznení husitského hnutia na Slovensku sa sever krajiny stal de
jiskom bojových útokov poľských vojsk. Zrážky poľských vojenských oddielov s uhor
skými mestskými a šľachtickými silami sa začali už v prvých týždňoch roku 1438. Bo
li odrazom protichodnej zahraničnopolitickej orientácie Uhorska a Poľska, osobitného 
vzťahu obidvoch menovaných krajín k Českému kráľovstvu, ale aj antagonizmu politic
kých smerov a zoskupení v ich vnútromocenských centrách, predovšetkým však Poľ
ska.50 Poľské oddiely, posilnené spojencami z Čiech prekročili uhorsko-poľskú hrani
cu na Dunajci a pokračovali údolím Popradu cez územie zálohovaných spišských en
kláv. Ich cieľom bolo zmocniť sa celého Spiša. Iné poľské oddiely, ktorým velil Derslaw 
z Rytwian, sa cez Oravu pokúsili preniknúť na Považie a obsadiť tamojšie hrady. Akcia 
však nebola úspešná, lebo už pred 25. februárom 1438 sa Derslawove jednotky stiahli 
zo slovenského územia.51

Kráľ Albrecht Habsburský ešte koncom februára 1438 poveril obranou Spiša Já
na Cudara,52 ktorý za materiálnej, finančnej a vojenskej pomoci východoslovenských 
miest mal vytlačiť Poliakov z okupovaných území. Podrobnosti Cudarovej vojenskej 
operácie nie sú síce bližšie známe, na základe neskorších dokumentov možno však usú
diť, že sa mu pomerne rýchlo podarilo vytlačiť Poliakov a obsadiť spišskú oblasť.

Už v letných mesiacoch roku 1438 poľské vojenské sily opäť vpadli na územie sever
ného Slovenska Tieto akcie už organicky súviseli so vstupom poľskej šľachtickej armá
dy do Čiech, po ktorom nasledoval v septembri 1438 vpád vojsk poľského kráľa Vla
dislava III. do Sliezska. Obranu slovensko-poľskej hranice organizovala pravdepodob
ne kráľovná Alžbeta, lebo Albrecht bol údajne zaneprázdnený.53 Menšie poľské oddiely 
podnikli z Moravy drobné výpady na západné Slovensko a prenikli až po Trnavu. Po
liakom sa na Spiši podarilo podmaniť si na kratší čas šarišské hrady Brezovicu a Kame
nicu, odkiaľ ich však vyhnalo uhorské vojsko, ktorému velil bratislavský župan Štefan 
(Rozgoň) z Rozhanoviec, ktorému sa v polovici novembra 1438 podarilo poraziť Polia
kov neďaleko Košíc.54 Časť poľského vojska pod velením litovského kniežaťa Fridricha 
z Ostrogu, niekdajšieho husitského hajtmana, dobyla hrad Hodejov v Gemeri a úpor-

49 HOFFMAN, L.: Bratříci - slavní protifeudální bojovníci 15. století. Příspěvek k dějinám husitství na Slovensku. 
Praha 1959. s. 14.
50 KARTOUS, P.: Akcie poľských vojsk na území Slovenska v rokoch 1438 -1439. In: ffistorický časopis, 21,1973, 
č. 1, s. 22.
51 Tamže, s. 26.
52 Kráľ Albrecht listom z 21. 2. 1438 oznamuje Bardejověanom, že Poliaci a viacerí Česi vtrhli na Spiš a do pohra
ničia a súčasne ich vyzýva, aby vojensky pomohli kapitánovi Cudarovi: „prefati Johanis Zwdar capitanei vestri cum 
omnibus vestris gentibus, equitibus et peditibus mox exerdtuantes, insurgenter contra pretactos nostros et regni 
nostri emulos...” Štátny okresný archív Bardejov, Magistrát mesta Bardejova (ďalej ŠOKA Bardejov, MMB), č. 337.
53 KARTOUS, P.: c. d., s. 29, v tejto súvislosti rituje list kráľovnej Alžbety zo 16. 8.1438 Bardejovčanom. (ŠOKA 
Bardejov, MMB, ě. 336): „Wir mit unsern prelaten und lantherren ze rat worden sein und beslozzen haben ew wider 
die Polán auch Hilff und Sterkung ze schiken und ze tun.” List s uvedeným dátumom ani pod uvedenou signatúrou sa 
však v ŠOKA Bardejov nenachádza! Nepozná ho ani IVÁNYI, B.: Bártfa szabad királyi város levéltára 1319 - 1526. 
1. Budapest 1910. Napriek tomu považujem Kartousovo konštatovanie za pravdepodobné.
54 KARTOUS, P.: c. d. s. 30.
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ne sa v ňom bránila niekoľko mesiacov. V marci 1439 podnikli Poliaci s 500 jazdca
mi opäť väčšiu výpravu z Podolínca na Spiš, kde spôsobili nemalé škody. Pri prenasle
dovaní vojskom Štefana z Rozhanoviec boli však porazení, väčšina z nich padla alebo 
sa utopila v Dunajci. Ďalšie akcie Poliakov mali zväčša individuálny charakter. V aprí
li a máji 1439 prenikli z Moravy poľské oddiely vedené Mikulášom (Nikolajkom) zo 
Stiboríc na západné Slovensko, kde plienili v okolí Prievidze i Trnavy, pokúšali sa do
byť Skalicu, čo sa im však nepodarilo.55 Bojové akcie ustali po uzavretí viacerých prí
merí, posledné bolo uzavreté 24. mája 1439 v Starej Ľubovni.56

Poľské vpády na Slovensko sa skončili neúspešne, oslabili však politické postavenie 
Uhorska, ale i Poľska. Trieštili obranný potenciál Uhorska, ktorý sa formoval proti Tur
kom. Nemožno obísť ani ekonomickú stránku vpádov, lebo oslabili nielen mestá a dedi
ny v napadnutých oblastiach, ale deformovali chod uhorského hospodárstva i vzájomné 
obchodné styky medzi oboma krajinami.

Po relatívne krátkom panovaní Albrechta Habsburského v rokoch 1437 - 1439 sa 
v Uhorsku rozpútal zápas o kráľovskú korunu. Územie Slovenska bolo takmer ce
lé štvrťstoročie dejiskom šarvátok, násilia, ozbrojených zrážok a prepadov, čiže akej
si drobnej každodennej vojny. Navzájom a proti sebe bojujúcich strán bolo niekoľko. 
Od roku 1440 takmer celé stredné a východné Slovensko ovládal Ján Jiskra z Brandý
sa,57 žoldniersky kapitán v službách kráľovnej Alžbety. Mal zabezpečiť jednak ochra
nu venných majetkov kráľovnej a jednak nástupnícke práva pre Alžbetinho maloleté
ho syna Ladislava Pohrobka. V prvej fáze konfliktu proti nemu vystupovali v rámci sa
mostatných akcií aj Poliaci, pretože vážnym pretendentom na uhorský trón bol aj poľ
ský kráľ Vladislav (III.) Jagelovský, ktorého podporovali i za uhorského kráľa (panoval 
pod menom Vladislav I.) zvolili uhorské stavy, keďže za danej situácie sa personálne 
spojenie Uhorska s Poľskom pod žezlom jagelovskej dynastie javilo najlepšou zárukou 
uhorskej bezpečnosti.58

Po smrti kráľovnej Alžbety roku 1443 a po tom, čo roku 1444 v bitke proti Turkom
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55 Tamže, s. 33 - 34. VARSIK, B.: c. d., s. 155 - 156. Dejiny Trnavy, c. d., s. 56.
56 KARTOUS, P.: c. d., s. 33-34.
57 Spomedzi samostatných štúdií venovaných Jánovi Jiskrovi a jeho pôsobeniu v Uhorsku treba prvorado spomenúť 
KARTOUS, P.: Habsbursko-jagelovské dvojvládie v Uhorsku v rokoch 1440 - 1444. (Začiatky Jiskrovej vojenskej 
činnosti na Slovensku). In: Historické štúdie, 24, 1980. Záverečnou fázou Jiskrovej činnosti sa zaoberá GÁCSOVÁ, 
A.: Boje Mateja I. proti Jánovi Jiskrovi z Brandýsa a bratríkom v rokoch 1458 - 1467. In: Historický časopis, 25, 
1977, č. 2, s. 187 - 216. Len málo nového prináša a viacerými vecnými chybami sa vyznačuje OSLANSKÝ, R: Ján 
Jiskra z Brandýsa a Slovensko. In: Historické štúdie, 36,1995, s. 49 - 67. Naproti tomu mimoriadne zaujímavé a prí
nosné aspekty súvisiace s Jiskrovou diplomatickou činnosťou podáva BUZINKAYOVÁ, A.: Písomnosti a kancelária 
Jána Jiskru z Brandýsa. In: Slovenská archivistika, 17, 1982, č.l, s. 64 - 91. Z prác starších českých historikov pozri 
CHALOUPECKÝ, V.: Jan Jiskra z Brandýsa. In: Tvůrcové dějin. 2. díl - středověk. Praha 1934, s. 537 - 544. UR
BÁNEK, R.: К historii doby Jiskrový na Slovensku. Praha 1940. VACH, M.: Jan Jiskra z Brandýsa a politický zá
pas Habsburků s Jagellovci o Uhry v letech 1440 - 1442. In: Historické štúdie, 3, 1957, s. 172 - 227. Spomedzi star
ších maďarských prác pozri najmä TÓTH-SZABÓ, P: Giskra, klllOnôs tekintettel Abaujmegyére. Budapest 1903. 
Z mladších historikov sa mu stručne venuje PÁLOSFALFI, T.: Jan Jiskra és a felvidéki városok. In: Armáda, mesto, 
spoločnosť od 15. storočia do roku 1918. (Vojenské, politické, hospodárske aspekty a súvislosti). Bratislava 2002, s. 
31 - 44, ktorý však Jiskru mylne považuje za „bývalého husitského vodcu“. (Tamže, s. 41)
58 Podrobnejšie pozri KARTOUS, P: Habsbursko-jagelovské dvojvládie, c. d., s. 226. Prínosný pohľad a nové aspek
ty i súvislosti pôsobenia Jana Jiskru na Slovensku podáva KALÁBOVÁ, M.: Venné majetky uhorských kráľovien 
v stredoslovenskej banskej oblasti do roku 1478. In: Historický časopis, 52, 2004, č.l, s. 18 - 28.
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pri Varne padol kráľ Vladislav I., sa Ján Jiskra stal 
exponentom prohabsburskej politiky v Uhorsku. 
Trvalo bojoval proti tzv. národnej strane, ktorej 
hlavným predstaviteľom bol Ján Huňady.59

Osudy oboch protagonistov si boli v mnohom 
podobné. Na výslnie slávy sa dostali vďaka vo
jenským schopnostiam a zásluhám. Obaja sa zais
te dobre poznali už zo služby vo vojsku Žigmunda 
Luxemburského a jeho zaťa a nástupcu Albrech
ta Habsburského. Ján Huňady si ako reprezentant 
uhorského vojenstva osvojil priamo na bojisku aj 
zásady osmanského, talianskeho, ako aj českého 
husitského vojenského umenia.60 Tie isté skúsenos
ti nadobudol aj Ján Jiskra, ktorý bol typickým od
chovancom husitského vojenstva aj napriek tomu, 
že sám ako katolík bojoval práve proti husitom. 
Podpora rozdielnych pretendentov na uhorský trón 
začiatkom 40. rokov 15. storočia postavila oboch 
vojvodcov na opačné strany barikády.

Kráľovná Alžbeta roku 1440 vymenovala Jiskru 
za hlavného kapitána Spiša a šarišského župana.61 
Poverila ho správou svojich venných majetkov le
žiacich najmä na Slovensku. Išlo o hrady Zvo
len, Šariš, Spiš, Šášov, Ľupču, banské mestá, ako 
aj východoslovenské mestá Košice, Prešov a Bar

dejov.62 Alžbeta správne docenila geopolitickú polohu Slovenska, najmä karpatských 
horských masívov pre obranu proti útokom zo severu. V strategických plánoch pripi-

Ján Jiskra z Brandýsa v podaní českého 
maliara Mikolúša Aleša.

59 Z bohatej maďarskej produkcie treba spomenúť aspoň dve práce popredného reprezentanta marxistickej historio
grafie, jednak o ozbrojených silách Jána Huňadyho ELEKES, L.: Hunyadi hadserege. Budapest 1951; jednak o je
ho pôsobení - tenže; Hunyadi. Budapest 1952. Ďalej pozri aj monografiu TEKE, Z.: Hunyadi János és kora. Buda
pest 1980, kde sa uvádza aj ďalšia základná literatúra. V citovaných dielach oboch maďarských autorov, ako napokon 
takmer vo všetkých ostatných maďarských prácach, sa Jánovi Huňadymu venuje pozornosť zväčša z hľadiska jeho 
protitureckých aktivít, a len v malej miere vo vzťahu k Slovensku.
60 ELEKES, L.: Hunyadi hadserege, c. d., s. 16 -18.
61 Hneď po príchode na Slovensko používal Ján Jiskra v intitulácii označenie hlavného kapitána Spiša (spišskej ze
me) a titul šarišského župana, resp. grófa (roku 1441 - capitaneus supremus terre Scepusiensis, comesque de Sa- 
ros). V rokoch 1444 - 1448 sa najčastejšie vyskytuje intitulácia s uvedením Jiskrovej hodnosti hlavného kapitána 
kráľa Ladislava a jeho titul šarišského grófa (inclitissimi principis et domini domini Ladislai regis, capitaneus gene
ralise V rokoch 1449 - 1454 používal Jiskra v intitulácii len hodnosť najvyššieho kapitána kráľa Ladislava (nayjas- 
nyeyssieho knyzete a pana Ladislawa crale uherského etc. Naywissy haitpman). V rokoch 1455 - 1456, teda v čase, 
keď kráľ Ladislav začal vládnuť, je v intitulácii Jiskrov grófsky titul viažuci sa k Šarišu (hrabie Ssarisky). Kapitán
ska hodnosť sa znova objavuje v rokoch 1457 - 1461, ale inak teritoriálne vymedzená než v predošlých rokoch (co
mes de Saros, parciumque superiorům regni Hungarie capitaneus generalis, Groff zum Saros vnd der obertail dez 
landez zu Hungern obrist hauptman). V listine z roku 1462 je len Jiskrov grófsky titul (grave zum Schoros). Tento 
vývoj je rovnaký v intituláciách písomností napísaných v rôznych jazykoch a badať ho aj pri podpisoch. Pozri BU- 
ZINKAYOVÁ, A.: c. d., s. 77. Pozri aj Jiskrové listy, ktoré edoval CHALOUPECKÝ, V.: Středověké listy ze Sloven
ska. Bratislava - Praha 1937.
62 K venným majetkom pozri KALÁBOVÁ, M.: Venný majetok uhorských kráľovien v stredoslovenskej banskej ob
lasti do roku 1524. Diplomová práca, FiFUK, Bratislava 2002.
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Ján Huňady sa roku 1446 stal gubernátorom Uhor
ského kráľovstva. Drevoryt z Uhorskej kroniky Jána 
z Turca vydanej roku 1488 v Augsburgu.

sovala veľký význam obchodným a ban
ským mestám, kontrole hlavných komu
nikácií na Slovensku a osobitne v jeho 
severovýchodnej časti.63

Z poskytnutých prostriedkov Jiskra 
naverboval okolo 5 tisíc žoldnierov naj
mä z radov bývalých husitských bojov
níkov a zakrátko sa zmocnil takmer ce
lého stredného i východného Slovenska.
Okrem vojenského majstrovstva preu
kázal aj diplomatické schopnosti, lebo 
svoje pozície si udržal aj po smrti krá
ľovnej Alžbety a kráľa Vladislava I. Ja- 
gelovského. Roku 1445 uhorský snem 
uznal nároky Ladislava Pohrobka na 
uhorský trón. Keďže Ladislav bol nepl
noletý, snem rozhodol, že vládu v Uhor
sku má dočasne zabezpečovať krajinská 
rada. Súčasne však zvolil a vymenoval 
aj 7 hlavných kapitánov,64 ktorých zlo
ženie zodpovedalo rozloženiu mocenských síl v krajine. Medzi nimi bol tak Huňady, 
ako aj Jiskra, napriek tomu, že v Uhorsku bol vlastne cudzincom. Kapitáni mali za
bezpečovať obranu krajiny i vnútorného poriadku. Individuálne a protichodné záujmy 
hlavných kapitánov, ktorí sa sami často dopúšťali svojvôle a násilia, vyúsťovali do roz
porov a vzájomného skrytého či otvoreného boja. Situácia sa podstatne nezmenila ani 
po tom, čo Jána Huňadyho roku 1446 zvolili za gubernátora krajiny a keď nasledujú
ci rok (25. marca 1447) uhorský snem zrušil zák. čl. 11/1447 právomoci a poverenia 
všetkých 7 hlavných kapitánov.65

Uznesenia snemu z roku 1446 a 1447 na zabezpečenie poriadku a mieru v krajine 
Jiskra sčasti nemohol, sčasti však ani nechcel realizovať, čo viedlo k síce nevyhlásenej, 
no faktickej vojne predovšetkým na území Slovenska. Do čela uhorských vojsk sa po
stavil Ján Huňady, ktorý potom do roku 1452 podnikol až 4 výpravy do horného Uhor
ska proti Jiskroví.66

Jiskra sa titulu nevzdal a vo svojej dŕžave sa správal ako neobmedzený pán. Huňa
dyho zamestnávalo najmä stupňujúce sa osmanské nebezpečenstvo na južnej hranici 
Uhorska, preto si nemohol dovoliť ozbrojené vystúpiť proti Jiskroví. Až roku 1449 sa 
gubernátor rozhodol voči Jiskroví prvýkrát vojensky zakročiť. Útok uhorského vojska 
do Abova na čele s Osvaldom (Rozgoňom) z Rozhanoviec a Štefanom Bebekom však 
Jiskra v septembri odrazil a zmocnil sa aj Moldavy nad Bodvou, ktorú opevnil a zane
chal tu aj stálu posádku, lebo očakával Huňadyho protiútok. Už o mesiac sa guberná-

63 KARTOUS, P.: Habsbursko-jagelovské dvojvládie, c. d., s. 229.
64 Zák. čl. 5/1445, pozri poznámku 92 v 2. kapitole tejto práce.
65 Pozri poznámku 93 v 2. kapitole tejto práce.
66 ENGEL, P. - KRISTÓ, Gy. - KUBINYI, A.: Magyarország torténete 1301 - 1526. Budapest 1998, s. 207.

195



OD RYTIERSTVA POŽOLDNIERSTVO

tor narychlo opevnenej Moldavy po krátkom obliehaní skutočne zmocnil. Krutosť, akú 
uplatnil voči zajatým jiskrovcom, bola aj na stredoveké pomery neslýchaná. Každému 
obrancovi dal odťať obe ruky, odrezať nos a vykľať jedno oko.67 Menšie bojové zrážky 
sa v priebehu októbra a novembra odohrali aj na Spiši, vo Zvolenskej a Tekovskej sto
lici. Prímerím z 5. decembra 1449, za ktorého uzavretie intervenoval aj sám pápež Mi
kuláš V., sa prvá fáza vojny medzi Huňadym a Jiskrom skončila. V marci roku 1450 bol 
v Mezókôvesde uzavretý mier, podľa ktorého si Jiskra ponechal územia, ktoré dovte
dy ovládal. Iluňady sa mu zaviazal zaplatiť za tie územia, ktoré obsadil ešte pred mie
rovým rokovaním. Jiskra prisľúbil, že prepustí časť svojich žoldnierov a nebude stavať 
ďalšie hrady a opevnenia.

Mier uzavretý v Mezókôvesde roku 1450 nemal dlhú platnosť, lebo hneď nasledujú
ci rok sa rozpútali ďalšie boje medzi obidvomi protagonistami. Jiskra využil Huňady- 
ho zaneprázdnenosť na juhu Uhorska v súvislosti s pripravovanou vojnou proti srbské
mu despotovi Jurajovi Brankovičovi. Koncom jari 1451 uzavrel prímerie s hornopovaž- 
ským veľmožom Pongrácom zo Svätého Mikuláša, čím si uvoľnil ruky na pripravova
nú letnú výpravu. Jiskra si najal nových žoldnierov najmä z Čiech a Poľska, pokračoval 
aj v budovaní a opevňovaní svojich hradov a pevností. Jeho kapitáni napádali a plienili 
majetky gubernátorových prívržencov. Hajtman Talafúz sa opäť zmocnil Moldavského 
hradu chrániaceho prístup ku Košiciam. Ján Jiskra po urputnom boji obsadil juhozem- 
plínsky hrad vo Veľkom Kamenci. Potom sa obrátil na západ a v júli obsadil Šahy.68 
Tamojší strategicky významný kláštor dal opevniť a zanechal v ňom stálu posádku. Zo 
Šiah sa Jiskra vracal späť na východ, do Novohradu a Gemera, kde si vytvoril ochran
ný pás hradov a tvŕdzí pozdĺž rieky Ipľa. Počas výpravy obsadil okrem iného aj opát
stvo v Hronskom Beňadiku, hrad Halič, mestečko Lučenec i priľahlý kláštor, vodný 
hrad Drienčany na rieke Blhu, mestečká Rimavskú Sobotu a Rožňavu. Ťaženie skončil 
začiatkom augusta 1451 v Českom Brezove.69 Na prelome júla a augusta 1451 však aj 
v Budíne vrcholili prípravy vojenskej výpravy proti Jiskroví, keďže mierové rokovania 
so srbským despotom sa úspešne zavŕšili. Gubernátor Huňady sa obrátil na hornouhor
ské mestá a vyzval ich, aby prestali Jiskru podporovať. So žiadosťou o podporu a vojen
skú pomoc sa však 8. augusta 1451 na mestá obrátil aj Jiskra a súčasne ich vyzval, aby 
sa pripojili k poľným oddielom Brcála, Čapka a Talafúza, ktorí mu majú prísť na po
moc.70 Nejasná situácia, no najmä skutočnosť, že spišský kapitán sídliaci v Kežmarku 
Mikuláš Brcál prešiel na stranu gubernátora, prinútili Jiskru odísť na sever, aby si osob
ne zabezpečil podporu tamojších miest a vojenských posádok.

V prvej dekáde augusta 1451 sa Huňady na čele vojska v sile 10- až 12-tisíc mužov

67 „Sed cum Giskra in castra cum suis et fortalitia secepit Gubernátor fortalitium Moldava noviter erectum vi capit, 
et omnibus Bohemis et Polonis, quos in eodem fortalitio comprehendit, utrasque manus et summitatem maiorem naši 
truncat et unum oculum evellit.“ Poľského kronikára J. Dlugosza cituje Hoffman, L.: Bratříci, c. d., s. 39.
68 Listom z 1. júla 1451 (geben im felde vor Schag) Jiskra oznamuje Košiciam, Levoči, Bardejovu a Prešovu, že ob
sadil miestny kláštor a žiada ich, aby mu poslali vojenskú pomoc. ŠOKA Bardejov, MMB č. 653, IVÁNYI, B.: Bárt- 
fa, c. d., s. 106, č. 645; CHALOUPECKÝ, V.: c. d., s. 55.
69 BOKES, F.: Bitka pri Lučenci - medzník vojenskej prítomnosti Jána Jiskru na Slovensku. In: Historie a vojenství, 
1989, č. 1, s. 75 - 76.
70 ŠOKA Bardejov, MMB č. 656; IVÁNYI, B.: Bártfa, c. d„ s. 107, č. 107, č. 648. Pozri aj CHALOUPECKÝ, V.: 
c. d., s. 55.
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pohol z Budína Jeho vojsko tvorila pestrá zmes stoličných oddielov, oddiely kumán- 
skych jazdcov a bandériá popredných kráľovských hodnostárov, prelátov a veľmožov. 
Boli to napríklad ostrihomský arcibiskup Dionýz zo Seče, jágerský biskup Ladislav 
z Héderváru i jeho brat Imrich, vacovský biskup Vincent, sedmohradský vojvoda Ján 
(Rozgoň) z Rozhanoviec s bratom Jurajom, Štefan a Ján Bebekovci z Plešivca či páni 
Tomáš, Ladislav a Šimon z Pavloviec. V panských bandériách bol aj obmedzený po
čet žoldnierov, takže predstavovali vyššiu kvalitu vojenskej sily než ostatné oddiely. 
Sám Huňady povolal z južného Uhorska len časf svojich elitných oddielov. Pochod voj
ska s množstvom vozov naložených trénom a zásobami prebiehal pomerne rýchlo, lebo 
o pár dní Huňady dorazil k Lučencu.71

Samotné mesto, v ktorom sídlila len malá jiskrovská posádka, vojaci ešte pred prí
chodom Huňadyho zapálili a stiahli sa k svojim druhom opevneným v blízkom klášto
re na opatovskom, tzv. Kráľovskom vŕšku. Na pevnosť prebudovaný cisterciátsky (be
nediktinsky) kláštor pri Lučenci predstavoval skupinu prízemných budov, obklopujú
cich štvorcový dvor. Jednu stranu chránila budova kostola. Okolo ústredného komplexu 
budov tvoriacich približne štvorec so stranou asi 40 metrov sa nachádzali rôzne dielne 
a hospodárske budovy. Lučenecký kláštor bol zrejme obohnaný masívnym kamenným 
múrom, ktorý uzatváral celý areál v okruhu 60 - 70 metrov, z vonkajšej strany ho za
bezpečovala priekopa v nebezpečenstve napĺňaná vodou. Dnes túto predpokladanú plo
chu ohraničuje poľná cesta vedúca okolo cintorína.72 Päfstočlenná posádka, ktorej veli
teľom bol údajne jeden z najskúsenejších a najoddanejších Jiskrových hajtmanov Matej 
z Kňažíc, sa nemohla spolu s koňmi a ostatným vojenským materiálom do múrov pô
vodného kláštora zmestiť. Možno oprávnene predpokladať, že jiskrová pravdepodob
ne vybudovali novú priekopu, z vykopaného materiálu navŕšili val spevnený drevenou 
palisádou a zrubovými konštrukciami. Zo strany obrátenej k Lučencu chránil obrancov 
strmý svah. Na vhodných miestach boli rozmiestnené palné zbrane.73

Skúsená posádka kláštora sa nezľakla záplavy útočníkov, ktorí mali viac než 20-ná- 
sobnú početnú prevahu. Postupne odrážala všetky priame útoky. Huňady sa preto roz
hodol pre osvedčený a v týchto prípadoch zaužívaný taktický prostriedok. Bolo ním 
vyhladovanie obkľúčeného protivníka. Okolo celého kláštora dal vybudovať dvojitý val 
spevnený zrubmi a košmi naplnenými hlinou. Vnútorný val tak z jednej strany bránil 
jiskrovcom pri výpadoch z pevnosti a vonkajší val chránil uhorské vojsko pred neča
kaným napadnutím zvonka. Kláštor sa dostal do hermetického zovretia a posádke za
čali postupne dochádzať sily.74 Ako nás o tom informuje dobový kronikár magister Ján 
z Turca; „Zo dňa na deň sa stupňovalo obliehanie a obrancov gniavil smäd i zbra-

71 Údaje o presune Huňadyho na bojisko sa rozchádzajú. MIŠÍK, M.: c. d., s. 210; a po ňom aj BOKES, F.: c. d., s. 78 
zhodne uvádzajú, že Huňady 10. augusta vyrazil z Budína a 17. augusta prišiel k Lučencu. Podľa itinerára, ktorý na 
základe Huňadyho listín spracoval ENGEL, P.: Hunyadi János kormányzó itineráriuma (1446 - 1452). In: Századok, 
118,1984, č. 5, s. 985, 991; bol Huňady 2. augusta v Budíne a už 10. (ako aj 12. i 19.) augusta 1451 obliehal pevnosť 
pri Lučenci (in obsidione castelli Zenthkiraly prope opidum Losoncz).
72 O lokalizácii a priestorovej dispozícii pevnosti pozri DRENKO, J.: Bitka pri Lučenci roku 1451. Lučenec 1991, 
s. 37-42.
73 BOKES, F.: Bitka pri Lučenci, c. d., s. 77—78.
74 SEGEŠ, V.: Husiti a Jiskrovo panstvo na Slovensku a bitka pri Lučenci, In: SAmO - Spoločnosť, armáda, osob
nosť. 1997, č. 1, s. 29.
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ne natoľko, že už-už sa mohlo dú
fať v želaný koniec čiže v obsadenie 
pevnosti. “15 Popři potravinách najci
teľnejší bol nedostatok vody, ktorý 
ešte násobilo horúce augustové sln
ko. Od vodných tokov izoloval ob
rancov nepriateľ, studňa z kláštornej 
cisterny pre posádku nepostačovala. 
Pomoc od Jiskru neprichádzala a ob
rancovia už boli ochotní pevnosť vy
dať pod podmienkou, že gubernátor 
im zaručí slobodný odchod. Tragé
diu svojich druhov z Moldavy spred 
troch rokov mali obkľúčení jiskrov- 
ci zaiste ešte v živej pamäti. Huňa- 
dy si však bol natoľko istý prevahou 
a skorým víťazstvom, že ponuku od

mietol. Na znak toho, že obrancom kláštora pripravuje ešte horší trest než zajatým jis- 
krovcom v Moldave, dal vztýčiť naostrené koly. Jedinou nádejou obliehaných tak ostal 
Jiskra a pomoc zvonka. Vojaci boli nepochybne odhodlaní radšej zahynúť v boji, než 
podstúpiť hroznú a potupnú smrť narazením na kôl.

Jiskra sa zdržiaval na severe Slovenska celé tri týždne. Všemožne sústreďoval vojsko, 
ktoré bolo roztrúsené v posádkach jednotlivých miest a početných hradov. Keď zhro
maždil dostupný počet žoldnierov, rýchlo postupoval k Lučencu. Jeho vojsko tvorilo 
nanajvýš 4-5 tisíc jazdcov a pešiakov, čo v porovnaní s počtom huňadyovcov bolo sí
ce takmer trojnásobne menej, no išlo o kvalitne vyzbrojených a v bojoch ostrieľaných 
vojakov. Prekonávajúc husté lesy a vodné toky sa jiskrovci od Rimavskej Soboty blížili 
na pomoc lučeneckej posádke. V pochode im nezabránili ani početné záseky, ktorými 
dal Huňady zahatať prístupové cesty k Lučencu. V predvečer 7. septembra 1451 sa ná
deje vysilených obrancov splnili. Na neďalekom kopci sa objavili signálne ohne, ktorý
mi Jiskra zvestoval svoj príchod. Huňady sa cítil pánom situácie a zjavne podcenil poč
tom slabšieho protivníka, s ktorým sa vlastne až pri Lučenci stretol vôbec po prvýkrát 
osobne v boji. Sebavedome údajne vyhlásil, že len jeho samotní pohoniči počtom po
stačujú na to, aby bičmi rozohnali nepriateľa.76

Huňady rozdelil svoje vojsko. Časť pomocných oddielov, ranení a niekoľko sto bo
jovníkov strážnej služby, zostalo v základnom tábore. Menšia časť vojska pod vele
ním Štefana Bebeka naďalej obkľučovala kláštor s cieľom eliminovať jeho posádku, 
o ktorej nik z uhorských veliteľov nepredpokladal, že by ešte mohla zasiahnuť do boja. 
Najväčšia časť Huňadyho vojska, ktorej predvoj tvorilo bandérium biskupa Ladislava

Areál a okolie cisterciátskeho kláštora pri Lučenci, ktorý 
jiskrovskí žoldnieri prebudovali na pevnost. Rekonštrukč
ná kresba Eleonóry Szalaiovej - Petíkovej.

75 Kroniky, c.d., s. 190.
76 BOKES, F.: c. d., s. 79 parafrázuje nemecké verše Michaela Behaima, ktorý pôsobil na dvore rímsko-nemecké- 
ho cisára Fridricha III.
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z Héderváru, nadviazala bojový styk s Jiskrovým vojskom. Jiskroví žoldnieri bojova
li v zomknutých radoch. V prameňoch sa neuvádza, či mali k dispozícii aj vozy, z kto
rých v boji vytvárali osvedčenú vozovú hradbu. Poznajúc však Jiskrovu taktiku, ako aj 
jeho dovtedajšiu bojovú prax, možno oprávnene predpokladať, že ani pri Lučenci sa 
bez bojových vozov neobišiel.77 Jiskrovci odrazili prvý útok nepriateľa streľbou z ku
ší a zaiste aj palných zbraní. Ich použitie nebolo vtedy v Uhorsku ešte bežné, preto sa 
žiadaný účinok streľby na uhorské šíky zložené zväčša z neskúsených bojovníkov is
te dostavil. Aj v priamom boji sa prejavila individuálna prevaha žoldnierov. Jiskrovci 
podnikli protiútok a ťažkú jazdu huňadyovcov zatlačili do močaristého terénu pri poto
ku Slatinke. Hlavné sily uhorského vojska sa pripravovali na posilnenie neveľmi úspeš
ne si počínajúceho predného voja. A práve vtedy sa udialo čosi, čo nik nečakal. Zrej
me na vopred dohovorený signál vyrazila posádka kláštora a zaútočila na Bebekov ob- 
kľučujúci oddiel, ktorý sa od prekvapenia nezmohol na účinný odpor a začal ustupo
vať. Huňady postrehol zvrat v situácii a poslal Bebekovi pomoc. Tým však len podpo
ril zmätok vo vlastných radoch. Vznikol dojem, že početné posily, ktoré sa vracali na 
pomoc proti útočiacej kláštornej posádke, utekajú z bojiska. Dobre mienený taktický 
manéver tak nechtiac vyvolal ústupovú lavínu, ktorá postupne zachvátila celé uhorské 
vojsko. Huňady už nedokázal zabrániť katastrofe a sám sa len v poslednej chvíli za
chránil útekom.78 Víťazi sa zmocnili celého uhorského trénu a množstva cenností v tá
bore. Medzi početnými zajatcami bol aj jágerský biskup Ladislav, ktorý - podľa slov 
kronikára - bol kuľhavý, takže nevládal utiecť.79 Padlo aj viacero uhorských veliteľov, 
medzi nimi aj „veľkomožný Štefan [Bebek] z Plešivca, ktorého smrteľne zranila náhod
ná strela z ručnice. “80 Pred smrťou údajne priznal účasť na sprisahaní proti Jánovi Hu- 
ňadymu a svoj podiel na hanebnej porážke. Verzia zrady časti veľmožov a ich vojska je 
však zaznamenaná iba v dielach zjavne prohuňadyovských kronikárov. Dobre informo
vaný poľský kronikár Ján Dlugosz zradu nezaznamenáva, pričom treba poznamenať, že 
jeho svedectvo o bitke pri Lučenci, ako napokon aj o dianí v celom Uhorsku, je vecné 
a objektívne.81 Sprisahaneckú teóriu nemožno síce celkom vylúčiť, no pravdepodobnej
šie je, že slúžila najmä ako ospravedlňujúce vysvetlenie potupnej porážky gubernáto
ra Jána Huňadyho, otca neskoršieho kráľa Mateja Korvína, na ktorého popud podpore
ný nemalou sumou dukátov kronikár Ján z Turca i dvorný historiograf Antonio Bonfi- 
ni82 spísali deje Uhorského kráľovstva. Bonfini inak hodnotí Jiskru vždy len negatívne: 
„aby mohol ešte bezstarostnejšie pokračovať vo vojnovom vyčíňaní, najímal si vojakov
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77 SEGEŠ, V.: Husiti a Jiskrovo panstvo, c. d., s. 29. Už v citovanom liste z 8. augusta 1451 (pozri pozn č. 70 tejto 
kapitoly) výslovne - okrem iného - požaduje aj vozy (wagen).
78 Tamže.
79 Kroniky, s. 190.
80 Tamže.
81 Slovenský preklad Dlugoszovho opisu bitky podáva DRENKO, J.: c. d., s. 16 - 17.
82 Pozri FÓGEL, I. - IVÁNYI, B. - JUHÁSZ, L. - KULCSÁR, M. - KULCSÁR, P.: Antonius de Bonfinis Rerum 
Ungaricarum decades (ďalej Decades). Tomi I. - IV. Lipsiae - Budapestini 1936 - 1941, 1976. Skrátene ďalej odka
zujem či citujem príslušnú časf alebo pasáž dekád len arabskými číslicami, pričom najprv uvádzam príslušnú de
kádu, potom knihu a napokon odsek, teda napríklad 3.5.10 znamená odvolávku na 3. dekádu, 5. knihu, 10. odsek, 
resp. 5.4.125 - 135 na 5. dekádu, 4. knihu, 125. až 135 odsek. Bonfiniho podanie bitky pri Lučenci pozri Decades 
3.7.195-204.
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z cudziny, jeho vojsko pozostávalo zo zločineckých indivíduí, ktoré sa zvykli živiť rabo
vaním. “83

Bitka pri Lučenci 7. septembra 1451 bola čo do rozsahu i počtu bojujúcich najväčším 
bojovým stretom v stredovekých dejinách Slovenska. Nestala sa síce konečným medz
níkom v zápase dvoch vojvodcov ani rozhodujúcim zvratom vo vývoji našej minulos
ti, napriek tomu je však pozoruhodná z viacerých hľadísk. Je príkladom bitky, v ktorej 
o výsledku rozhodovala nie viacnásobná početná prevaha, ale individuálna osobná bo
jová vyspelosť i disciplína a v neposlednom rade aj moment prekvapenia zo strany pod
ceňovaného protivníka. Bola triumfom progresívnejšieho žoldnierskeho vojenstva tvo
rivo uplatňujúceho zásady husitského vojenského umenia nad uhorským vojenstvom 
založeným na nepružnom banderiálno-insurekčnom systéme.

Hoci Jiskra vyšiel zo vzájomnej priamej konfrontácie na bojisku víťazne, nedokázal 
naplno zužitkovať svoj úspech. Huňady sa z porážky v bitke, inak v jeho prípade vôbec 
jedinej v boji proti početne slabšiemu protivníkovi, rýchlo spamätal a zaiste aj poučil. 
Okamžite stiahol z juhu Uhorska vlastné žoldnierske jednotky a ešte v októbri 1451 do
byl Šahy. V nasledujúcom roku sa opäť zmocnil Moldavy, Lučenca, Haliča i svätobe- 
nediktínskeho opátstva. Prenikol ku Zvolenu, ktorý okrem hradu vypálil, a cez Banskú 
Bystricu, Ľubietovú a Brezno zamieril k vodnej tvŕdzi Drienčany, “ktorú pevne brá
nil... istý Cech menom Valgata. Pretože ležala v údolí, [Huňady] vymyslel nový spô
sob obliehania. Údolie pod pevnosťou uzavrel vysokým násypom a úroveň toku rieky 
tečúcej údolím sa náramne zvýšila. Keď záplava prenikala už cez múry pevnosti a ob
rancom hrozila smrť utopením, brániaci sa Česi sa vzdali a (pevnosť) odovzdali do rúk 
pána gubernátora... ”M Mier uzavretý 24. augusta 1452 obmedzil Jiskrovo panstvo na 
mesto Levoču, Spišský hrad a príjmy z tridsiatkov v Kežmarku a Starej Ľubovni. Po 
nástupe Ladislava Pohrobka na trón bol začiatkom roku 1453 Ján Jiskra zbavený uhor
ským snemom všetkých funkcií a majetkov a na krátky čas opustil Uhorsko. Nebol to 
však úplný koniec jeho kariéry na Slovensku a v Uhorsku, lebo v lete 1454 ho panov
ník opäť povolal do krajiny, aby skoncoval s bratríkmi.85

Pri hodnotení bratríkov zaiste možno súhlasiť s názorom, „že jádro hnutí tvořili 
zbytky polních husitských rot, které po porážce и Lipan táhli ve větších či menších sku
pinách na Slovensko. К tomuto českému jádru se přidávalo též domácí obyvatelstvo, 
Slováci, Poláci, Ukrajinci a Maďaři. “86 V konfrontácii s prameňmi, resp. s historickou 
skutočnosťou však len ťažko obstojí Hoffmanova téza, že „také mezi těmito žoldnéři 
a hejtmany je mnoho těch, kdo jsou odhodláni bojovat dál za zlepšení osudu pracují
cího lidu. “87 Pravde bližšie zodpovedá hodnotenie medzivojnového maďarského his
torika Zoltána Tótha, ktorý bratríkov, známych aj pod dobovým pomenovaním žebrá
ci, fratres, briider, považuje „ v užšom zmysle za prívržencov Jána Jiskru, žijúcich ob
čas z rabovania, inokedy zasa ide o menšie oddiely ochotné bojovať za žold kdekoľ-

83 „... atque ut initum tutius bellům aleret, externum militem conducit, facinorosa quoque gente complet exercitum, 
que raptu victum trahere consueverat.“ Decades 3.4.332.
® Kroniky, c. d., s. 191.
85 PÁLOSFALVI, T: Jan Jiskra, c. d., s. 38.
86 HOFFMANN, L.: c. d., s. 9.
87 Tamže, s. 8.
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vek. Ďalej uvádza, že pomenovanie (bratřík) je dobové a pochádza z prvého, prísne 
vieroučného obdobia husitizmu, keď sa navzájom dlho oslovovali ako bratia, podob
ne ako to bolo zvykom u príslušníkov cirkevných rytierskych rádov. Títo českí bojov
níci - podľa Tótha - však už neboli bojovníkmi za vieru, lebo si ich mohol najať kto
koľvek, bojovali za peniaze, a to aj proti sebe. Ako príklad uvádza niekdajšieho husit
ského hajtmana Jána Čapeka zo Sán, ktorý roku 1431 velil sirotskému vojsku bojujú
cemu v Uhorsku a o desať rokov neskôr už bojoval ako žoldnier proti Jiskroví, ba ro
ku 1443 bol veliteľom vozovej hradby v Huňadyho vojsku na protitureckej výprave na 
Balkáne.89 Dôležité je aj konštatovanie Richarda Marsinu, že bývalí husitskí bojovníci 
mohli síce spočiatku tvoriť väčšinu bratríckych oddielov, ale po dvadsať- až tridsaťroč
nej službe by mali byť v čase najväčšieho rozmachu či úpadku bratríckeho hnutia vo 
veku 50 - 60 rokov, čo vysoko presahovalo priemernú dĺžku života vtedajšieho oby
vateľstva. A navyše, išlo o ľudí, ktorí vykonávali také rizikové povolanie, akým bo
lo žoldnierstvo.90 Vo vzájomnom vzťahu oboch hnutí - husitského a bratríckeho - ne
šlo teda o žiadnu organickú kontinuitu, lebo aj napriek tomu, že mali viacerých iden
tických účastníkov, ciele, ideály ani podstata oboch hnutí neboli identické. V prípade 
bratríkov jednoznačne ide o príslušníkov vojenského remesla, zvyknutých na boj i tvr
dý vojenský život, pre ktorých husitská vierouka, a tobôž jej šírenie, nehrala žiadnu 
úlohu.91 Nemožno však stotožňovať ani Jiskru (resp. jiskrovcov) s bratríkmi.92 Za pred
zvesť deliacej čiary medzi nimi treba považovať hneď začiatok 50. rokov 15. storočia, 
a to konkrétne list Petra Aksamita zo 14. augusta 1450 Bardejovčanom, v ktorom sa 
sťažuje na Jiskru, lebo mu uškodil.93 Príčina tejto roztržky nie je známa, no práve po
tom začal Aksamit organizovať rôzne skupiny bojovníkov v Jiskrových službách či ko
najúcich na vlastnú päsť do viac či menej pevnejšieho vojenského spoločenstva, ktoré 
sa začalo nazývať bratstvo.94

Bratrícke spoločenstvá sa vnútorne riadili zásadami vojenskej demokracie s prvka
mi hierarchickej subordinácie. Vedenie tábora mali v rukách volení starší (seniores), 
spomedzi ktorých sa ustanovovali velitelia - hajtmani, čiže kapitáni.95 Z listu Eneáša 
Silvia Piccolominiho z 12. júla 1453 pápežovi Mikulášovi V. vyplýva, že každý jazdec 
dostával na týždeň 1 zlatý, pešiak polovicu. Velitelia pri delení koristi dostávali toľko 
ako radoví bratříci. Aj ten, kto prišiel v posledný deň mesiaca, dostal rovnaký diel ako 
všetci ostatní.96 Z vojensko-organizačného hľadiska možno bratríkov charakterizovať 
ako príležitostné zoskupenia ozbrojených jednotiek (rôt) rôznej sily a neraz aj odlišne
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88 y()TH, Z.: Mátyás király idegen zsoldosserege. A fekete sereg. Budapest 1925, s. 56.
89 Tamže.
90 VDS I., c. d., s. 161.
91 GÁCSOVÁ, A.: Boje Mateja, c. d., s. 190.
92 Poukázal na to už URBÁNEK, R.: K 500. výročí českých polních rot na Slovensku. In: Vojenskohistorický sbor
ník, 5, 1936, sv. 1, s. 25, ktorý ďalej uvádza: „Mezi Jiskrou a »bratrstvem« byly úzké styky, ne však tak, aby zájmy 
obou těchto činitelů vždy a všude splývaly.“ Tamže, s. 33.
93 ŠOKA Bardejov, MMB č. 610. Regest listu publikuje 1VÁNYI, B.: Bártfa, c. d„ s. 100, č. 585.
94 HOFFMANN, L„ c. d„ s. 45.
95 Tamže, s. 44 - 45.
96 Slovenský preklad listu publikuje GÁCSOVÁ, A. (ed.): Dokumenty k protifeudálnym bojom slovenského ľudu 
(1113 - 1848). Bratislava 1955, s. 60 - 61.
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97 Na heterogénnosť bratríckych skupin poukazuje URBÁNEK, R.: К 500 výročí, c. d., s. 33: „Bylo tu však nepo
chybně více skupin, které kromě dotčené solidarity zájmové, diktující i shodný postup, nebyly jednotně organisová- 
ny jako jedna společnost.“
98 Žoldnierske služby napríklad ponúkajú: Lorek s 32 druhmi, Janek a 16 pešiakov, Linhart a Kabát s 24 bojovník
mi, Ján Žampach zasa .jezné i piešie... mnoho nebo málo, což vaše milosci potřebí jest.” Napokon možno spomenúť 
aj list z 2. 6. 1466, v ktorom Juraj Hetl a Juraj Gavský so svojimi 56 spolubojovníkmi sľubujú vernosť kráľovi Ma
tejovi. Pozri CHALOUPECKÝ, V.: c. d., s. 41 - 44, listy č. 37, 3, 39, 42. Ďalej pozri AMB, listiny č. 2588, 2589, 
3264, 3497.
99 HOFFMANN, L, c. d., s. 42. Na tomto mieste treba poukázať aj na podnetnú štúdiu POLLA, B. - SLIVKA, M.: 
Husiti, Jiskrovci a bratříci na východnom Slovensku vo svetle archeologického bádania. In: Archeológia historica, 
5, 1980, s. 69 - 103.

usporiadanej štruktúry.97 Z časti ojedi
nelé zachovaných listinných dokladov, 
v ktorých sa uvádza počet žoldnierov 
v samostatných oddieloch,98 ako aj na 
základe posúdenia logistických a taktic- 
ko-operačných faktorov (čiže zásobova
nia, ubytovania a celkovej bojaschop- 
nosti) možno usúdiť, že základnú opti
málnu, a teda aj najbežnejšiu samostat
nú bratříčku jednotku tvorilo minimálne 
25, priemerne okolo 50 až 60 a len vý
nimočne nad 100 mužov.

V rokoch 1453 - 1458 dosiahlo brat- 
rícke hnutie najväčší rozmach, keď z pô
vodného počtu 5000 sa ich počet zvýšil 
na 15 až 20 tisíc mužov v 36 poľných 
táboroch.99 Vtedajšiu situáciu výstižne 
a priam plasticky podáva už spomínaný 
kronikár Ján z Turca. Stojí zato odcito
vať príslušnú pasáž v plnom znení, le
bo stručne a vecne správne vystihuje aj 
podstatu bratríkov: „ Okrem Jána Jiskru 
bolo v totn čase v krajine mnoho [prí
slušníkov] cudzích národov, ktorí všet
ky svoje sily použili na záhubu krajiny. 
Peter Komorovský dostal pod svoje pan
stvo celú Liptovskú stolicu, muž menom 
Pongrác, ako sme uviedli, uhorského 
pôvodu, ovládol celú Turčiansku stoli

cu, zmocnil sa Starhradu, hradov Branč a Strečno a v neľútostnom plienení krajiny ne
zaostal za ostatnými. Neobyčajne sa nenávideli a navzájom sa prenasledovali a nemi
losrdne plienili spomínané stolice i všetko, čo im bolo nablízku. Bol aj iný druh zbojní
kov, ktorí pustošili Hornú zem. Verbovali sa z bývalých žoldnierov. Ich bojové oddiely 
sa dopúšťali násilia a mnohé sídla si získali zradou, zbraňou alebo novou výstavbou.

Zrúcaniny Streínianskeho hradu, ktorý bol v stredo
veku jednou z najvýznamnejších pevností na Považí. 
Kresba T. F. Šimona.



Osvojili si pomenovanie brat na spôsob kláštorných mníchov, čo vo svojej reči nazýva
li »bratrík«. Spomedzi seba si určili kapitánov a pustošením, zabíjaním a požiarmi ni
čili všetky s nimi susediace oblasti a boli horší než ostatní. V krajine sa ich opovážli
vosť rozrástla... “10°

Najvyšším veliteľom bratríkov (supremus capitaneus fratrum) bol Peter Aksamit 
z Košová, ktorý sídlil na Tábore (na Zelenej hore pri Hrabušiciach) a na hrade Pla
vec.101 Ďalšími významnými bratríckymi veliteľmi boli Matej z Kňažíc, ktorý sídlil 
na Šarišskom hrade, Ján Talafúz ovládajúci Richnavu, Peter z Radkova a po ňom Pe
ter zo Snakova boli hajtmanmi Brezovického hradu, Jakub z Paňoviec, prezývaný Teľa 
bol hajtmanom v Podolínci a na Plavečskom hrade, neskôr hlavným hajtmanom bratrí
kov v Gemeri. Kapitánom Kežmarku bol Mikuláš Brcál, po ktorom, keď sa roku 1449 
stal spišským županom, funkciu prevzal jeho brat Martin, ktorý bol predtým začas ka
pitánom Rožňavy. Spolu s Martinom Brcálom hajtmanskú funkciu v Kežmarku vyko
nával aj Bartoš (Bartošek) z Hartvíkovíc. K bratríkom sa pridal aj veľmož Pongrác zo 
(Svätého) Mikuláša, ktorý ovládal veľké územie západného a severného Slovenska, je
ho sídlom bol hrad Brané. Na juhozápadnom Slovensku operoval Vaněk z Rachmano- 
va, nazývaný Ľadvinka.102 Kronikár Ján z Turca a po ňom aj Antonio Bonfini spomína
jú zhodne aj ďalšie mená: Ribald, Kerský, Urik a Slovácko.103

Centrom bratríkov v tomto období bola Zelená hora na Spiši. Tento tábor bol často 
vystavený útokom kráľovských i stoličných oddielov, no dlho odolával, pravdepodob
ne do roku 1462, aj vďaka výhodnej polohe. Zo západnej, východnej a severnej strany 
ho chránil Hornád a z juhu hlboká priepasť s hustým porastom. Cez lesný masív Spiš- 
skogemerského krasu posádka pevnosti udržiavala spojenie s bratríkmi na Muránskom 
hrade. Podobné, alebo o čosi menšie tábory a posádky si bratríci vybudovali v Haligov- 
ciach, Spišskej Teplici, Chmeľové, Nižnej Myšli, Jasové, Ozdíne. Väčší počet táborov 
mali aj na západnom Slovensku, najdlhšie odolával tábor v Svätom Petri pri Hlohov
ci a vo Veľkých Kostoľanoch.104 Pretože mnohé mestá i strategické pevnosti boli v ru
kách bratríkov, Ján Jiskra si roku 1455 vybudoval operačnú základňu v Spišskom Štvrt
ku, kde opevnil kostol. V lete 1456 sa mu však ani po takmer dvojmesačnom obliehaní 
nepodarilo dobyť Kežmarok. Vzhľadom na neúspešnosť vojenských operácií sa dvorské 
kruhy pokúšali oslabiť vplyv bratríkov tým, že ich verbovali za žoldnierov a posielali 
bojovať proti Turkom, čo sa ako riešenie vcelku osvedčilo.105
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100 Kroniky, c. d., s. 191 - 192.
101 „Petrus Axamith de Cossow, supremus capitaneus fratrum et in Thabor nacnon residens in castro Plawyecz“ In- 
tituláciu v listoch z roku 1456 a 1457 pozri CHALOUPECKÝ, V.: c. d., s. 84.
102 KUČERA, M.: Cesta dejinami, c. d., s. 179 - 183. Pozri aj HOFFMANN, L.: c. d., s. 36 a nasl.
103 Kroniky, c. d., s. 171; Decades 3.4.334 (Rybaldus, Kerczky, Wryk, Zlowachko). Ide inak o prvú zmienku etnony- 
ma Slovák v tlačenej (inkunábulovej) podobe.
104 HOFFMANN, L., c. d., s. 44.
105 VDS I., c. d., s. 170.
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4.3. Centralizovaná vláda Mateja Korvína, 
likvidácia bratríkov a poFské vpády

Po nastúpení Mateja Korvína na uhorský trón začiatkom roka 1458 nastala nová fáza 
zápasu proti Jánovi Jiskrovi, ako aj proti bratríkom, ktorí sa opäf stali spojencami. Bo
je sa uskutočnili vo viacerých etapách. V prvej etape v rokoch 1458 - 1462 bolo dejis
kom bojov hlavne východné Slovensko. Bojové akcie bratríkov svedčia o istej jednot
nosti, o čo sa zaslúžil najmä Ján Jiskra. Útok proti bratríkom začal hornouhorský kapi
tán Sebastián (Rozgoň) z Rozhanoviec. Koncom apríla 1458 dobyl bratrícky tábor Vad
na v Boršodskej stolici. Jeho veliteľom - Martinovi Valgatovi a Petrovi Komorovskému 
- sa podarilo s častou vojska ustúpiť. Pri ústupe smerom na Rimavskú Seč ich prepadlo 
vojsko jágerského biskupa Ladislava Héderváryho. Medzitým sa priblížili aj oddiely 
Sebastiána z Rozhanoviec, ktoré bratríkov napadli od chrbta a úplne ich porazili, resp. 
sčasti zajali. V bitke padol do zajatia aj Valgata.106 Na ďalšom postupe do okolia Košíc 
vojsko Sebastiána z Rozhanoviec obsadilo Sečovce, pričom zajalo okolo 400 bratríkov. 
V júni sa pri Blatnom Potoku (Sárospatak) odohrala bitka, v ktorej okolo 2000 bratrí
kov utrpelo ťažkú porážku. V bitke padol aj Peter Aksamit, Talafúzovi a Údrckému sa 
s malou jazdeckou skupinkou podarilo utiecť na Šarišský hrad. Smrť Petra Aksamita 
značne oslabila jednotu bratríckeho hnutia.107 Keďže Matej sa chystal na boj proti Os- 
manskej ríši, koncom septembra 1458 uzavrel s bratríkmi ročné prímerie. Po jeho vypr
šaní pokračovali nekonečné drobné boje, v rámci ktorých Matejov veliteľ Blažej Maďar 
obsadil Sabinov, ktorý sa stal významnou základňou protibratríckeho boja. Hlavné bo
je sa preniesli do východného Šariša, kde kráľovskému vojsku mali pomôcť aj kontin
genty z Užskej a Zemplínskej stolice na čele s krajinským sudcom Ladislavom z Pavlo- 
viec. Nasledujúci rok sa niesol v znamení vyjednávania s Jánom Jiskrom aj bratríkmi, 
ktorí za odstupné 4250 zlatých zbúrali v máji 1460 tábor v Chmeľové.108 Aj ďalšie brat- 
rícke posádky, konkrétne Ján Talafúz na Richnave a Matej z Kňažíc na Šarišskom hra
de, sa zaviazali, že po vyplatení 1000 dukátov nebudú do Vianoc 1460 útočiť.

Pri postupnom likvidovaní bratríckej moci kráľ Matej uplatnil okrem boja aj iné dô
myselné a účinné opatrenie. Spočívalo v tom, že strategicky významné bratrícke pev
nosti daroval či presnejšie založil veľmožom. Kráľ tak jednak zvýšil osobnú zaintereso
vanosť veľmožov na ich vydobytí a jednak získal nemalú finančnú hotovosť. Napríklad 
3. septembra 1460 daroval za 3 000 zlatých Ladislavovi Podmanickému záložným prá
vom Šarišský hrad, ktorý vtedy ovládal Peter z Radkova. Richnavské hradné panstvo 
vrátane obcí Richnava, Olcnava, Kluknava, Folkmár, Krompachy, Slovinky, Jaklovce 
a Markušovce, ktoré mal v moci Talafúz, založil za 12 000 zlatých Imrichovi Zápoľské- 
mu a Sebastiánovi z Rozhanoviec.109

V priebehu roka 1460 sa bojovalo aj v južnejších oblastiach krajiny, v Boršodskej, 
Gemerskej a Novohradskej stolici. Bratríci sa zmocnili hradu Blhovce a Šalgov. Odve-

106 GÁCSOVÁ, A.: Boje Mateja, c. d., s. 191 -192. Porovnaj TÓTH-SZABÓ, P.: c. d., s. 304.
107 GÁCSOVÁ, A.: Boje Mateja, c. d., s. 193.
108 Tamže, s. 198.
109 HOFFMANN, L.: c. d., s. 56 - 57.
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Šarišský hrad v dôsledku bojov v 15. storočí často menil majiteľov. Rytina G. Hoefnagla z roku 1617.

tou bol útok Sebastiána z Rozhanoviec, ktorému sa postupne podarilo obsadiť bratríc- 
ke pevnosti či posádky v Pate pod Matrou, Blhovciach, Rimavskej Seči a Širkovciach. 
Koncom roka 1460 už kráľovské vojská útočili na Šarišský hrad, Richnavu a Šarišský 
Novohrad. Obliehanie hradov sa pretiahlo až do roku 1461, keď sa hlavným veliteľom 
kráľovského vojska stal Štefan Zápoľský. Tomu sa podarilo dobyť Richnavu, levočskí 
mešťania zasa roku 1462 zlikvidovali bratrícky tábor na vrchu Teplá neďaleko Marku
šoviec.110 Začiatkom mája 1462 uzavrel Matej Korvín s Jánom Jiskrom dohodu, na zá
klade ktorej kráľ získal Spišský hrad, Kežmarok a ďalšie spišské mestečká. Ján Jiskra 
a časť bratríkov aj s veliteľmi prešla do služieb kráľa Mateja, čím sa vytvorilo jadro stá
leho žoldnierskeho vojska.* * 111 Pôvodne k bratríkom či jiskrovcom, ktorí neskôr vynikli 
ako velitelia vo vojsku kráľa Mateja, patrili napríklad Viliam Tettauer z Tetova, Franti
šek Hájsky (z Háje), Dobeš Černohorský z Boskovic, Ján a Jakub Bialekovci zo Sroč- 
kova, Ján Haugvic z Biskupíc (v Sliezsku), Ján Švehla a zo Slovákov Blažej Podmanic- 
ký a Matej z Kňažíc.112

V druhej etape bojov (1462 - 1465) sa ťažisko hlavných bojových akcií presunulo

110 „Die Bôhmen aber oder die Hussiten den Berg Tepla bey Marcusdorff, von denen die leutschauer etliche bey
Nacht fingen, und 60 am galgen hingen.“ Hain Gáspár Lôcsei krónikája, c. d., s. 14.
111 Koncom apríla, resp. začiatkom mája 1462 Matej uzavrel vo Vacove dohodu s Jiskrom, prijal ho do svojich služieb 
a za odstúpené hornouhorské hrady ho odškodnil sumou 25 000 zlatých a donáciou na mesto Lippu (dnes Lipová) 
a hradné panstvo Solymos (dnes Soimuj). Zachovala sa dokonca písomná donácia kráľa Mateja zo 14. mája 1462 pre 
Jána Jiskru na hrad Solymos a k nemu patriace hradné panstvo. MOL, Dl 15724, inak in extenso publikuje TÓTH - 
SZABÓ, P.: A cseh-huszita mozgalmak, c.d., s. 436 - 437.
112 SEGEŠ, V.: Reflexia vojenstva v Dekádach uhorských dejín Antonia Bonfiniho. In.: Vojenská história, 4,2000, 
č. 2, s. 87 - 88. Porovnaj HOFFMANN, L.: c. d., s. 61 - 62.
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na severozápadné a stredné Slovensko. Najmä v Liptove, v Turci, na hornom Považí 
a vo Zvolenskej stolici sa odohrávali viaceré roztrúsené bojové podujatia. V tejto eta
pe sa častejšie medzi oboma stranami rokovalo o mieri, avšak bezúspešne. V roku 1463 
sa centrom bratríckych skupín stal znova Spiš a začiatkom roka 1464 bratríci z Poľska 
ohrozovali aj Šariš."3

V tretej záverečnej etape v rokoch 1465 - 1467 sa boje odohrávali predovšetkým na 
západnom Slovensku a skončili sa likvidáciou bratríckeho hnutia. Najprv Matej roku 
1465 eliminoval bratrícke hnutie na východnom Slovensku, čiastočne vyjednávaním, 
čiastočne bitkou pri Kapušanoch, v ktorej padlo okolo 2000 bratríkov, časť zajatých po
vešali.114 Rozptýlené skupiny bratríkov, posilnené bratríkmi z Moravy a Rakúska si pod 
vedením Jána Švehlu vybudovali roku 1466 opevnený tábor pri Veľkých Kostoľanoch. 
Posádka v sile okolo 3000 mužov trvalo výpadmi znepokojovala celé Považie a juho
západné Slovensko vrátane Tekova. Na prelome rokov 1466 a 1467 kráľovské vojsko 
pod velením viacerých veliteľov a neskôr samého kráľa Mateja obľahlo bratříčky tábor 
a po takmer mesačnom obkľúčení ho aj dobylo.115 Kronikár Ján z Turca o tom uviedol: 
„Po týchto slávnych činoch [Matej] obkľúčil a dobyl so silným oddielom pevnosť pri 
Kostoľanoch a či Zentvid a zajal istého Čecha Švehlu, vynikajúceho bojovníka, ktorý 
so značným pozháňaným vojskom veľmi plienil uhorskú krajinu. Obesili ho spolu s via
cerými jeho spolupáchateľmi a vystavili hre vetrov. Aj mnohí jeho ďalší chytení prívr
ženci zahynuli v hnilobnom zápachu žalára. “ 116

Zlikvidovanie bratríckeho tábora v Kostoľanoch bolo udalosťou, ktorá mala širší 
ohlas a prerástla uhorský rámec, lebo ju zaznamenal aj vratislavský notár Peter Eschen- 
loer.117 Stručnú pozornosť jej venoval aj Petrus Ransanus: „Nasledujúci rok (t. j. 1467 
- pozn. V. S.) Čecha menom Švehla, ktorý si zhromaždil množstvo lúpežníkov, aby vy
volal v Uhorsku rozbroje, [kráľ Matej] obkľúčil v mestečku menom Kostoľany, porazil 
ho a chytil a spolu s jeho ostatnými spoločníkmi dal popraviť. “ 118

Ďalšie bojové udalosti na Slovensku súviseli s vojnou kráľa Mateja proti západným 
a severným susedom Uhorského kráľovstva, čiže proti krajinám Českého kráľovstva

113 Bližšie pozri GÁCSOVÁ, A.: Boje Mateja, c. d., s. 207 - 210.
114 Bližšie pozri MIŠÍK, M.: c. d., s. 297 - 298. Porovnaj GÁCSOVÁ, A.: Boje Mateja, c. d., s. 210.
115 Na obliehaní Kostolian sa - podľa svedectva komorných kníh mesta Bratislavy - zúčastnil aj pomerne počet
ný kontingent žoldnierov z Bratislavy. AMB, Komorné knihy, 33, s. 193 - 221, 243 - 246. Už koncom mája 1466 
mesto najalo 34 žoldnierov na čele s rotmajstrom Krištofom Langom, ktorí 2. júna vyrazili do poľa do okolia Vrbo
vého (...die Soldner, die... aufgenomen haben in das Feld der landtschaft fllr Vrbaw), a to ako posila ťaženia na zá
klade príkazu kráľa Mateja a ostrihomského arcibiskupa. Je pravdepodobné, že pri či priamo vo Vŕbovom mohol byť 
taktiež bratrícky tábor, ktorý sa podarilo v priebehu júna zlikvidovať, keďže 26. júna sa odtiaľ vrátilo do Bratisla
vy až 41 žoldnierov, ktorým vyplatili náhrady za utrpené škody aj žold na nasledujúcu oktávu, hoci ich už prepus
tili zo služby. (Tamže, s. 246). V súvislosti s kontingentom a mestskými vozatajmi vyslanými do poľa koncom no
vembra 1466 sa ako cieľ už výslovne spomínajú Kostoľany (...Rays fllr Kastellan den man puchsen vnd zewg gefu- 
ert hat). tamže, s. 287.
116 Kroniky, c. d., s. 215.
117 ESCHENLOER, P.: Geschichten der Stadt Breslau. (Ed. KUNISCH, J. G.), 2. Band. Breslau 1828, s. 348 - 349.
118 „Anno, qui insecutus est, Bohemum quendam Suillam nomine, qui coacta magna praedonum manu res novas mo- 
liri parabat in Hungaria, in oppido, cuius nomen est Coztolian, circumsessum ac debellatum cepit, deque eo atque il- 
lis, qui cum eo capti sunt, sumpsit supplicium.“ RANSANUS, P.: Epithoma rerum Hungararum. Curam gerebat Pet
rus Kulcsár. Budapest 1977, s. 167.
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a jeho spojencovi Porskému kráľovstvu, 
ktorá s väčšími či menšími prestávkami tr
vala celé desaťročie (1468 - 1478).

Prvá fáza bojov uhorsko-českej voj
ny, ktorá vypukla na jar 1468, postihla aj 
územie západného Slovenska. Roku 1468 
sa bojovalo zväčša na Morave, nasledujú
ci rok však české vojsko 2. novembra 1469 
v bitke pri Uherskom Brode porazilo voj
sko kráľa Mateja a nečakane vtrhlo na Po
važie. Pravdepodobne vtedy české vojsko 
udrelo na Trnavu a spôsobilo mestu veľké 
škody. Česi rozváľali mestské hradby a na
pokon mesto vypálili.119

Poľská vojenská výprava do Uhorska 
roku 1471 mala vojensky zlikvidovať pa- Juraj Poděbradský sa od roku 1468 stal vážnym
novanie Mateja Kor vína.120 Poľský vojen- p^vníkom svoj!l° niekda^ieho *a(a MateJa Kor'
ský zásah mal však aj širšie pozadie, lebo
bol súčasťou sprisahania uhorských veľmožov proti kráľovi Matejovi. Na čele sprisa
hania stál ostrihomský arcibiskup a súčasne hlavný kancelár Ján Vitéz zo Zredny a je
ho synovec, päťkostolský biskup Ján z Čazmy, známy skôr pod literárnym menom Ja
nus Pannonius.

Príčinou sprisahania uhorských veľmožov vedených arcibiskupom Vitézom bola aj 
skutočnosť, že kráľ Matej zdanil prelátov a klérus, čo bolo závažným porušením dáv
nej výsady uhorského duchovenstva.121 Podľa Bonfiniho svedectva kráľ pritom využil 
aj autoritu pápežského legáta Vavrinca Roverella,122 ktorého potom „mnohí tvrdo vini
li, že ako prvý umožnil kráľovi Matejovi daňou pokutovať biskupov a kňazov a použiť 
cirkevné príjmy na vojnové účely. “123 Roku 1471 napríklad opát benediktinského kláš
tora v Čajakove (vtedy Lekér) musel zaplatiť daň vo výške 20 zlatých.124 Tento fakt je 
pozoruhodný aj preto, lebo Matej roku 1471 okrem zdanenia kléru zmobilizoval aj pre- 
látske bandériá.125 Sprisahanie malo pomerne širokú základňu nielen v najvyšších kru
hoch uhorskej spoločnosti, ale aj v šľachtických stoliciach. Bonfini uvádza, že sotva 9 
spomedzi 75 stolíc v Uhorsku stálo na Matejovej strane a poslúchlo jeho príkaz zapla-

119 Dejiny Trnavy, c. d., s. 59 túto udalosť datujú rokom 1468, kedy však přítomnost českých vojsk v Uhorsku nie je 
doložená.
120 V kontexte jagelovských dynastických snáh o ovládnutie širšieho stredoeurópskeho priestoru a na pozadí voj
ny Jagelovcov proti Matejovi Korvínovi aj udalosti na Slovensku spojené s polskou intervenciou obsažné podá
va BACZKOWSKI, K.: Walka Jagiellonów z Maciejem Korwinem o koromj czesk^ w latach 1471 - 1479. Kraków 
1980.
121 KUBINYI, A.: Mátyás király és a magyar pUspôkôk. In: Fópapok, egyházi intézmények és vallásosság a kôzép- 
kori Magyarországon, Budapest 1999, s. 82 - 83.
122 Decades 4.3.17 -19.
123 Decades 4.3.18
124 MOL, Dl 17205.
125 MOL, Dl 45477. Pozri aj KUBINYI, A.: Mátyás király, c.d., s. 83. Tamže aj príslušné citačné odkazy na zdane
nie uhorského duchovenstva aj roku 1482 a na viacnásobné zdaňovanie kléru v Sliezsku.
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Krakov bol v stredoveku sídlom poľských kráľov; odtiaľ vyrazil roku 1471 na výpravu do Uhorska aj kráľovič 
Kazimír. Schedelová kronika sveta (1493).

tif dane.126 Vernosť kráľovi z prelátov zachoval kaločský arcibiskup Gabriel Matučinai 
a vesprímsky biskup Albert Vetéši a len niekoľko veľmožov na čele s palatínom Micha
lom Orságom, ktorý svoj postoj údajne odôvodnil týmito slovami: „Kohokoľvek vidíš 
korunovaného svätou korunou, nech by to bol aj vôl, uctievaj ho, považuj ho za sväté
ho kráľa a váž si ho. “™

Prípravy na vojnu sprevádzala aj širšia diplomatická činnosť. V Krakove 20. septem
bra 1471 verejne predniesli manifest, ktorého autorom bol údajne Ján Vitéz. Manifest 
označoval Mateja za uzurpátora moci a bol vlastne nepriamym vyhlásením vojny.128 Za
čiatkom októbra 1471 poľský kráľ Kazimír IV. vyslal z Krakova do Uhorska svojho 12- 
-ročného syna Kazimíra v sprievode dvanásťtisícového vojska, ktorému velil Peter Du- 
nin z Prawkowic.129 Politickým vodcom výpravy bol sandomiersky vojvoda Dzierslaw 
z Rytvian. Vojenská výprava smerovala z doliny Popradu do doliny Torysy. Okolo 25. 
októbra 1471 Peter Dunin, jeden z veliteľov poľského vojska táboriaceho pri Lipanoch, 
vyzval obyvateľstvo v severnom Šariši a v okolí Bardejova, aby vzdalo hold poľskému 
kráľovi. Kazimírovo vojsko sa 29. októbra pod Šarišským hradom stretlo s uhorskými 
spojencami, ktorých viedli Rajnold (Rozgoň) z Rozhanoviec a páni z Perina. Ozbroje
ná skupina z radov šarišských zemanov bola však len málo početná, takže princ Kazi
mír sa rozhodol, že nebude obliehať Košice. Jeho ďalšia trasa nesmerovala ani na Bu
dín. Poľské vojsko sa nakrátko utáborilo pri Hatvane, odkiaľ cez Čerhátske pohorie 
prešlo do údolia Ipľa a postupovalo na Nitru. Brány Nitrianskeho hradu pred Poliakmi

126 Decades 4.3.9.
127 „Quencimque sacra corona coronatum videris, etiamsi bos fuerit, adorato et pro sacrasancto rege ducito et obser- 
vato.“ Decades 4.3.8.
128 BACZKOWSKI, K.: Walka Jagiellonów, c. d., s. 51.
129 Tamže, s. 52
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otvorili v novembri 1471 na príkaz bis
kupa Jána z Čazmy.130

Už v septembri 1471 kráľ Matej zor
ganizoval vojsko proti poľskej výprave.
Jadrom uhorského vojska boli oddiely 
Mikuláša Čupora, posilnené kontingent
mi z východoslovenských miest. Kráľ 
Matej sa nesnažil o bitku za každú cenu.
Sústredil sa predovšetkým na znemožne
nie styku ostrihomského arcibiskupa Já
na s kráľovičom Kazimírom. Zabloko
val teda sídlo ostrihomského arcibisku
pa a 19. decembra 1471 uzavrel s ním za 
prítomnosti prelátov a magnátov doho
du, podľa ktorej sa arcibiskup zaviazal, 
že sa pričiní o dobytie Nitry a vyhnanie 
poľského vojska z Uhorska.131

Zablokovanie vojenskej a diplomatic
kej iniciatívy ostrihomského arcibiskupa malo rozhodujúci vplyv na vojenskú činnosť 
poľského vojska Kráľovič Kazimír koncom roka ustúpil z Nitry, kde zanechal len men
šiu posádku, a cez Považie sa vracal do Poľska Uhorsko opustil 26. decembra 1471. 
Malá poľská posádka v Nitre nedokázala uhorskému kráľovskému vojsku vzdorovať, 
takže odtiaľ utiekol aj biskup Ján z Čazmy. Začiatkom januára 1472 bola Nitra už v ru
kách kráľa Mateja. Okolo 20. januára 1472 mal kráľ Matej rozložený tábor pri dedi
ne Radošiná, ale vtedy už boli vojenské akcie pri Nitre skončené.

Poľská výprava do Uhorska v rokoch 1471 - 1472 sa skončila bez akéhokoľvek úspe
chu. Ústupová trasa poľského vojska nie je presne známa, no viedla akiste Pohroním 
a Považím, pričom na severovýchodnom Slovensku sa poľské posádky zdržiavali eš
te v januári 1472. Tieto menšie poľské oddiely vyhnalo uhorské vojsko, ktorému velil 
spišský župan Štefan Zápoľský. V jeho oddieloch bojovalo aj 400 pešiakov, ktorých vy
slali mestá Košice, Bardejov, Levoča a Prešov.132 Po zlikvidovaní poľského vojenského 
vpádu sa kráľ Matej porátal aj s vodcom sprisahania. V marci 1472 zbavil arcibisku
pa Jána Vitéza všetkých majetkov a uvrhol ho do väzenia. Po mesiaci ho síce prepustil 
no až do smrti (8. augusta 1472) ostal arcibiskup v Matejovej nemilosti.

Ani po vyhnaní poľských vojsk z územia Slovenska nenastal v krajine pokoj a mier. 
Miestami proti sebe vystupovali či okolie terorizovali nespratní feudáli,133 ale aj zboj-

f\ C a fm r iiu$| 
\\ Du;!c

Cafimirttó Elifabeth ít 
Rex. Alber.uxor

Poľský kráľ Kazimír IV. Jagelovský s manželkou Al
žbetou Habsburskou a synom Kazimírom, ktorý roku 
1471 vtrhol s vojskom do Uhorska.

130Okolnosfami a priebehom poľského vpádu roku 1471, ako aj ťaženia v rokoch 1490 - 1491 sa v slovenskej histori
ografii zaoberal zatiaľ iba ULIČNÝ, F.: Poľské vojenské vpády na Slovensko v druhej polovici 15. storočia. In: His
torické Štúdie, 15,1970, s. 253 - 262.
131 Tamže, s. 254-255.
132 Tamže, s. 256, s odkazom na IVÁNYI, B.: Bártfa, c. d„ č. 1847,1848.
133 Za všetky spomeňme aspoň výčiny a lúpeže stropkovského a trebišovského hradného pána Mikuláša Perínske- 
ho začiatkom 80. rokov 15. storočia. Pozri IVÁNYI, B.: c. d., s. 340 - 343, č. 2267,2272, 2273, 2282,2288,2290, 
2291 a ďalšie.
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Oporným bodom polských interventov za vojny roku 1471 -1472 sa stala Nitra.

níci,134 ba - ako sa zdá - kde-tu šarapatili potulné skupinky nezamestnaných žoldnie
rov, resp. zbytky bratríkov. Bonfini napríklad opisuje udalosti súvisiace s výčinmi poľ
ských bratríkov (žebrákov) na východnom Slovensku: Nasledujúci rok [1472 - V. S.] 
kráľ, vracajúci sa domov v žiadnom prípade nechcel odložit zbrane, kým nezbaví zadu
najskú cast krajiny od lotrovstiev páchaných Poliakmi, ktorí sa tam ešte zdržiavali. Títo 
[Poliaci] si totiž na pomedzí Uhorska a Poľska postavili dve pevnosti, odkiaľ vo veľkom 
podnikali lúpeže; hovorí sa, že jedna bola pri Michalovciach a druhá pri Humennom. 
Velenie nad vojskom vtedy mal, vojvoda Čupor. Keďže títo [Poliaci] neochvejne brá
nili tvŕdze, ktoré si opevnil,, kráľ [Matej] sa ich rozhodol zmocniť lesťou. Povolal Jak- 
šiča, veliteľa práporu ľahkej jazdy, aby mu vysvetlil svoj zámer. Ten si privolal druha 
a s päťsto jazdcami pod rúškom tmy vyrazili s obdivuhodnou rýchlosťou z tábora; eš
te pred svitaním dorazili k Michalovciam, kde sa podľa predpokladu mala nachádzať 
hlavná časť poľskej posádky. Dvoch [z posádky], ktorí vyšli z tvŕdze, chytili a hneď obe
sili, aby títo zvedovia nič neprezradili stráži. Potom v susednom lese nastrojili pascu. 
Keď svital deň, dvestopäťdesiat jazdcov vyšlo z tvŕdze, bez toho, aby tušili čokoľvek 
zlého; presne toľkí zostali v pevnosti. Vošli do blízkeho lesa, a keď prekonali vzdiale-

134 Pozri tamže, napr. listy č. 2261, 2279, 2295 a mnohé ďalšie. Ďalej pozri aj HÚŠČAVA, A.: O činnosti zbojníc
kych družín na severovýchodnom Slovensku na konci 15. storočia. In: Historické štúdie, 2,1956, s. 181 - 215; tamže 
aj analýza a presné datovanie tzv. bardejovského výhražného listu z 25. júla 1493.
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nosť okolo štyroch stadií, zbadali za se
bou niekoľkých ľahkých jazdcov [husá
rov], Niektorí z nich [Poliakov] sa pre
ľakli; no keďže počet [Uhrov] nebol od
strašujúci, pokračovali ďalej. Sotva pre
šli do stredu lesa, dostali sa do nepre
niknuteľnej rokliny a zistili, že sa ocitli 
v pasci. Zovšadiaľ sa ozýval veľký hur
haj, nastal neľútostný boj.

Poliaci, aby sa vyhli zhubnému zaja
tiu, by radšej padli v boji; proti nim však 
[Uhri] odhodlane bojujú, obkľučujú ich, 
aby ani jeden z lotrov nemohol unik
núť. Napokon takmer polovica nepria
teľov zahynula v boji, ostatných pochy
tali, a po kráľovom príchode ich oproti 
pevnosti povešali a v potupnej slučke sa 
skončil ich život.

Na druhý deň sa začal útok na tvŕ
dzu, kde sa onedlho odohral nešťastný 
prípad. Kým totiž z dotiahnutých bron
zových diel mocne ostreľovali pevnos- 
ť, Cupor na opačnej strane vyliezol na 
palisády, kde ho trafila a rozmliaždi
la kamenná guľa vystrelená z metacie-
ho stroja. Keď sa to kráľa ostatní veľmoži dozvedeli, oplakali smutný osud statočného 
vodcu, lebo si uvedomili, že mu väčšmi záležalo na víťazstve než na uchovaní seba sa
mého. Bojovníci si navždy v mysliach uchovali jeho pamiatku. Tvŕdzu napokon vydoby
li, dvestopäťdesiat Poliakov, ktorých tam zajali, poslali do budínskej veže, ktorá sa na
zýva Okyptená; časť z nich [zajatcov] teda uväznili a časť zahubili v Dunaji. Potom ešte 
tú zimu sa vojsko pohlo k Humennému, ktoré obraňovala obzvlášť silná poľská posád
ka. Po krátkom obľahnutí [pevnosť] obsadili; koho tu našli, toho buď zahlušili, alebo 
zajali a odpravili do Budína. To boli teda Matejove skutky za onej zimy. “135

Jedným z pretendentov na uhorský trón po smrti Ma
teja Korvína bol aj Maximilián Habsburský, neskor
ší rímsko-nemecký cisár. Rytina H. Burgkmaira z roku 
1508 ho predstavuje v slávnostnej rytierskej zbroji.

4.4. Nárast stavovskej anarchie a Pudové sociálne zápasy

Po smrti Mateja Korvína v apríli 1490 vypukli boje o uhorský trón. O kráľovskú ko
runu sa uchádzalo viacero pretendentov: Syn nebohého kráľa Ján Korvín, rímsko-ne
mecký cisár Fridrich III. Habsburský a jeho syn, rakúsky veľkovojvoda a rímsky kráľ 
Maximilián, český kráľ Vladislav Jagelovský, ako aj jeho brat, poľský kráľovič Ján Al-

135 Decades 4.3.261-274.
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brecht. Práve v súvislosti s presadzovaním nároku medzi dvomi Jagelovcami sa na úze
mí horného Uhorska, čiže Slovenska, odohralo viacero vojenských akcií medzi poľský
mi a uhorskými vojskami.136 V lete 1490 Ján Albrecht s vojskom v sile 4000 až 5000 
mužov (medzi nimi aj 500 Tatárov) prekročil uhorské hranice a cez východné Sloven
sko smeroval k Budínu, kde dorazil 9. augusta 1490.137 Začiatkom septembra 1490 voj
sko poľského kráľoviča táborilo v južnom Zemplíne pri Szerencsi. Okolo 20. septem
bra sa nachádzalo južne od Košíc, kde sa šírili správy, že poľské vojsko pod vedením 
Petra Kmitha a Jána Poliaka chce obsadiť Košice a Bardejov. Koncom roka 1490 poľské 
vojsko obkľúčilo Košice, mesto však nedobyli a aj v Bardejove vypálili iba predmes
tia138 Nepochodili ani pri Stropkove, kde bol poľský tábor rozložený ešte aj začiatkom 
roka 1492.139 Naproti tomu úspešní boli v prípade Prešova a Sabinova, ktoré sa poľské
mu vojsku dobrovoľne poddali.140

Uhorské vojsko pod velením palatína Štefana Zápoľského podniklo proti Poliakom 
v rokoch 1491 a 1492 dve výpravy. Po prehratej bitke pri Prešove v januári 1492 boli 
Poliaci prinútení ustúpiť späť do Poľska.141 Po tejto bitke sa Ján Albrecht zriekol ašpirá
cií na uhorský trón. Takmer dvojročný pobyt poľského vojska na východnom Sloven
sku a s ním súvisiace boje spôsobili veľké hospodárske škody, ktorých dôsledkom bol 
aj podstatný pokles obyvateľstva najmä v Šarišskej stolici.

Na prelome apríla a mája 1514 v Uhorsku vypuklo dovtedy najväčšie protifeudálne 
povstanie, ktoré bolo neskôr nazvané podľa svojho vodcu Juraja Dóžu, inak je známe aj 
ako roľnícka či sedliacka vojna.142

Dóžovo povstanie vzniklo z neúspešnej krížovej výpravy, ktorú z iniciatívy ostri
homského arcibiskupa Tomáša Bakóca vyhlásili 9. apríla 1514 v Budíne. Pápežská bula 
sľubovala účastníkom rozsiahle odpustky, odporcom a znemožňovateľom krížovej voj
ny dokonca hrozila exkomunikáciou. Uhorská šľachta podceňovala turecké nebezpe
čenstvo a neprejavovala ochotu poskytnúť potrebné materiálne prostriedky ani osobne 
sa zúčastniť na vojne proti Osmanskej ríši. Do radov križiackeho vojska, ktoré sa zhro
maždilo v máji 1514 pri Budíne, sa masovo zapojili roľníci, mestská chudoba, remesel
níci, študenti, ale aj drobní zemania a radoví kňazi. Veliteľom národnostne pestrého, 
asi 40-tisícového vojska sa stal sedmohradský zeman Juraj Dóža Sikul (Székely), kto
rý predtým slúžil ako veliteľ jazdeckého oddielu na južnej hranici Uhorska, takže mal 
skúsenosti z boja proti Turkom.

Arcibiskupovo nariadenie z 15. mája 1514 o odvelení nedostatočne vyzbrojených

136 Uvedené udalosti v rámci stredoeurópskeho kontextu podrobne spracoval BACZKOWSKI, K.: Walka o W$gry 
w latach 1490 -1492. Z dziejów rywalizacji habsbursko-jagielloúskiej w basenie šrokowego Dunaju. Kraków 1995. 
Možno len Tutovaf, že jediným pendantom tejto hutnej monografie je v slovenskej historiografii iba spomínaná štú
dia ULIČNÝ, F.: Poľské vojenské vpády, c. d.
137 PLEWCZYŇSKI, M.: Sôldnertruppen in Polen um die Wende des 15. und 16. Jahrhunderts. Warschau 1996 (se
parát), s. 9.
138 ULIČNÝ, F.: c. d. 257.
139 Bližšie pozri tamže, s. 259 - 260.
140 Tamže, s. 258. Pozri aj PLEWCZYŇSKI, M.: Sôldnertruppen, c. d., s. 9, ktorý uvádza, že okrem Prešova poľské 
vojsko obsadilo aj 6 slovenských hradov.
141 Tamže, s. 261.
142 Bližšie pozri SZÉKELY, Gy.: Uhorské roľnícke vojny v rokoch 1437 -1514. In: Kapitoly z uhorských dejín. Bra
tislava 1953, s. 65 -111. Tenže: Der Dózsa Aufstand. Budapest 1972.
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križiakov na juh krajiny a zákaz ďalšie
ho náboru do vojska narazili na rozhod
ný odpor. Križiaci, presvedčení o zra
de šľachty, rozkaz neuposlúchli a po
stavili sa proti feudálom. Pri propagá
cii povstania zohrali významnú úlo
hu františkánski kazatelia. Umiernené 
krídlo povstalcov žiadalo vyvlastnenie 
cirkevných majetkov, radikáli pustošili 
šľachtické dvory, kaštiele i kláštory. Po 
odtiahnutí vojska z Ceglédu, kde Dó
ža vyhlásil manifest, pridávali sa k po
vstalcom ďalší prívrženci. Hoci povsta
nie územie Slovenska priamo nezasiah
lo, našlo široký ohlas v Zemplíne, Hon-

^ Bojovník vojska Juraja Dóžu podľa rytiny na súvekom
tianskej i Trenčianskej stolici a v stre- letáku 
doslovenských banských mestách, kde 
hrozila vzbura baníkov, ktorú sa podari
lo odvrátiť len vďaka panovníkovmu zásahu.143 Kráľ Vladislav П. listom zo 6. júna 1514 
vyzval šľachtický rod Dóciovcov, aby prepustil nespravodlivo uväznených breznian
skych baníkov „vzhľadom na vrcholne nebezpečnú dobu, keď roľníci a chudobný ľud 
všade povstává proti svojim pánom a šľachte”. Kráľ svoj príkaz Dóciovcom zopakoval 
aj mandátom z 11. júna 1514.144 Povstalecké vojsko začiatkom júla 1514 ovládlo uhorskú 
nížinu a časť Sedmohradska. Nejednotnosť vo velení a zrada meštianskej časti povsta
nie oslabili. Dobre vyzbrojené šľachtické jednotky temeškého župana Štefana Bátoriho 
a počerné bandérium Jána Zápoľského porazili hlavné sily povstalcov 15. júla v bitke 
pri Temešvári. Povstanie bolo zakrátko v celej krajine krvavo potlačené a jeho vodco
via kruto potrestaní. Juraja Dóžu popravili mimoriadne krutým spôsobom: posadili ho 
na rozžeravený železný trón, na hlavu mu položili rozpálenú železnú korunu, pričom 
jeho najbližší spolubojovníci museli z neho zaživa zubami trhať mäso. Niekoľko desia
tok tisíc povstalcov povešali a pozabíjali. Dôsledkom povstania bolo znevoľnenie pod
daných, ich pripútanie k pôde „na večné časy“, uzákonené na uhorskom sneme (18.10. 
1514) a kodifikované aj vo Verbôciho Tripartite.145

V Banskej Bystrici a okolí vypukli v polovici mája 1525 nepokoje, ktoré prerást
li do povstania. Banícke povstanie v rokoch 1525 - 1526 bolo najväčším sociálnym 
hnutím a ozbrojenou vzburou baníkov na Slovensku za feudalizmu. Nepriamou predo
hrou povstania bol spor banskobystrických baníkov s mestskou radou v rokoch 1517 - 
1519 o správu prostriedkov Bratstva Božieho tela, sociálno-podpomej organizácie ba-
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143 RATKOŠ, P.: Ohlas uhorskej roľníckej vojny r. 1514 na území Slovenska. In: Nové obzory, 17,1975, s. 125 -134.
144 GÁCSOVÁ, A.: Dokumenty, c. d., s. 69 - 71. Ďalej pozri GRAUS, I.: Dóciovci z Veľkej Lúče ako jeden z desta- 
bilizujúcich faktorov banského podnikania v stredoslovenskej banskej oblasti na prelome 15. a 16. storočia. In: Zbor
ník „Päfsté výročie vzniku thurzovsko-fuggerovského mediarskeho podniku v Banskej Bystrici“. Banská Bystrica 
1995, s. 107 - 123.
145 K príslušným protipoddanským zákonom a k Tripartitu bližšie pozri podkapitolu 2.5. druhej kapitoly tejto práce.
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níkov, kde si baníci vydobyli rozhodujúci vplyv.146 Dlhodobejšie, už od konca 15. sto
ročia, k narastaniu a prehlbovaniu sociálneho napätia prispievali aj permanentné spory 
a nezhody banských miest so šľachtickým rodom Dóciovcov.147 Vzájomná nevraživosť 
miestami prepukala do početných šarvátok a krvavých násilností. Ich vyvrcholením 
bola svojvoľná trestná výprava 600-člennej ozbrojenej dóciovskej družiny proti Brez
nu, kde 1. mája 1517 dóciovskí ozbrojenci zničili banské zariadenia, vyrabovali kostol 
a kráľovský banský dom. Pri vyčíňaní zahynuli aj dvaja breznianski duchovní a takmer 
všetky domy ľahli popolom. Útočníci nerešpektovali ani odveké azylové právo, zamkli 
a podpálili aj faru, do ktorej sa schovalo okolo stovky žien a detí.148 Vyplácanie miezd 
v znehodnotených (medených) minciach a stúpajúca drahota zbedačovali mestskú chu
dobu i banské robotníctvo odkázané na mzdy a mestské trhy riadené mestskou radou. 
V zápase proti mestskému patriciátu a rôznym majiteľom banských podnikov mali ba
níci istý čas oporu v Turzovsko-fuggerovskej spoločnosti, ktorá sa snažila na úkor ostat
ných ťažiarov udomácniť v celej stredoslovenskej banskej oblasti. Štrajk a prvú vzburu 
baníkov v Banskej Bystrici ukončila dohoda uzavretá 16. mája 1525, podľa ktorej sa ťa- 
žiari zaviazali vyplácať mzdy v hodnotnej (striebornej) minci. Keďže sľub nedodržali, 
baníci v júni verejne demonštrovali. Okolo 500 baníkov vypochodovalo do stredu mes
ta pod zástavou a za sprievodu bubnov. Mestský patriciát nedokázal potlačiť vlnu ne
pokojov. Situácia sa ďalej vyhrotila potom, keď kráľovská komora na nátlak snemu 24. 
júna 1525 skonfiškovala Turzovsko-fuggerovskú spoločnosť. Erár však nedokázal na
plno zabezpečiť ďalšiu prevádzku podniku, takže stovky baníkov i drobných remesel
níkov stratili zdroj obživy. Nepokoje sa rozšírili aj do banskoštiavnického revíru a na
dobudli aj konfesionálny charakter. V septembri 1525 sa vytvoril zväz baníkov so stre
diskom v Španej Doline, ktorý sa angažoval aj za prepustenie reformačných kazateľov. 
Ďalšia vzbura v Banskej Bystrici vypukla 24. februára 1526. Ozbrojení baníci zo Špa
nej Doliny, Pieskov a Starých Hôr (spolu asi 500 - 600 mužov) vtrhli v noci do mes
ta obsadili komorské budovy, uväznili komorského grófa, zmocnili sa zbraní a na vy
še 10 dní sa zmocnili takmer celej Bystrice. Pred príchodom povolaného vojska ustú
pili do hôr. Podobná vzbura sa odohrala v Banskej Štiavnici a Pukanci. Vyšetrovaním 
povstania, ktoré sa vzhľadom na ľudový reformačný náboženský charakter považova
lo za kacírske vystúpenie, poverili palatína Štefana Verbôciho a novohradského župa
na Gašpara z Rašky.149 V apríli 1526 vyniesli tvrdé rozsudky nad bystrickými i hodruš- 
skými baníkmi a skonfiškovali aj pokladnicu Bratstva Božieho tela, z ktorej si Verbóci 
zaúčtoval 1 070 zlatých ako súdny poplatok.150 Represívne opatrenia a neriešenie soci
álnych požiadaviek zradikalizovali baníkov do ďalšej ozbrojenej vzbury. Predchádza
lo jej obsadenie farského majera v noci z 26. na 27. júla 1526. Povstalci si z neho od
niesli bohaté zásoby potravín, nápojov aj dobytok. Vzbura vyvrcholila 3. augusta 1526,

146 Bližšie pozri RATKOŠ, P.: Predohra baníckeho povstanie v našich banských mestách v rokoch 1525/1526. In: 
Historický časopis, 1,1953, č.3, s. 353 - 405.
147 Tamže, s. 362 - 371. Ďalej pozri GRAUS, I.: Dóciovci, c. d., s. 107 -123.
148 GRAUS, I.: Dóciovci, c. d., s. 113 -114. Porovnaj aj ZOLNAY, L.: Kineses Magyarország. Kôzépkori mflvelódé- 
stink tórténetéból. Budapest 1977, s. 211 -216.
149 RATKOŠ, P. (ed.): Dokumenty k baníckemu povstaniu na Slovensku. Bratislava, 1957, s. 11, 133.
150 Tamže, s. 153 -162.
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keď asi 250 ozbrojených baníkov 
zo Španej Doliny, Štiavnice, Krem
nice a Ľubietovej vtrhlo do Banskej 
Bystrice a začalo obliehať mestský 
zámok, v ktorom sa ukryla miest
na honorabilita. Povstalci spustošili 
a podpálili viacero meštianskych do
mov a zdemolovali banské zariade
nia. Mestský zámok sa im však do
byť nepodarilo.151 Z mesta ustúpili až 
pred presilou vojska, ktoré zorgani
zovala šľachta a mestá Zvolen, Kru
pina a Banská Štiavnica za pomoci 
zvolenského kastelána Mateja Háj- 
neho.152 Vodcovia povstania ušli do 
hôr a na Moravu, niektorých však 
chytili a v septembri 1526 popravi- Krutá poprava Juraja Dóíu roku 1514 podta súvekej ry' 
li. Prenasledovanie a popravy odsú- my’ 
děných účastníkov povstania pokračovali ešte niekoľko rokov.153
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151 Zámok bol dobre vyzbrojený. Pozri príslušné inventáre zbraní z roku 1523 a 1527. Tamže, s. 421 - 423.
152 Tamže, s. 186 -187.
153 Pozri napr. regesty listov z októbra až novembra 1526, č. 708, 709, 712 - 720. MATULAY, C.: Mesto Banská 
Bystrica. Katalóg administratívnych a súdnych písomností (1020) 1255 -1536.1. Bratislava 1980, s. 236 - 241.
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ZÁVER

Skúmanie minulosti vojenstva má veľký význam tak pre prítomnosť, ako aj 
pre budúcnosť. Ide pritom nielen o vojny a ozbrojené konflikty, ale o široký okruh ja
vov a faktorov. Vojenstvo je totiž súhrnným pojmom, ktorý v širokom zmysle zahŕ
ňa všetky otázky vojenskej teórie a praxe spojené s výstavbou, prípravou a činnosťou 
ozbrojených síl krajiny či štátu v čase mieru i v období vojny, ako aj s prípravou oby
vateľstva a štátu na vojnu. Z tohto hľadiska sme sa pokúsili zmapovať niekoľko relatív
ne samostatných, pritom však komplementárnych zložiek, akými sú najmä história vo
jen, história vojenského umenia, história vývoja organizácie ozbrojených síl, ako aj de
jiny vojenskej techniky (čiže dejiny výzbroje a výstroja) či vojenského myslenia Skú
manie týchto otázok v uhorských stredovekých pomeroch je však mimoriadne nároč
nou úlohou, keďže proporcionalita uvedených zložiek je značne nevyvážená a miesta
mi dokonca nerozvinutá.

V prvej kapitole sme okrem iného akcentovali, že čas a priestor mali pre stredoveké
ho človeka i spoločnosť inú dimenziu než dnes. Súviselo to aj s vtedajšími možnosťa
mi fyzickej i spoločenskej mobility. Kategórie času a priestoru, fenomén prírodného 
prostredia a fyzickej i spoločenskej mobility determinovali každého jednotlivca väčšie 
či menšie spoločenstvo. Výrazne sa prejavili aj vo vojenstve. Veď vojny, bitky, presuny 
i ťaženia vojsk a vôbec všetko, čo súvisí s vojenstvom, sa odohrávalo v čase a priesto
re.

Ďalej sme poukázali na to, že stredoveké Uhorsko bolo integrálnou súčasťou kresťan
skej Európy. Istá geopolitická špecifickosť a zvláštnosť oproti ostatným európskym kra
jinám vyplývala najmä z toho, že išlo o mnohoetnický i multikultúrny štát s osobitný
mi tradíciami a zvyklosťami vrátane vojenských, pričom politickú dominanciu si udr
žiavali veľmoži a preláti prevažne maďarského etnického pôvodu.

Uhorské kráľovstvo bolo najvýznamnejšiou mocnosťou juhovýchodnej Európy, kto
rej záujmy i mocenský vplyv začala od prelomu 14. - 15. storočia vážne ohrozovať 
a postupne aj obmedzovať Osmanská ríša. Podstata úspechov rapídnej rozpínavosti Tur
kov nespočívala síce výlučne v ich vojenskom potenciáli, no vzrast Osmanskej ríše bez
prostredne súvisel s jej vojenskou organizáciou a so systémom tureckej brannej moci 
založenej na špecifickom vojensko-lénnom feudálnom poriadku.

Neskorý stredovek v Európe bol obdobím výrazných zmien vo vojenstve. Fenomén 
vojny vzrástol čo do rozsahu i intenzity, vojna sa stala symptómom a zároveň aj príči
nou pretrvávajúcej krízy vo vtedajšej Európe. Najpodstatnejším príznakom zmien v eu
rópskom vojenstve bol úpadok lénnych vojsk reprezentovaných najmä ťažkou jazdou 
rytierskeho typu a ich postupné nahrádzanie žoldnierskym vojskom, súbežne s tým rás
tol význam pechoty a palných zbraní. V juhovýchodnej Európe, ohrozovanej osman- 
skou expanziou, sa mimoriadne účinným a podielom významným druhom vojska sta
li husári ako prechodný typ medzi ťažkou a ľahkou jazdou. Zmeny v sociálnej štruktú
re ozbrojených síl sa následne prejavili tak vo výzbroji, ako aj v spôsobe boja. Od pra-
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videlných žoldnierskych oddielov sa bezprostredne tiahne vývojová niť k stálej armáde 
ako pilieru štátneho mocenského aparátu v nastupujúcom novoveku.

Prostredníctvom analýzy uhorských legislatívnych normatívov v 2. kapitole sme 
chceli bližšie osvetliť jednak uhorský právny systém ako jeden z nosných pilierov 
existencie uhorskej stredovekej spoločnosti a jednak samotné vojenstvo ako organic
kú súčasť fungovania tejto spoločnosti. Z rozboru zákonodarstva a legislatívnych úprav 
v uhorskom stredovekom vojenstve možno zdôrazniť niekoľko zovšeobecňujúcich po
znatkov. Legislatívno-právne kompetencie snemu neboli kodifikované, takže od panov
níkovej vôle či benevolencie, ale aj od kráľovho momentálneho vzťahu k stavom a od 
daného pomeru síl záviselo, o čom rozhodne sám a ktoré otázky a skutočnosti prero
kuje a odobrí v kráľovskej rade, na sneme alebo v súčinnosti so stavmi vôbec. V druhej 
polovici 15. storočia sa však práve snem čoraz viac stával fórom, na ktorom sa rokovalo 
i rozhodovalo o zásadných otázkach kráľovstva. Išlo najmä o obranu a bezpečnosť kra
jiny, mierovú politiku a s tým súvisiace opatrenia či uznesenia vojenského a finančné
ho charakteru. Napokon sám kráľ Matej vyslovil spomínaný právny princíp, podľa kto
rého „všetko, čo sa týka všetkých, treba so všetkými prerokovať a odsúhlasiť“. Treba 
však poznamenať, že týmto princípom sa kráľ Matej či iný uhorský panovník nie vždy 
riadil.

V súvislosti so zmobilizovaným vojskom sa v zákonoch takmer trvale a aj pomerne 
podrobne pertraktuje problematika logistiky vrátane výzbroje a výstroja vojenčiacich. 
Pre zásobovanie a ubytovanie vojska je pritom príznačný rad opakujúcich sa legislatív
nych zákazov ubytovávať sa v domoch a kúriách šľachticov a klerikov bez ich súhla
su. Zároveň v týchto ustanoveniach rezonuje zákaz škodiť poddaným, zákaz svojvoľne 
a násilne či bezplatne získavať potraviny, krmivo a proviant, keďže vojaci sa mali živiť 
z poskytovaného žoldu, čo sa prízvukovalo takmer vo všetkých významnejších dekré
toch od 15. storočia až do roku 1526. Častá frekvencia vydávaných zákazov, ako aj čo
raz prísnejšie sankcie sú neklamným svedectvom toho, že normatívy usmerňujúce túto 
oblasť života sa zväčša nedodržiavali. Naznačuje to, že disciplína uhorského vojska ako 
celku i jeho jednotlivých zložiek od stoličného šľachtického vojska a portálnych oddie
lov cez bandériá veľmožov a prelátov až po kráľovské bandérium a stále žoldnierske 
vojsko bola závažným spoločenským problémom.

Z rozboru legislatívno-právnych aktov možno vyvodiť napokon aj poznatok, že trend 
vojenskej legislatívnej tvorby nešiel paralelne s celkovou dynamikou a potrebami doby 
sprevádzanej od 15. storočia až po Moháč takmer trvalými vojnami, vnútornými roz
brojmi a od prelomu 15. a 16. storočia aj anarchiou a úpadkom centrálnej (kráľovskej) 
moci. Spolu so zohľadnením mnohých iných faktorov sa teda ukazuje, že zákon a práv
ne normatívy boli len dobovým ideálom, od ktorého sa reálny život spravidla vždy od
kláňal.

Branný systém ktoréhokoľvek štátu či krajiny vychádza síce z pôvodných tradícií, 
no nemôže jestvovať a ani sa nevyvíja len sám o sebe prostredníctvom spoločenskej re
štrukturalizácie. Jeho zmeny a podoby sú determinované predovšetkým zahraničnopo
litickou situáciou a susedskými vzťahmi, ktoré prvorado vplývajú na aktuálnu vojen- 
skostrategickú politiku. Ďalšími určujúcimi faktormi kvalitatívnej i kvantitatívnej po-
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Pád Belehradu 29. augusta 1521 bol alarmujúcou predzvesťou moháčskej katastrofy.

doby ozbrojených síl krajiny sú jej ekonomické možnosti, výrobný a ľudský potenciál, 
prírodné a fyzikálne danosti, ale aj politické priority a ambície mocenskej elity.

Mier v stredovekej Európe sa stal trvalým ideálom a v hierarchii hodnôt stredovekej 
spoločnosti aj v duchovnom živote človeka zaujímal ústredné postavenie. Jasne sa to 
odzrkadľuje v drvivej väčšine dobových dokumentov.

Analýza priebehu stredovekých vojen ukazuje, že ich dĺžka bola len zdanlivá. Voj
ny mali totiž sezónny a kampaňovitý charakter a svojím rádiom zasahovali relatívne 
malý priestor. Išlo jednak o pochodovú trasu vojsk, čiže hlavné komunikácie, a jednak 
o priestor, kde sa odohrala bitka, čiže vlastné bojisko, ktoré sa rozprestieralo nanajvýš 
na pár desiatkach štvorcových kilometrov. Širšie vrstvy obyvateľstva teda vojnové dia
nie postihovalo skôr nepriamo.

Stredoveké vojenské ťaženia neboli dlhé, len málokedy trvali viac ako dva mesiace. 
Limitujúcim faktorom bolo predovšetkým zásobovanie. Nevyhnutnú zásobu potravín si 
síce bojovníci niesli so sebou, ale na nepriateľskom území sa zväčša uchyľovali k rabo
vaniu, čím v praxi napĺňali neskôr sformulovanú zásadu, že vojna sa živí vojnou. Vy- 
jedanie a spustošenie nepriateľskej krajiny bolo však dvojsečné. Negatívne sa prejavilo 
počas návratu či ústupu vojska do vlasti.

Pri obvyklých stredovekých vojnách sa faktor prekvapenia nedal využiť, lebo protiv
níci väčšinu bojových konfliktov predvídali a očakávali. Mohli sa teda včas na vojnu 
pripraviť a zhromaždiť potrebné branné sily v rámci mobilizácie. Napadnutie protivní
ka, prekročenie hranice a vtrhnutie do cudzej krajiny bez formálneho oznámenia, čiže 
bez verejného (diplomatického) vypovedania nepriateľstva či vojny, sa považovalo za
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vierolomnosť. Zmyslom a cieľom stredovekej vojny nebola fyzická likvidácia protivní
ka, ale jeho podrobenie, podmanenie. Aj v prípade stredovekých vojen sa pritom plne 
potvrdzuje Clausewitzom sformulovaná klasická téza, že išlo o pokračovanie politiky 
inými prostriedkami. Aj stredoveké vojny boli občas kruté, s množstvom obetí, nemali 
však genocídny charakter. Možno to dokumentovať napríklad pomerom počtu padlých 
k počtu vojakov v európskych armádach. Kým v 13.. storočí tento pomer predstavoval 
2,9%, v 14. storočí 4,6% a v 16. storočí 5,9%, v 17. storočí stúpol na 15,7 %.

Stredoveká vojna bola mnohorakým javom, prejavujúcim sa navonok viacerými po
dobami: obranou, útokom, šarvátkami, manévrovaním, obkľúčením či drancovaním. 
Ťažiskom vojny však bola predovšetkým bitka. Najmä v období vrcholného stredove
ku, ktoré sa pokladá aj za klasické rytierske obdobie, mala bitka ritualizovaný a sche
matický charakter. Za hlavný cieľ a účel boja sa považovali individuálne potýčky ťaž- 
koodených jazdcov - rytierov, ktorí sa v bitke snažili preukázať odvahu, statočnosť a ry- 
tierstvo, čiže presláviť sa. Pechota bola podriadená jazdectvu a zväčša plnila iba po
mocné úlohy. V boji vojska rytierskeho typu absentovalo taktické vedenie, úlohy jed
notlivým šíkom či húfom sa vydali pred bitkou, ktorá spravidla nadobudla charakter ži
velných akcií jednotlivých jazdcov. Veliteľ vojska nariadil začať boj a sám sa do bitky 
zapojil buď v čelnom šíku, alebo sa obmedzil na jej pozorovanie, takže vlastne nemal 
možnosť boj riadiť, ani ovplyvňovať jeho ďalší priebeh a výsledok.

V závislosti od potenciálnych a reálnych nepriateľov sa menilo ťažisko obrany, ako 
aj nástupného priestoru uhorských ozbrojených síl pre prípadný útok alebo protiútok. 
Spoluurčujúcim faktorom ťažiska obranného či útočného priestoru Uhorského kráľov
stva boli aj susedské a osobitne spojenecké vzťahy. Uhorskí panovníci počnúc Žigmun
dom si uvedomovali vážnosť situácie vyplývajúcu z rastúcej tureckej expanzie. Relatív
ne najpremyslenejšou politikou sa vyznačoval Matej Korvín, ktorý voči Turkom uplat
ňoval stratégiu aktívnej obrany, ktorej výsledkom po uzavretí dohody so sultánom Baje- 
zidom II. roku 1483 bol relatívny mier, a to takmer do konca stredoveku. Matej sa sna
žil zvýšiť ekonomický i ľudský potenciál, pričom prostriedkom pri dosahovaní týchto 
cieľov bola stála žoldnierska armáda Matej ju začal budovať hneď v prvých rokoch pa
novania, najmä však po uzavretí dohody s Jánom Jiskrom roku 1462 a po bitke pri Veľ
kých Kostoľanoch (1467), keď prijal do žoldu viacerých bývalých jiskrovcov a bratrí- 
kov. Matejova stála žoldnierska armáda, ktorej najúdemejšou a najpočetnejšou zlož
kou boli obrnení jazdci a pešiaci prevažne neuhorského pôvodu, patrila medzi najboja- 
schopnejšie vojská vtedajšej Európy. Vďaka nej Matej vcelku úspešne odolával osman- 
skému náporu na Balkáne a uskutočňoval výbojnú politiku v strednej Európe. Zmocnil 
sa Moravy, Sliezska a obidvoch Lužic, ako aj rakúskych krajín. Postupný nárast z pô
vodných 6 až 8 tisíc na približne 15 až 20 tisíc stálych žoldnierov (s mesačným platom 
3-5 zlatých na osobu) umožnilo len sústavné zvyšovanie daňových povinností podda
ných, okrem iného aj takmer každoročné vyberanie mimoriadnej vojenskej dane (sub- 
sídia) vo výške 1 zlatý od porty. V historickom povedomí je žoldnierske vojsko kráľa 
Mateja známe pod označením Čierne vojsko, ktoré však bolo iba jadrom stáleho žold
nierskeho vojska. Pomenovanie dodnes nie je uspokojivo vysvetlené.

Žoldnierstvo bolo najproduktívnejším trendom neskorostredovekého vojenstva. Li
mitujúcim faktorom jeho uplatnenia a rozvoja v Uhorsku boli finančné náklady. Len na
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C

Porážkou pri Moháči, kde zahynul aj kráľ Ľudovít II. sa skončilo stredoveké obdobie uhorských i slovenských 
dejín. Kresba Mikoláša Aleša.

žold pre 10-tisícové stále vojsko (pri priemere 3 zlaté mesačne na žoldniera) bola po
trebná suma 360 000 zlatých ročne, čo predstavovalo zhruba polovicu ročného (štátne
ho) príjmu Mateja Korvína a omnoho viac než celý ročný príjem za Vladislava II., kto
rý sa pohyboval okolo 260 000 zlatých.

Mestá a mešťania mali vo vojenstve a v brannom systéme stredovekého Uhorského 
kráľovstva vždy nezastupiteľné miesto. Forma vojenských povinností výsadných (slo
bodných kráľovských i banských) miest a mestečiek závisela od charakteru vojnových 
konfliktov a dobových pomerov, takže v minulosti prešla mnohými kvalitatívnymi 
i kvantitatívnymi premenami. Vojenská povinnosť miest a mešťanov spočívala v prvom 
rade v ich zapojení sa do celokrajinskej obrany, a to platením vojenskej dane, zásobo
vaním kráľovského vojska výzbrojou, výstrojom i potravinami, zapožičiavaním ťažkých 
palných a strelných zbraní (diel a katapultov) aj s obsluhou, ako aj dodávaním predpí
saného počtu vojakov. Nemenej dôležitá bola aj bezprostredná obrana vlastného mesta 
či jeho okolia. V tomto prípade išlo hlavne o budovanie a údržbu mestských fortifiká- 
cií, strážnu službu, alebo v prípade priameho ohrozenia mesta o bojovú službu mešťa
nov, ale aj ostatných mužov v meste.

Rytierstvo bolo osobitým a svojským fenoménom stredoveku. Rozhodujúcim spô
sobom ovplyvnilo život a dianie stredovekej spoločnosti aj napriek tomu, že jeho bez
prostredným nositeľom bola iba úzko vyčlenená vrstva spoločenskej elity, ktorá ho vy
znávala ako dominantnú duchovnú a etickú ideológiu. Predovšetkým laické rytierske 
rády v Uhorsku mali pôsobiť ako nástroje integrácie šľachticov a presadzovania politic-
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kých cieľov kráľa a jeho najbližších prívržencov. Treba podotknúť, že zástoj rytierstva 
v uhorskom vojenstve je zatiaľ najmenej spracovanou problematikou nielen v sloven
skej, ale aj maďarskej historiografii.

V 4. kapitole je prehľad najdôležitejších bojových aktivít a vojnových udalostí na 
území Slovenska od začiatku 14. storočia po rok 1526. Podrobnejšie sa podáva bitka 
pri Rozhanovciach roku 1312 a bitka pri Lučenci roku 1451, keďže išlo čo do významu 
či počtu bojujúcich o najväčšie vojnové akcie, a to aj z celouhorského hľadiska. V ne
poslednom rade sme sa snažili poukázať aj na potrebu prehodnotenia husitského a brat- 
ríckeho hnutia v našej historiografii.

Vzhľadom na rozsah práce si autor nekládol za cieľ komplexne spracovať všetky 
aspekty neskorostredovekého vojenstva v Uhorsku. Absentuje napríklad problematika 
zahraničných vojenských výprav či priebeh vojnových konfliktov Uhorska v cudzine, 
ktoré by si zaiste zaslúžili väčšiu pozornosť, a to aj v rámci osobitných prác.

Vojenstvo v stredovekom Uhorsku je natoľko široká téma, že jej úplné či dôkladné 
rozpracovanie by si vyžadovalo viacero monografických štúdií zaoberajúcich sa jed
notlivými súčasťami vojenstva. Preto aj závery, ku ktorým autor dospel, bude potrebné 
prehĺbiť a doplniť v rámci ďalšieho výskumu.

Celkom na záver nemožno opomenúť ani bitku pri Moháči. Bola epilógom uhor
ských stredovekých dejín a môže vhodne poslúžiť aj ako epilóg tejto práce. Bez čo len 
stručnej zmienky o Moháči by totiž práca o vojenstve v stredovekom Uhorsku vyznie
vala zdanlivo neúplne. V bitke, ktorá sa odohrala 29. augusta 1526 a trvala približne 
pol druha hodiny, padlo 28 veľmožov, 7 prelátov (obidvaja arcibiskupi a 5 biskupov) 
a okolo 15 000 mužov z približne 25-tisícového uhorského vojska. Tesne po bitke za
hynul na úteku aj kráľ Ľudovít II. Správa o faktickej likvidácii takmer celej politickej 
elity a väčšej časti uhorských ozbrojených síl dorazila do Budína o polnoci 30. augusta 
1526, čiže za 30 hodín. Pri správe prvoradého významu - a moháčska porážka takou
to informáciou nesporne bola - trvalo jej doručenie pomerne dlho. Priemerná rýchlosť 
6,66 km za hodinu koňmo je totiž nielen pod dnešnou, ale aj vtedajšou bežnou normou. 
O čosi neskôr, nevieme presne kedy, sa zvesť o moháčskej katastrofe v značne skresle
nej podobe dostala aj do Levoče. Tamojší, inak vždy dobre informovaný richtár a kro
nikár Konrád Sperfogel doslova zaznamenal: „V stredu na sviatok Siatia Jána. Krstiteľa 
(29. 8.) stretol sa dvadsaťročný uhorský kráľ Ľudovít v bitke s tureckým sultánom. V nej 
bolo Jeho Kráľovské Veličenstvo s vojskom porazené, no niektorí vravia, že Jeho krá
ľovskú Výsosť usmrtili na úteku jeho vlastní ľudia, a nie Turci. Je totiž očividné, že hu
sári v uhorskom vojsku sa ako prví dali na útek a vyrabovaním tábora spôsobili obrov
ské škody. Usmrcovali a zabíjali, pritom však všade šírili hrôzu z Turkov. Treba uviesť, 
že mali s Turkami tajnú dohodu. V mene Turkov potom široko-ďaleko drancovali, pálili 
a pozabíjali množstvo ľudí. Každý si myslel, že Turci spôsobili toľké škody. Boli to však 
zradcovskí uhorskí a srbskí husári. Tí spôsobovali neprestajne také útrapy, že biedny 
ľud sa veľmi vydesil nielen na dedinách, ale aj v mestách a na trhoch, takže mnohí ich 
opúšťali, zanechali všetko svoje imanie a ušli. Nazdávali sa totiž, že to prichádza s ce
lou svojou mocou Turek. [...]

O tejto porážke sa k nám o niekoľko týždňov dostali všelijaké nové správy, no málo
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pravdivé. Podchvíľou sa vravelo, že kráľ žije, inokedy, že je mŕtvy, a potom vraj príde 
poľský kráľa zmocní sa krajiny...“ - (preklad Júliusa Sopka).

Nielen Levočania, ale ani naprostá väčšina obyvateľov krajiny nevedela - a ani ne
mohla vedieť - že bitkou pri Moháči sa skončila jedna epocha uhorskej, a teda aj slo
venskej minulosti. Neúprosné koleso dejín hnané vojnami sa nezastavilo a život plynul 
ďalej...
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Vom Rittertum zum Soldnerheer
Das Militärwesen im mittelalterlichen Kônigreich Ungarn 
mit besonderer Berucksichtigung der Slowakei

Die vorliegende Monographic ist ein Beitrag zur Erkenntnis der Vielfälltig- 
keit der mittelalterlichen Welt. Im Mittelpunkt unseren Interesses steht die Problema
tik des Militärwesens im Kônigtum Ungarn im Zeitalter des Spätmittelalters, das in der 
Regel mit den Jahren 1300 - 1526 datiert wird. Die Bearbeitung des angefíihrten The- 
mas wird allerdings durch den Titel der Arbeit weder streng beeinf IuBt, noch begrenzt. 
In einigen Fällen erwies es sich als notwendig und hilfreich, entweder den Rahmen 
Ungarns, oder den zeitlichen Rahmen zu uberschreiten. An anderen Stellen werden die 
Ereignisse nicht aus gesamtungarischer, sondern aus slowakischer Sichtweise erleuch- 
tet, was vor allem durch den festgelegten AusmaB und die Absicht der Forschungsar- 
beit motiviert ist.

Die Forschung der Vergangenheit des Militärwesens hat eine besondere Bedeutung 
auch fiir die Gegenwart und Zukunft. Es geht dabei nicht nur um Krieg und kriegeri- 
schen Konflikte an sich, sondern um einen breiten Phänomenen- und Faktorenkreis. 
Das Militärwesen ist ein Sammelbegriff, der im breiteren Sinne alle Fragen der mili- 
tärischen Tlieorie und Praxis beinhaltet, im besonderen dann den damit verbundenen 
Ausbau, die Vorbereitung und Tätigkeit der bewaffneten Einheiten des Landes, bzw. 
Staates während der Friedenszeit, als auch der Kriegszeit. Nicht zuletzt ist auch die 
Vorbereitung der Bevôlkerung auf den Krieg zu nennen. Aus dieser Hinsicht haben wir 
den Versuch unternommen, einige relativ selbstständige, dabei jedoch komplemantäre 
Bestandteile zu erforschen, vor allem die Geschichte der Kriege, Geschichte der mili- 
tärischen Kunst und der Entwicklung der Organisation der Wehrkräfte, als auch die Ge
schichte der militärischen Technik (d.h. die Geschichte der Bewaffnung und Rustung) 
und der militärischen Denkweise. Das Erforschen dieser und anderer Fragen ist aber 
in den ungarischen mittelalterlichen Verhältnissen eine besonders schwierige Aufgabe, 
weil nämlich die Proporzionalität genannter Bestandteile ziemlich unausgeglichen und 
teilweise sogar iiberhaupt nicht entwickelt ist.

Den Inlialt des ersten Kapitels bilden die Grundphänomene und -faktoren der mit
telalterlichen Welt. Es geht in erster Linie um Zeit-, Raum- und Mobilitätskategorien, 
und zwar in der Art, in der sie vom damaligen Menschen empfunden und wahrgenom- 
men wurden, bzw. wie sie sich im Leben der mittelalterlichen Gesellschaft widerspie- 
gelt haben. Im Besonderen werden einige Zeitvorstellungen mit der Realität des mit
telalterlichen Kônigreich Ungarn (in seinem Rahmen auch der Slowakei) konfrontiert, 
und zwar hauptsächlich aus geographischer, soziographischer Hinsicht und der Trends 
innerhalb der Entwicklung des mittelalterlichen Militärwesens im gesamteuropäischen 
Kontext angedeutet.

Das mittelalterliche Ungarn bildete den integralen Bestandteil des christlichen Eu-
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ropa. Eine gewisse Sonderstellung und Besonderheit gegeniiber den anderen europäi- 
schen Ländern ergab sich aus der Multikulturalität und Multiethnizität des Staates, der 
besondere Traditionen - einschlieBlich der militärischen - hatte, wobei die politische 
Dominanz auf der Seite der Magnaten und Prälaten uberwiegend ungarischer ethni- 
scher Herkunft lag.

Das Kônigreich Ungarn bildete die stärkste Macht Siidosteuropas. Diese Machtstel- 
lung, ais auch die und Interessen des Konigreichs wurden an der Wende des 14./15. 
Jahrhunderts durch das Osmanische Reich ernsthaft gefährdet. Der Kern der unheim- 
lich schnellen Expansion der Tíirken lag jedoch nicht ausschlieBlich in ihrem militä
rischen Potenzial; die Stellung des Osmanenreichs gewann am Gewicht nichtzuletzt 
dank der militärischen Organisation und dem militärischen System des osmanischen 
Heeres, dem eine spezifische lehnsmilitärische Feudalordnung zugrunde lag.

Das Spätmittelalter in Európa brachte grundsätzliche Veränderungen im Militärwe- 
sen. Das Phänomen des Krieges gewann an AusmaB und Intensität, der Krieg wurde 
zum Symptom und gleichzeitig zur Hauptursache der fortdauernden Krise im dama- 
ligen Európa. Das Hauptmerkmal der Veränderungen im europäischen Militärwesen 
war der Verfall des Lehnheeres, repräsentiert vor allem durch die schwere Reiterei des 
Ritterheers an deren Stelle schrittweise des Sôldnerheer trat. Gleichzeitig wuchs auch 
die Bedeutung der Infanterie (FuBtruppen) und SchuBwaffen. Im durch die osmanische 
Expansion stets gefährdeten Sudosteuropa wurden die Husaren zum effektivsten und 
zahlreichen Heerestyp, ais Ubergangstyp zwischen der schweren und leichten Kavalle- 
rie. Die Veränderungen in der Sozialstruktur des Heeres fanděn ihren Ausdruck in der 
Ausriistung, als auch in der Kampffiihrung. Die Entwicklungsphase fiihrt unmittelbar 
von den regulären Soldnertruppen bis zur regulären Armee als Hauptstutze des staatli- 
chen Machtapparats in der antretenden Neuzeit.

Den Schwerpunkt der Arbeit bildet das zweite Kapitel. Das ist vor allem dadurch 
bedingt, daB man in der bisherigen slowakischen, aber letztendlich auch in der un- 
garischen Geschichtsschreibung keine gehorige Aufmerksamkeit der Problematik der 
Rechtsgebung des ungarischen Militärwesens widmete. Dabei haben die geopolitische 
Stellung Kônigreich Ungarns und die konkréten militärisch-politischen Ereignisse auf 
die Festlegung grundlegender legislativ-rechtlicher MaBnahmen geradezu gedrungen. 
Diese hatten den Charakter militärischer Reformen.

Aus dieser Hinsicht richtet sich die Aufmerksamkeit der vorliegenden Arbeit auf die 
Erleuchtung einiger entscheidender Fragen, u.a. solcher, wie sich die gesetzgeberische 
Tätigkeit auf das Militärwesen auswirkte; in welchem MaBe reflektierte die Gesetzge- 
bung die gesammten gesellschaftlichen Beziehungen und die zeitgenôssische Situati
on; auf welche Weise wurden Herrschers Wiinsche - und nichtzuletzt der Wille herr- 
schender Klassen (Stände) mit den objektiven Môglichkeiten des Landes in Einklang 
gebracht, u.v.a. Die chronologische Reihenfolge legislativ-rechtlicher Normen errnog- 
licht die Wahrnehmung des Entwicklungstrends einiger Bestandteile und Erscheinun- 
gen des ungarischen Militärwesens im Zusammenhang mit dem System der Landes- 
verteidigung.

Im Zusammenhang mit dem mobilisierten Heer befasst man sich in der Gesetzge- 
bung besonders grtindlich auch mit der Logistik, einschlieBlich der Rustung und Be-
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waffnung der KriegsfUhrenden. Betrefflich der Versorgung und Unterkunft des Heeres 
wird die Tendenz sichtbar, das Verbleiben der Einheiten in den Häusem und Kurien des 
Adels und der Kleriker per Gesetzgebung zu verbieten. Gleichzeitig resoniert in den 
diesbeziiglichen Gesetzen das Verbot den Untertanen zu schaden, das Verbot eigenwil- 
lig, per Gewalt oder ohne Bezahlung die Lebensmittel, das Futter und Proviant zu er- 
langen, denn die Soldner sollten sich ausschlieBlich vom verdienten Sold unterhalten. 
Dies wurde in alien bedeutendsten rechtlichen Regelungen und Dekreten vom 15. Jahr- 
hundert bis ins Jahr 1526 ausdriicklich betont. Die hohe Frequenz der ausgegebenen 
Verbote, als auch immer schärfere Sanktionen liefem den eindeutigen Beweis dafiir, 
daB diesbeziigliche Regelungen meistens miBachtet wurden. Es deutet darauf hin, daB 
die Disziplin des ungarischen Heeres als Ganzes, als auch seiner einzelnen Bestandtei- 
le - vom gespantschaftlichen Adelsheer und sog. Portalmiliz durch die Banderien der 
Magnaten bis zum koniglichen Banderium und regulären Soldnerheer ein schwerwie- 
gendes gesellschaftliches Problem darstellte.

Aus der Analyse der legislativen Regelungen kann man auch den SchluB ziehen, daB 
der Trend der Gestalltung der militärischen Gesetzgebung nicht paralell mit der Dy
namik der Zeit und den damit verbundenen Bedurfnissen verlief - einer Dynamik die 
vom 15. Jahrhundert bis zur Schlacht bei Mohács 1526 hauptsächlich durch fortdauern- 
de Kriege, innere Konflikte und seit der Wende vom 15. auf das 16. Jahrhundert auch 
durch Anarchie und Zerfall der koniglichen (zentralen) Macht gekennzeichnet worden 
ist. Zusammen mit der Beriicksichtigung vieler anderer Faktoren wird also deutlich, 
daB das Gesetz und rechtliche Verordnungen nur einen Ideal ihrer Zeit darstellten, von 
dem das reale Leben meistens immer abwich.

Das dritte Kapitel ist dem eigentlichen Militärwesen im Konigreich Ungarn im Zeit- 
alter des Spätmittelalters gewidmet. Und das vor allem aus der Hinsicht der Entwick- 
lung und Organisation der Wehrkräfte, der Ausstattung und Ausrustung einzelner Be- 
standteile und Sorten des Militärs - der ständigen Soldnerarmee des Konigs Matthias, 
bekannt unter dem Namen „Schwarzes Heer“, inbegriffen. Es geht nichtzulezt auch um 
die Fragen der militärischen Kunst (Kampfkunst), Strategie und Taktik.

Das Wehrsystem eines beliebigen Staates, bzw. Landes hat seine Wurzeln zwar in 
der urspriinglichen Tradition, aber es existiert und entwickelt sich nicht anhand sich 
selbst mittels gesellschaftlicher Restrukturalisierung. Seine Veränderungen und For- 
men werden hauptsächlich durch die aussenpolitische Situation und nachbarliche Be- 
ziehungen bestimmt, die sich im wesentlichen auf die aktuelle militärisch-strategische 
Politik auswirken. Zu weiteren mitbestimmenden Faktoren der qualitativen und kvan- 
titativen Form militärischer Kräfte des Landes gehôren die wirtschaftlichen Moglich- 
keiten, das menschliche Potenzial, das Produktionspotenzial, geographische Gegeben- 
heiten, als auch politische Prioritäten und Ambitionen der Machtelite.

Aus der Analyse geht hervor, daB die Lange der mittelalterlichen Kriege nur schein- 
bar war. Die Kriege hatten nämlich einen saisonigen und feldzliglichen Charakter und 
spielten sich auf einem relativ kleinen Raum ab. Es ging dabei erstens um die Feldzug- 
linie der Truppen, d.h. um die Hauptverbindungen, und zweitens um den Raum, auf 
dem sich die Schlacht abspielte, d.h. das Hauptschlachtfeld, daB sich hochstens auf ein
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Paar Quadratkilometem erstreckte. Der GroBteil der Bevôlkerung war deswegen eher 
indirekt durch das Kriegsgeschehen betroffen.

Die mittelaltterlichen Feldzuge dauerten nicht lange - nur selten war es länger ais 
zwei Monate. Das Nôtigste an Lebensmittelvorräten trugen die Krieger zwar mit sich, 
auf dem Gebiet des Feindes kam es dann aber meistens zu Räuberungen. Damit fand 
also der Grundsatz, der Krieg ernähre sich durch den Krieg, seine Bestätigung in der 
Praxis. Die Räuberung und Pliinderung feindlicher Gebiete wirkte sich aber während 
des Riickzugs des Heeres negatív aus.

Bei den gewohnlichen mittelalterlichen Kämpfen konnte der Uberraschungseffekt 
meistens nicht ausgeniitzt werden, da der Gegner die einzelnen Kampfzuge iiberwie- 
gend vorsah und auf sie eingestellt war. Man konnte sich also auf den Krieg friihzeitig 
vorbereiten und die nôtigen Wehrkräfte im Rahmen der Mobilmachung bereitstellen. 
Der Sixm und das Ziel des mittelalterlichen Krieges war nicht eine physische Zersto- 
rung des Gegeners, sondern seine Unterwerfung. Auch im Falle der mittelalterlichen 
Kriege bestätigt sich die durch Clausewitz formulierte klassische These, daB es im Fal
le des Krieges um die Fortsetzung der Politik durch andere Mittel ging. Auch die mit
telalterlichen Kriege waren zwar manchmal brutal, und hatten viele Opfer zur Folge, 
hatten aber nie den Charakter eines Genozids. Dies kann man anhand eines Vergleichs 
der Anzahl der Gefallenen im Verhältnis zur Gesammtzahl der Krieger in den europäi- 
schen Heeren dokummentieren. Während im 13. Jahrhundert dieses Vehältnis bei 2,9% 
lag, waren es im 14. Jahrhundert schon 4,6%, im 16. Jahrhundert 5,9%, und im 17. Jahr
hundert sogar 15,7%.

Abhängig von den potenziellen und reálen Feinden veränderte sich der Schwer- 
punkt der Verteidigung, als auch des Anstiegsraumes der ungarischen Wehrkräf
te fur den Ansturm, bzw. fiir den Gegenangriff. Zum mitbestimmenden Faktor des 
Schwerpunkts des Verteidigungs- und Angriffsraumes des Konigreich Ungarn ge- 
hôrten auch die nachbarlichen und besonders die Biindnisverhältnisse. Die ungari
schen Konige, angefangen mit Sigismund, waren sich des Ernstes der Lage, verur- 
sacht durch die ansteigende osmanische Expansion, vollig bewuBt. Mit der relativ 
durchdachtesten Politik zeigte sich Mathias Corvinus aus, der gegenuber den Tur- 
ken die Strategie der aktiven Verteidigung wählte. Diese Politik fand ihren Ausdruck 
im Abkommen mit dem Sultan Bayezid II. im 1483, nach dem eine relativ friedliche 
Zeit fast bis zum Ende des Mittlelalters folgte. Mathias1 Anliegen war es, das oko- 
nomische und menschliche Potenzial seines Landes zu erhohen. Den Mittel zu die- 
sem Ziel bildete das reguläre Soldnerheer. Mathias fmg mit dem Ausbau des Soldner- 
heeres schon in den Anfangsjahren seiner Herrschaft an, vor allem jedoch nach dem 
Abkommen mit Jan Jiskra im Jahre 1462 und nach der Schlacht bei Veľké Kostoľany 
(1467). Damals nahm er in seine Dienste viele ehemalige Kämpfer aus Jiskras La
ger und Bratriken als Soldner auf. Mathias1 reguläre Soldnerheer, dessen schlagkräf- 
tigsten und zahlenmäsigsten Teil die schweren geharnischten Reiter und gepanzerten 
FuBkämpfer nichtungarischer Herkunft bildete, zählte zu den effektivsten Heeren da- 
maligen Europas. Dieses Heer ermoglichte Matthias, erfolgreichen Widerstand gegen 
den osmanischen Ansturm auf den Balkan zu leisten und angriffslustige Politik in Mit- 
teleuropa zu fiihren. Er eroberte Mähren, Schlesien und beide Teile der Lausitz, als
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auch ôsterreichische Lander. Wichtigste Vorraussetzung fur den Anstieg der regulä- 
ren Sôldnertruppen von der urspriinglichen Zahl 6 000 - 8 000 auf ungefähr 15 000 - 
20 000 (mit einem Monatsgehalt von 3-5 Goldgulden pro Kopf) war die andauernde 
Erhôhung der Steuerbelastung der Untertanern, unter anderem auch die alljährlichen 
militärlichen Sondersteuer (Subsidien) in der Hohe von 1 Goldgulden pro 1 Porta. Der 
Sold fiir das Soldnerheer „verschluckte“ gegen Ende der Herrschaft Matthias‘ ungefähr 
die Hälfte des Staatsbudgets.

Besondere Aufmerksamkeit richtet sich auf das städtische Militärwesen. Vor allem 
deswegen, weil die Städte und Burger im Konigreich Ungarn zwar keine militärische 
Schliisselrolle spielten, jedoch nahmen sie im Wehrsystem des Landes immer einen be- 
deutenden Platz ein. Das System der Wehrpflichtigen privilegierter Städte (der konig- 
lichen Freistädte sowie der Bergstädte) war abhängig von der Art der Kriegskonflikte 
und Zeitumstände, machte also in der Vergangenheit einen qualitativen als auch quan- 
titativen Wandel durch. Im späten Mittelalter erwarben die Militärpflichten und Gege- 
benheiten der Städte schrittweise den Charakter eines festgefugten und funktionieren- 
den Systems. Man muB nicht daran zweifeln, daB dazu vor allem die Normativ- und 
Gesetzesregelungen des Konigs bzw. des ungarischen Landtages beigetragen haben. 
Die Wehrpflicht der Städte bis Ende des Mittelalters lag in der Einbindung in die ge- 
sammte Landesverteidigung: Entrichtung der Militärsteuer, Beliefern des Militärs mit 
Waffen, Ausriistung und Lebensmitteln sowie die Stellung einer vorgeschriebenen Sol- 
datenanzahl. Es waren nicht nur die kriegerischen Geschehnisse, welche die Städte und 
ihre Burger oftmals bedrohten. Sie wurden auch von verschiedenen Magnaten, adeli- 
gen Nachbarn, herumziehenden Räuberbanden oder beschäftigungslosen Soldnem oft 
Monate und sogar Jahre lang bedrängt. Nicht nur die „groBen“ und wahrhaften, son- 
dern auch die seltsamen „kleinen Kriege” bestätigen die Tatsache, daB die Städte und 
Burger fiir ilire Verteidigung und Sicherheit selbst sorgen muBten.

Die städtischen Wehrkräfte im Spätmittelalter bestanden zumeist aus drei Bestand- 
teilen:

- der städtischen Miliz, d. h. Biirgerwehr,
- der Stadtwache, die auch Polizei- und Brandschutzaufgaben leistete,
- den städtischen Soldnertruppen, die im Felde dienten.
Die Biirgerwehr stellte ein enggebundenes System mit einer exakten Subordinati

on dar. In der städtischen Hierarchie stand der Stadthauptmann an der Spitze; diesem 
waren die Rottmeister oder Zehentner (Zirker) untergeordnet. Nach der Einfiihrung 
des sog. Viertelmeister-Systems in den Städten der Slowakei an der Wende des 15./16. 
Jahrhunderts waren die Viertelmeister dem Stadthauptmann untergeordnet. Die regel- 
mäBigen SchieBiibungen der Biirger waren äuBerst wichtig, weil bekannt ist, daB man 
mit einer Handbuchse nach Abgabe eines Schusses ungefähr zwôlf Handgriffe ausfiih- 
ren muBte, um seine Waffe erneut schuBfertig zu machen. In besonders unruhigen Zei- 
ten, oder im Falle, daB die Stadt fur den Kriegszug ein angeordnetes Kontingent entsen- 
den muBte, war die Stadt gezwungen, Sôldner aufzunehmen.

Fast eine Rarität stellt die militärische Disziplinar- und Proviantordnung der Stadt 
Bardejov/Bartfeld aus der Mitte des 15. Jahrhunderts dar: Straffung der iibertretter. 
Dy weisz bezalen dy speysz in dem herr, bis heute das älteste Dokument dieser Art im
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Rahmen des ganzen Konigreich Ungarns. Aus den zahlreichen erwähnten Beispielen 
ist deutlich, daB die städtischen Wächter, Sôldner, Geschiitzmeister, als auch alle an- 
deren an der Stadtverteidigung Beteiligten gut versorgt waren. Sie wurden regelmäBig 
(wôchentlich, selten monatlich) bezahlt und meistens auch mit der militärischen Aus- 
rustung versorgt.

Das Rittertum war eines der Sonderphänomene des Mittelalters. Trotz der Tatsache, 
daB nur eine eng ausgegliederte Gesellschaftselite zum Träger des Rittertums - und der 
damit verbundenen geistlichen und ethischen Ideologie, gehorte, wirkte sich das Rit
tertum in entscheidender Weise auf das Leben und Geschehen in der mittelalterlichen 
Gesellschaft aus. Vor allem die Laierritterorden im Konigreich Ungarn sollten als ein 
Integrationsmittel des Adels und ein Mittel zur Umsetzung politischer Ziele des Kô- 
nigs und seiner engsten Umgebung wirken. An dieser Stelie muB man darauf hinwei- 
sen, daB die Ritterforschung im ungarischen Militärwesen als die am wenigsten bear- 
beitete Problematik nicht nur in der slowakischen, sondern auch in der ungarischen Ge- 
schichtsforschung gilt.

Den Forschungsgegenstand des vierten und zugleich letzten Kapitels bilden die 
wichtigsten kämpferischen Aktivitäten und Kriegsgeschehmisse auf dem Gebiet der 
Slowakei seit Anfang des 14. Jhs. bis 1526. Dieser Teil vorliegenden Arbeit hat den 
Charakter einer verifizierten und stellenweise ausfuhrlichen chronologischen Ubersicht 
der Militärgeschichte der Slowakei im Spätmittelalter. Den Entwurf des Zeithorizonts 
kann man kurz folgendermaBen rekapitulieren: Wegen seines innerpolitischen Kamp- 
fes mit dem ungarischen Adel hoffte der Kônig Sigismund in den Burgern der kônig- 
lichen Städte, Marktfleken und privilegierten Ortschaften (Dôrfern) seinen Verbiinde- 
ten zu finden. Ihre gemeinsamen Privilegien, Rechte und Pflichten hat er im sogenann- 
ten kleineren Dekret aus dem Jahre 1405 proklamiert. Die weitere Entwicklung verlief 
aber iiberhaupt nicht in den Intentionen des erwähnten Dekrets. Kriege, die Sigismund 
gegen Venedig um Dalmatien fiihrte, haben groBe Kosten beansprucht. Somit fiel ein 
weiterer Teil des kôniglichen Besitzes - ganze Herrschaften mit Burgen, manche Städ
te sowie auch Marktflecken - in die Hände der groBen Grundbesitzem und Magna- 
ten, womit die Abhängigkeit des Kônigs ihnen entgegen noch grôBer wurde. Im Jah
re 1412 verpfändete Konig Sigismund dem polnischen Konig 13 Zipserstädte samt den 
Schlôssern Stará Ľubovňa/Lublau und Podolinec/Pudlein und der Ortschaft Hniezdne/ 
Kniesen gegen 37 000 Schock breite bôhmische Groschen. Die verpfandeten Städte 
und Ortschaften sind in Verwaltung der polnischen Krone bis 1772 geblieben.

In der 2. Hälfte der 20-er Jahre verstärkte sich die Hussitenbewegung in Bôhmen 
so sehr, dass sie es gewagt hat Sigismund in Ungarn - das als die Hauptstiitze seiner 
Macht galt - anzugreiffen. Alle Hussiten-Angriffe und Kriegszuge fiihrten in den nord- 
westlichen und nôrdlichen Teil Ungarns, d. h. in die heutige Slowakei. Den ersten Ein- 
fall der Hussiten in die Slowakei in der 1. Hälfte des Jahres 1428 kann man als Demons
tration Hirer Kraft bezeichnen. Das ungarische Heer konnte allerdings nirgendwo einen 
emsteren Widerstand stellen. Bei den im März 1429 in Bratislava/Pressburg stattfan- 
denden Friedensverhandlungen konnte man keine Vereinbarung mit den Hussiten er- 
reichen, deshalb Ting Konig Sigismund im Herbst mit den Vorbereitungen auf einen 
neuen Kampf gegen die Hussiten an. Im April 1430 kamen die Hussiten bis Trnava/
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Tyrnau, zu einem ZusammenstoB mit dem ungarischen Heer kam es jedoch nur bei ih- 
rer Einkehr mit der Kriegsbeute. Der dritte Feldzung der Hussiten Ende März des Jah- 
res 1431 drangte von Kleinpolen nach Spiš/Zips bis zu Levoča/Leutschau vor.

Fur die weitere Lage der Hussiten in der Slowakei ist der vierte Kriegszug von Bedeu- 
tung, der im September 1431 endete. Das Hussitenheer ist in die Slowakei in zwei An- 
griffsstromen - vom Westen und vom Norden - vorgedrungen, die sich bei Zilina/Silein 
vereinten, und von dort Komitate (Gespanschaften) Liptov/Liptau, Turiec/Turz, Nitra/ 
Neutra erreichten. In den besetzten Gebieten haben die Hussiten ihre ständigen Trup- 
peneinheiten zurtickgelassen. Im Juni 1432 besetzten die Hussiten die Stadt Skalica/ 
Skalitz, später auch Trnava/Tyrnau und sie versuchten auch Bratislava/Pressburg zu er- 
obern. Der letzte Kriegszug der Hussiten in die Slowakei - im Fmhling 1433 - fiihr- 
te nach Spiš/Zips, von dort nach Turiec/Turz und zur Stadt Kremnica/Kremnitz und 
schlieBlich endete er im Juni mit der Rtickkehr nach Bohmen.

Das ungarische Heer war in der damaligen Zeit nicht in der Lage, die Hussitenan- 
griffe zu stoppen. Kleinere stationierten Truppen der Hussiten verbleibten in der Slo
wakei in einigen Burgen und Städten, bzw. Marktf lecken. Alle Hussitenfeldzuge in das 
Gebiet der Slowakei hatten vor allem einen beutesiichtigen Charakter und hatten nur 
sehr wenig gemeinsames mit der Verbreitung der urspriinglichen Ideen und Ansichten 
der Hussitenbewegung. Nach der Schlacht bei Lipany (den 30. Mai 1434) haben die 
Hussitenkrieger ihre Positionen in der Slowakei allmählich verlassen und haben sich 
ins Konigsreich Bohmen zuriickgezogen.

Ab 1440 beherrschte fast die gesamte Mittel- und Ostslowakei Jan Jiskra, bohmi- 
scher Soldnerhauptmann in den Diensten der Koniginwittwe Elisabeth. Jiskra solíte 
die Nachfolgerrechte fur den minderjährigen Sohn von Elisabeth - Ladislaus V. (Pos- 
tumus) - gegen den von dem ungarischen Landstag gewählten Konig Wladislaus Ja- 
gellon verteidigen. Von Wladislaus I. erwartete man eine Verstärkung des Kampfes ge
gen dem Osmanischen Reich und angesichts seiner Herkunft auch verstärkte Hilfe aus 
Polen. Nach dem Tode der Konigin Elisabeth im Jahre 1443 und nach der Schlacht bei 
Warna 1444, wo auch Konig Wladislaus fiel, wurde Jan Jiskra zum Exponenten der 
prohabsburger Politik in Ungam. Er fiihrte einen ständigen Krieg gegen die sogenann- 
te nationale Partei, deren Hauptvertreter Johannes von Hunyad war. Nach der Thron- 
besteigung von Ladislaus V. wurde Jiskra im Február 1453 von dem pressburgischen 
Landstag des Landes verwiesen. Doch schon im Jahre 1454 wurde er vom Konig zu- 
ruckberufen mit der Aufgabe, die sich in der Slowakei entwickelnde Bewegung der 
Bratriken zu paralysieren.

Die herumstreichenden Soldatentruppen der arbeitslosen Soldner, die sich vorwieg- 
lich aus ehemaligen Hussitenkämpfern zusammensetzten, bauten schon ab der ersten 
Halíte der 40. Jahre ihre ersten Feldläger auf. Den Lebensunterhalt besorgten sie sich 
durch zahlreiche Reqirationen und Beschlagnahmen. Nach dem vorläufigen Abgang 
Jiskras im Jahre 1453 ist fast sein ganzes Heer in die Truppen der herumstreichen
den Soldaten ubergegangen. Den groBten Aufschwung erreichte die Bratrik-Bewegung 
in den Jahren 1453 - 1458, ais sich die urspriingliche Anzahl von 5 000 Männern auf 
15 000 bis 20 000 Männer in 36 Feldlagern erhôhte. Die Bratrik-Bruderschaften rich- 
teten sich in ihrem inneren nach demokratischen Grundsätzen, doch sie pliinderten und



OD RYTIERSTVA PO ŽOLDNIERSTVO

beunruhigten regelmässig ihre Umgebung. Deshalb wurden die Bratriken allgemein fiir 
Räuber gehalten und man ging sehr unbarmherzig gegen sie vor. Nach 1458 gab es nur 
noch einige Wandertruppen der Bratriken, die von der erworbenen Beute lebten.

Auch wenn sich Konig Matthias I. gleich nach seinem Thronanstieg (1458) be- 
miihte, mit Jiskra abzurechnen, dauerte es einige Jahre, bis es ihm endlich gelang. 
Zur endgiiltigen Einigung mit Jiskra und seinen Hauptleuten kam es erst nach langen 
Kämpfen im Jahre 1462, wo sie fiir den Riicktritt von bis dahin von ihnen beherrsch- 
ten Städten und Burgen Ablosegeld bekamen. Einige von ihnen flohen ins Ausland 
und ein Teil trat in das Soldnerheer von Matthias ein. Der letzte Feldlager der Bratri
ken bei Veľké Kostoľany wurde im Jahre 1467 von Matthias auf brutale Weise zunich- 
te gemacht.

Dreissig Jahre der Uerrschaft von Matthias I. bilden in der ungarischen Geschich- 
te eine ausserordentliche Perióde. Nur ganz kurz muss man erwähnen, dass Matthias I. 
ein gut gefiihrtes, relativ diszipliniertes Heer aufstellte, das eine der besten Streitkräfte 
im zeitgenôssischen Európa war. Die relative Passivität des Osmanischen Reiches er- 
mogliche ihm, die Rolle eines Hegemonen im mitteleuropäichen Raum zu spielen, was 
zum Beispiel auch die Unterwerfung Mährens, Schlesiens und Niederôsterreichs be- 
weist. Seine zahlreichen Kriege spielten sich vorwieglich ausserhalb des ungarischen 
Gebietes, ab doch grôBtenteils erschôpften sie das ôkonomische Potential des Landes.

Die Herrschaft der Jagellonen Wladislaus II. und dessen Sohns Ludwig II. in Un- 
garn von 1490 bis 1526 ist im allgemeinen BewuBtsein mit einer Perióde tiefen Verfalls 
und verhängnisvoller Zerruttung identisch. Wladislaus II. musste von Anfang an mit 
mehreren Gegnern um die ungarische Krone kämpfen. Einer von ihnen war auch sein 
jungerer Bruder Johannes Albrecht, dessen Heer im Sommer 1490 ins Gebiet der Ost- 
slowakei vorgedrungen ist und sich dort mehrere Städte mit der Ausnahme von Košice/ 
Kaschau und Bardejov/Bartfeld unterjocht hat. Nach fast 2 Jahren wurden die Polen je
doch verjagt.

Bis zum Ende des Mittelalters kam es, mit der Ausnahme des Lokalaufstandes der 
Bergleute in den Jahren 1525 und 1526 mit dem Zentrum in Banská Bystrica/Neusohl, 
zu keinen ernsteren militärischen Vorfällen, durch die die Slowakei unmittelbar betrof- 
fen wäre. Zusammen mit dem vorangehendem groBen Bauernaufstand im 1514 (auch 
als Bauerkrieg bezeichnet) wurden die zu einem Symptom der Sozial- und Klassenge- 
gensätze im Zeitalter der ständischen Anarchie.

Angesichts des begrenzten Umfangs dieser wissenschaftlichen Arbeit gab sich der 
Autor nicht das Ziel, alle Aspekte des spätmittelalterlichen Militärwesens in Ungarn 
komplex zu erforschen. In der vorliegenden Arbeit fehlt z. B. die Problematik ausländi- 
scher Feldziige, bzw. der Verlauf der Kriegskonflikte Kônigreich Ungarns im Ausland, 
die zweifellos grôBere Aufmerksamkeit verdienen.

Das Militärwesen im mittelalterlichen Ungarn ist ein dermaBen breitgefächertes 
Thema, daB seine ausfiihrliche Bearbeitung einige selbstständige Arbeiten und wissen- 
schaftliche Sludien in Anspruch nehmen wiirde. Der Autor ist sich deshalb bewuBt, daB 
seine SchluBziehungen im Rahmen der weiteren Forschung sicher ergänzt und verfoll- 
ständigt werden mussen.
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SUMMARY

From the Knighthood to the Mercenary 
Service

The Warfare in Medieval Hungary with regard to Slovakia

Surveying the past of the warfare has a great importance for the present time 
as well as for the future. It refers not only to wars and armed conflicts but also to 
a broad range of phenomena and factors. Because the warfare is a summary term that 
in a broad sense includes all issues of the military theory and practice connected with 
building, preparation and activity of the armed forces of the country or state in peace 
time and in war time as well as with the preparation of population and state for war. 
From this aspect we tried to map out several relatively independent, but at the same 
time complementary components as are mainly the history of wars, the history of the 
military art, the history of the armed forces organisation development, as well as the 
history of the military equipment (that is the history of tire armament and accoutre
ment) or the military thinking. However, surveying these issues in Hungarian medieval 
conditions is a very demanding task as the proportionality of given components is high
ly imbalanced and in places even undeveloped.

In the first chapter besides others we emphasised that time and space had a different 
dimension for medieval man and society than they have today. It was connected with 
options of the physical and social mobility of that period. Categories of time and space, 
a phenomenon of the natural environment and the physical and social mobility deter
mined each individual, bigger or smaller community. They were significantly demon
strated in the warfare too. As a matter of fact, wars, battles, moves and campaigns and 
in general everything connected with the warfare took place in time and space. Further 
we pointed out the fact that medieval Hungary was an integral part of Christian Europe. 
A certain specificity and peculiarity in comparison with other European countries re
sulted especially from the fact that it referred to the multiethnic and multicultural state 
with special traditions and habits, including military ones while magnates and prelates 
mainly of the Hungarian ethnic origin kept the political dominance.

The Hungarian Kingdom was the most important power in the southeast Europe; the 
interests and power impact of which from the turn of 14th - 15th centuries started to be 
seriously threatened and gradually even limited by the Otoman’s Empire. Though tire 
substance of success of rapid expansiveness of Turks did not rest exclusively in their 
military potential, the growth of tire Otoman’s Empire was directly connected with its 
military organisation and with tire system of the Turkish armed power based on the spe
cific military-fief feudal order.

The late Middle Ages in Europe were a period of significant changes in the warfare.
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The war phenomenon grew in extent and intensity; The war became a symptom and at 
the same times also the cause of lasting crisis in Europe of that period. The most sub
stantial indicator of changes in the European warfare was the decay of feudal troops 
represented especially by the heavy cavalry of the knighthood type and their gradual 
replacement with mercenary troops; concurrently the importance of infantry and fire
arms grew up. In southeast Europe threatened by the Otoman’s expansion the most ef
ficient and by their share the most important type of troops became hussars as a transi
tion type between the heavy and light cavalry. Changes in the social structure have been 
subsequently demonstrated in the armament as well as in the way of combat. The devel
opment thread is drawn directly from regular mercenary detachments to the permanent 
army as a pillar of the state power regime in the starting modern era.

Through the analysis of Hungarian legislative directions in the chapter 2 we want
ed to elucidate better the Hungarian legal system as one of supporting pillars of the 
Hungarian medieval society existence on the one hand and the very warfare as an or
ganic part of this society functioning on the other hand. Several generalising pieces 
of knowledge may be emphasised from the analysis of legislation and legislative ar
rangements in the Hungarian medieval warfare. Legislative and legal competencies of 
the Assembly have not been codified so that it depended on the ruler s will or benevo
lence, but also on the King s instantaneous relation to the Estates and on the given pro
portion of forces, on which issues he would make decision by himself and which issues 
and facts he would discuss and approve in the Royal Council, Assembly or in co-ordi
nation with the Estates in general. However, in the 2nd half of the 15 th century just the 
Assembly more and more started to become the forum on which the principal issues of 
the Kingdom were discussed and decided. It referred mainly to defence and security of 
the country, the peace policy and connected measures or resolutions of military and fi
nancial character. After all the King Matthias on himself expressed the mentioned le
gal principle according to which „all referring to all must be discussed with all and ap
proved by all“. However, it is necessary to note that this principle was not always fol
lowed by the King Matthias or another Hungarian ruler.

In connection with mobilised troops the problems of logistics including the arma
ment and the accoutrement of military men are almost permanendy and rather fully de
scribed in the acts. Supplying and accommodation of troops is characterised by a whole 
range of repeating legislative bans on accommodation in houses and curies of noble
men and clergymen without their consent. At the same time these provisions stipulated 
a ban on damaging serfs, a ban on gaining food, feedstuffs and rations wilfully and vi
olently or without pay because soldiers should have been fed from the provided merce
nary that was accentuated almost in all more important decrees from the 15th century 
up to 1526. Great frequency of issuing the bans as well as more and more strict sanc
tions are unmistakable evidence that directions ruling this area of life were mostly not 
kept. It implies that discipline of Hungarian troops as a whole and its individual com
ponents from residential troops and portal detachments through cavalry detachments 
(banderium) of magnates and prelates up to the Royal banderium and permanent mer
cenary troops was a serious social problem.

Analysing the legislative and legal acts we may arrive at the conclusion that the trend
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of the military legislative creation did not go parallel with the total dynamics and needs 
of the period accompanied from the 15th century up to Mohács by almost permanent 
wars, internal quarrels and from the turn of 15th and 16th centuries also by anarchy and 
decay of the central (royal) power. Then together with accounting many other factors it 
is shown that the act and legal regulations were only a contemporary ideal from which 
in general the real life always declined.

Though the armed system of any state or country stems from original traditions; 
it can neither exist nor develop by itself through social restructuring. Its changes and 
forms are determined first of all by the foreign political situation and neighbouring re
lations that firstly affect the actual military and strategic policy. Further co-determin
ing factors of qualitative and quantitative form of the armed forces of the country are 
its economic prospects, production and human potential, natural characteristics but al
so political priorities and ambitions of the power elite.

Peace in medieval Europe became a permanent ideal and took the central position 
in the hierarchy of values of the medieval society and in the spiritual life of man. It is 
clearly reflected in full majority of contemporary documents.

Analysis of the course of medieval wars shows that their duration was only illusory. 
As wars were of seasonal and occasional character, they affected only a relatively small 
space. It referred to a marching route of troops, namely main roads on the one hand and 
to the place where the battle occurred, namely the very battlefield that was spread at 
most on several tens of square kilometres. Then broader layers of population were af
fected by war activities more indirectly.

Medieval military campaigns were not long, only seldom they lasted longer than two 
months. Especially supplying was a limiting factor. Although the warriors carried an 
inevitable supply of food with themselves they took recourse to looting in the hostile 
territory in practice fulfilling a principle formulated later that war is fed by war. How
ever, eating up and plundering the hostile country was two-sided. It was shown as neg
ative during return or retreat of troops to the motherland.

The surprise factor could not have been used in usual medieval wars because ad
versaries anticipated and expected most of combat conflicts. So they could prepare for 
war in time and gather necessary armed forces through mobilisation. A sense and goal 
of the medieval war was not the physical elimination of the adversary but his submis
sion and subjugation. The classic thesis formulated by Clausewitz that it was preced
ing the policy with different means is fully confirmed in case of medieval wars too. 
Also medieval wars were cruel from time to time, with many casualties, but they did 
not have a genocide character. It can be documented, e.g. by the ratio of the number of 
killed to the number of troops in European armies. While in the 13th century this ra
tio was 2,9%, in the 14th century 4,6% and in the 16th century 5,9%, in the 17th cen
tury it grew to 15,7%.

The medieval war was a multiple phenomenon on the outside showing several forms: 
defence, attack, skirmishes, manoeuvres, encirclement or looting. However, the focus 
of war was first of all the battle. Mainly in the period of the top middle Ages that is con
sidered the classic knighthood period, the battle was of a ritualised and schematic char
acter. The main goal and objective of combat were considered individual scraps of cav-
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alrymen in heavy armour - knights who tried to show courage, bravery and chivalry in 
the battle, hence to become famous. The infantry was subordinated to the cavalry and 
mostly performed only auxiliary tasks. In the battle of the knighthood type there ab
sented a tactical conduct, tasks to individual files or troops were given before the bat
tle that usually achieved the character of uncontrolled actions of an individual cavalry
man. The commander of troops ordered to start the battle and was either involved in the 
frontal file or confined himself to observation so in fact he did not have an opportunity 
to control the battle or to affect its further process and result.

The focus of defence as well as the starting space of the Hungarian armed forces for 
contingent attack or counter-attack changed depending on potential and real enemies. 
The со-determining factors of the focus of defensive or offensive space of the Hungar
ian Kingdom were neighbouring and especially allied relations. The Hungarian rulers 
starting from Sigismond realised the serious situation resulting from the growing Turk
ish expansion. Comparably the most elaborate policy was characteristic for Matthias 
Corvinus who applied the strategy of active defence against Turks after concluding the 
treaty with the sultan Baez П resulting in relative peace in 1843, that is almost till the 
end of the Medieval Ages. Matthias tried to increase the economic and human poten
tial while the permanent mercenary army was the means in achieving these goals. Mat
thias started to build it immediately in first years of his rule but especially after con
cluding the agreement with Ján Jiskra in 1462 and after the battle at Veľké Kostoľany 
(1467) when he adopted to the mercenary many former Jiskra’s and “Bratrics’ - Broth
ers” soldiers. Matthias permanent mercenary army the most striking and the most nu
merous component of which were armed cavalrymen and infantrymen predominantly 
of non-Hungarian origin belonged among the most combat capable troops in Europe of 
that period. Thanks to it Matthias quite successfully withstood the Otoman’s assault in 
the Balkan and performed the aggressive policy in central Europe. He seized Moravia, 
Silesia and both Lusatias as well as Austrian countries. A gradual growth of permanent 
mercenaries from the original 6 to 8 thousand to roughly 15 to 20 thousand (with the 
monthly salary 3-5 guldens per a person) was allowed only by the systematic growth 
of tax duties of serfs besides others also by almost annual collection of extraordinary 
military tax (subsidium) in the amount of 1 gulden from the tax of the estate (porta). 
To the end of Matthias rule the mercenary s pay for troops absorbed about half of the 
state budget. In historical awareness there are the mercenary troops of the King Matth
ias called The Black Troops which was however only the core of the permanent merce
nary troops. The name has not been well explained yet.

Towns and burgesses had always an irreplaceable position in the warfare and the 
armed system of the medieval Hungarian Kingdom. The form of military duties of 
privileged towns and small towns depended on the character of military conflicts and 
contemporary relations. The military duty of towns and burgesses firstly consisted in 
their involvement in the whole country defence, namely through paying the military 
tax, supplying the royal troops with armament, accoutrement and food, lending heavy 
firearms (guns and catapults) with service as well as with supplying the prescribed 
number of soldiers. No less important was the immediate defence of the own town or 
its vicinity. In this case it referred mainly to building and maintaining the urban fortifi-
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cations, the guard duty or in case of a direct threats of the town the combat duty of bur
gesses and also other men in the town.

The knighthood was a special and typical phenomenon of the Medieval Ages. It af
fected life and events of the medieval society in a decisive way in spite of the fact that 
its immediate bearer was only a strictly defined layer of the social elite that professed 
it as a dominant spiritual and ethical ideology. First of all laic orders of knighthood in 
Hungary should have acted as integration tools of noblemen and enforcement of politi
cal goals of the King and his closest followers. It is necessary to point out that position 
of the knighthood in the Hungarian warfare is the least developed topic not only in the 
Slovak, but also in the Hungarian historiography.

The chapter 4 brings a survey of the most important combat activities and military 
events in the territory of Slovakia from the beginning of the 14th century to 1526. The 
battle at Rozhanovce in 1312 and the battle at Lučenec in 1451 are described in more 
details as these battles belong among the greatest military events concerning their im
portance or number of warriors, and namely from the aspect of whole Hungary. Last 
but not least we tried to demonstrate also the need to reassess the Hussite and “Brat- 
rics’- Brothers” movements in our historiography.

With regard to a limited extent of material the author did not set as a goal to develop 
in full all the aspects of the late medieval warfare in Hungary. There is missing for ex
ample an issue of foreign military campaigns or a course of military conflicts of Hun
gary abroad that would surely deserve greater attention; perhaps also in special works.

The warfare in medieval Hungary is such a broad topic that its complex and efficient 
elaboration would need several monographic studies dealing with individual compo
nents of the warfare. That is why in the next research it will be necessary to deepen and 
complete also the conclusions the author came to.
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Levoča 16,140,148,149,152,154,156,175, 

184,188,189,196, 200, 209, 222, 223, 
230

Lewpold, Gašpar 157 
Lietava 100 
Linz 91
Lipany 58,190, 200, 208, 230 
Lippa (Lipová) 205 
Lipsko (Leipzig) 75,76 
Litava (Čabraď) 101 
Livius, Titus, rímsky historik 131 
Ľubietová 144, 200, 215 
Ľubovňa 16 
Lučenca, páni z 101
Lučenec 104,196,197,198,199, 200,222,236, 

241, 249
Ľudovít I. Veľký, uhorský a poľský kráľ 49,50, 

53,54, 71,93,109,111,112,113,114, 
116,143,149,167,174,177,179,187 

Ľudovít П. Jagelovský, uhorský a český kráľ 17, 
38, 79,80,110, 221, 222 

Lugoš (Lugoj), hrad 103 
Ľupča 194 
Lysý, Borša 115,180

M

Maďar, Blažej 126,132,139, 204 
Machiavelli, Niccolo 30 
Mariášiovci 101 
Markuš, Ladislav 133 
Markušovce 204, 205 
Maróty, Ján, mačviansky bán 168 
Martin z Brna 156
Matej (Huňady) Korvto, uhorský kráľ 8,11,16, 

17, 32,35, 61,89,91,93,94,103,105, 
106, 107,110,120,121,122,124,125, 
127,132,136,137,140,141,142,158, 
159,169,175

Matej z Kňažíc 197, 203, 204, 205 
Matučinai, Gabriel, kaločský arcibiskup 208
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Maximilián (I.) Habsburský, rímsko-nemecký 
cisár 29,125,136,211 

Mehmed II., osmanský sultán 34, 36,107 
Mezôkôvesd 196 
Michalovce 170,210,243 
Mikuláš (Nikolajko) zo Stiboríc 193 
Mikuláš, zvaný Lapicida, Parliler 145 
Mikuláš V., pápež 196, 201 
Mikuláš z Camberku 91 
Mikuláš zo Seče (Séči) 79,133,168 
Mikuláš zo Sečian 104 
Miláno 93
Mníšek nad Hnilcom 159 
Modranka 189 
Modrý Kameň 100
Moldava nad Bodvou 195,196,198, 200 
Morgarten 29 
Moroc, Ladislav 133 
Mukačevo 183
Murad II., osmanský sultán 18, 36,107,122 
Muráň 101,203

N

Naď, Albert 133 
Naď,Ambruš 133 
Naď, Ján 133
Naď, Šimon, zvaný Velký (Magnus) 133 
Nádašdy, Michal 104,168 
Neapol (Napoli) 16,35,110,125,129,167,173, 

183
Nicolaus von Redwitz 104 
Nifor, Imrich 133 
Nikiš, Valentín 157 
Nikopol 53,96
Nitra 57,79,100,102,112,145,189,190, 208, 

209,210, 230 
Nižná Myšia 203 
Norimberg 11,12, 239 
Nová Baňa 144 
Novar 29
Nové Mesto nad Váhom 189 
Nyderhofer, Linhart 156

O
Odernheim, Henrich 174
Ochtiná 116
Olcnava 204
Olomouc 91,92,145
Omodej, Aba 115,181,183 -
Omodej, Dávid 183
Omodej, Dominik 183
Omodej, Ján 183
Omodej, Ladislav 183
Omodej, Mikuláš 183
Omodejovci 183,184,185,186,243
Ondrej, syn Ivánkov 100
Ondrej П., uhorský krá! 43, 45,46,49, 71
Ondrej HL, uhorský krá! 47,48,145,147
Oponice 100
Orság, Michal, palatín 59,66,74,123, 208 
Osman I., osmanský sultán 32 
Osmanská ríša 32, 33,35,36, 56, 66,74,93, 

103,105,106,107,108,109, 204, 212, 
217

Ostrihom 23, 24,57,93,154 
Osvald z Korlátky 79 
Oto Wittelsbach, uhorský kráľ 50,180 
Otranto 35,126,127, 251 
Ozdín 203

P

Palentar, Bernard 95,140 
Pardus, Ján z Hrádku 190 
Parič 101 
Pata 205
Paternoster, Kunc 156 
Päfkostolie, (Pécs) 74 
Pavol, bratislavský kanonik 92 
Péči, Michal 133 
Péči, Pavol, slavónsky bán 168 
Perina, páni z 102,208 
Perínsky, Gabriel (Peréni) 79 
Perínsky, Imrich (Peréni) 168 
Perínsky, Ján (Peréni) 57,151
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Perínsky, Mikuláš (Peréni) 102, 209
Peiínsky, Peter (Peréni) 104, 168
Peší (Pest) 16,57,61, 62,63,112
Peter Dunin z Prawkowic 208
Peter z Radkova 203, 204
Peter zo Snakova 203
Petrovaradin 103
Petrus de Thomasys 122
Pezinka a Svätého Jura, Ján z 78
Pezinka a Svätého Jura, Žigmund z 78
Pezinok 78,79,100
Piccolomini, Eneáš Silvius 137, 201
Pipo (Spano) z Ozory 104,168
Pius П., pápež (pozri aj Piccolomini) 91
Plaveč 101,203
Pleydenwurff, Wilhelm 12
Plinius, Gaius, rímsky spisovateľ 131
Podmanický, Blažej 133, 205
Podmanický, Ján 79
Podmanický, Ladislav 204
Podolínec 151, 152, 187,203
Podunajské Biskupice 92
Polak, Mikuláš 156
Poliak, Ján 212
Pongrác, Ján 91,133
Pongrác zo Svätého Mikuláša 59, 90,196, 203 
Praha 17,61
Prešov 112,149,150,153,154,194,196, 209, 

212, 249
Prievidza 100,193 
Prekop Holý 188,189 
Prokúpek 188 
Puchala, Dobeslav 189 
Pukanec 144, 214 
Pukchler, Tomáš 156

R

Radošiná 209
Rangon, Gabriel, kardinál 126 
Ransanus, Petrus (Ransano) 20, 21,61, 206 
Ratold 101
Richard I. Levie srdce, anglický kráľ 96

Richental, Ulrich, kronikár 102 
Richnava 203, 204, 205 
Rím 11, 22, 88,171 
Rimavská Seč 79,204,205 
Rimavská Sobota 196,198 
Rottnhan, Sebastián 124 
Roussillone 88
Roverella, Vavřinec, pápežský legát 207 
Rozhanovce 181,185,186,193, 208, 222, 236, 

246, 250
Rozhanovský, Ján (Rozgoň) 133,197 
Rozhanovský, Ladislav (Rozgoň) 133 
Rozhanovský, Osvald (Rozgoň) 195 
Rozhanovský, Rajmund (Rozgoň) 133 
Rozhanovský, Rajnold (Rozgoň) 208 
Rozhanovský, Sebastián (Rozgoň) 91,133, 204, 

205
Rozhanovský, Štefan (Rozgoň), sedmohradský 

vojvoda 122,192,193 
Rožmberský,'Vok 176 
Rožňava 196, 203 
Ručka 138
Rudolf Habsburský, rakúsky vojvoda 183

S

Sabinov 54,112,150, 204, 212 
Sásvároš (Orä§tie) 138 
Satmár (Satú Mare) 112 
Sečiansky, Šimon 168 
Sečovce 204 
Segedín (Szeged) 16, 66 
Selim I„ osmanský sultán 36 
Schedel, Hartmann, kronikár 11,12,17,39,55, 

62, 208, 239 
Schokkler, Michal 156 
Sibiň (Sibiu) 16 
Sikul, Jakub 133
Siládi, Michal, uhorský gubernátor 61,62, 65, 

66,123,133 
Sixtus IV., pápež 89 
Skalica 56,58,150,190, 193, 230 
Skardin 103
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Slanec 101 ŠimonzKézy 82
Slovačko, bratříčky velitel 203 Šimon z Pavloviec 197
Slovinky 204 Širkovce 205
Sofia 122 šľachtici z Michaloviec 101
Sokol, Peter 133 šľachtici z Trebišova 101
Solivar 101 Šlechta, Jan zeVšehrd 17
Solymos 205 Šmikovský, Henrich 91
Sperfogel, Konrád 156,159, 222 Šopron 71, 141
Spišská Kapitula 89,116 Špania Dolina 214, 215
Spišská Nová Ves 16,151,152, 190 Štajerský Hradec (Graz) 91
Spišská Teplica 203 Štefan L, uhorský kráľ 38,41,42,45,81,165
Spišský hrad 183,184,194, 200, 205 Štefan HL, moldavský vojvoda 73
Spišský Štiavnik 190 Šubič, Juraj 115,180
Spišský Štvrtok 203 Švábovce 116
Srebrenik 103
Stäffis 29
Stará Ľubovňa 152,183,184,187,193, 200, 229

Švehla, Ján 133,205,206

Staré Hory 214
Starhrad 202

T

Starý Tekov 112 Tacitus 131
Stibor zo Stiboríc ml. 102 Talafúz, Ján 196,203,204
Stibor zo Stiboríc st. 57,95,163,168, 241 Tamáši, Ján, sedmohradský vojvoda 168
Stoličný Belehrad (Székesfehérvár) 16,17,57, Tarcai, Ján 133

71,136,182 Tarnovo 34
Strážnica 61,150 Tekovská Breznica 182
Strečno 202 Temešvár (Timijoara) 52,103,213
SUlejman I., osmanský sultán 18,34 Tettauer, Viliam z Tetova 133, 205
Svätého Jura, Cecília (Grófová) zo 121 Tibava 101
Svätého Jura, Ján (Gróf) zo 132 Timúr, mongolský vládca 34
Svätého Jura, páni zo 57 Tolnavár 69
Svätého Jura, Žigmund (Gróf) zo 132 Topolčany 100
Svätý Peter 91 Torda 16
Szerencs 212 Tovačovský, Ján 188

Třebíč 135,176
Trenčín 58,76,101,102,151,186, 237, 251

Š Trnava 56, 58,112, 139,144,150,154,188,
190,192,193, 207, 229, 230

Šabac 103 Trometter, Kunc 156
Šahy 196,200 Tumu-Severin 103
Šamorín 54,154 Turzovci 214
Šariš (Veľký) 112,183, 184,194, 203, 204, 205, Tuskanyg, Andrej 169

208
Šarišská Brezovica 102
Šášov 101,194
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U

Údrcký 204 
Uherský Brod 207 
Uhrovec 100
Ulrich von Liechtenstein 171 
Ungor, Ján 133 
Upor, Štefan 104 
Urban П., pápež 88, 89

V

Václav П., český kráľ 151,183
Václav Ш. (Ladislav V.), český a uhorský krá!

50,113,176,180 
Václav IV, český kráľ 168 
Vacov (Vác) 74, 205 
Vadna, tábor 204 
Valgata, Martin 200, 204 
Vaněk z Rachmanova (Ľadvinka) 203 
Varadín (Oradea) 16 
Varna 18,34,59,122,137,194 
Vegetius, Flavius 182, 238 
Veľká Lúč 213, 243
Veľké Kostoľany 73, 91,124, 203, 206, 220, 

227, 231,235 
Veľký Kamenec 196 
Veľký Šariš 112,184
Verbôci, Štefan 37, 80, 81, 82, 83, 213, 214, 237
Verdun 88
Veselí na Morave 191
Vetéši, Albert 208
Vidal, Peire 166
Viedeň (Wien) 17, 71,74,91,106,128,130,

145,154
Viedenské Nové Mesto (Wiener Neustadt) 71, 

91,128,130
Villani, Mateo, kronikár 50 
Vincent, vacovský biskup 197 
Vitéz, Ján, zo Zredny, ostrihomský arcibiskup 

68,76,207,208, 209 
Vizsoly 16

Vladislav I. (Ш.) Jagelovský, uhorský a poľský 
kráľ 18, 34, 59,95,110,122,137,140, 
146,192,193,194,195

Vladislav П. Jagelovský, uhorský a český kráľ 
16,17, 77,78, 80, 81, 92,110,125,126, 
132,152,174, 211, 213, 221 

Vlastislav, český knieža 81 
Vlčkovce 189 
von Eybe, rytier 138 
Vrbové 206
Vyšehrad (Visegrád) 91, 111

w
Wolfsthal 154 
Wolgemut, Michael 12

Z

Záhreb (Zagrab) 112,126 
Zápoľský, Imrich, palatín 103,133, 204 
Zápoľský, Ján, uhorský kráľ 213 
Zápoľský, Štefan, palatín 78,79,103,133,159, 

205, 209, 212
Zelená Hora (pri Hrabušiciach) 203
Zelený, Ján 133
Zmrzlík, Jan 189
Zniev 100
Znojmo 135
Zvolen 8,13, 23, 57, 63,80,102,144,151,174, 

194,196, 200, 206, 215, 248

■v
Z

Žampach, Ján 202
Žigmund Luxemburský, uhorský a český kráľ,

rímsko-nemecký cisár 11,16, 52,53,54, 
56,58,59, 60, 64, 66,71,78,179,187, 
188,191,194, 220, 240, 242 

Žilina 54,188,189, 230 
Žitavský, Peter, kronikár 114
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PhDr. VLADIMIR SEGES, PhD. sa narodil 4. 
februára 1950 v Bratislave. Vysokoškolské vzdelanie 
získal roku 1973 na Filozofickej fakulte UK v Brati
slave, odbor historické vedy - archívnictvo, pričom 
školský rok 1970/71 absolvoval na Univerzite Lorán- 
da Eôtvôsa v Budapešti. Po absolvovaní základnej vo
jenskej služby vo VÚ 4447 Tachov krátko pracoval 
v Štátnom slovenskom ústrednom archíve. V rokoch 
1974 - 1991 pôsobil na Ministerstve školstva a Minis
terstve kultúry SSR (SR), kde vykonával funkciu ta
jomníka vedeckej rady.

Od roku 1995 pracuje vo Vojenskom historickom 
ústave v Bratislave, kde sa zaoberá výskumom star
ších vojenských dejín. Popri zameraní na vojenské de
jiny za feudalizmu sa venuje aj dejinám miest a deji
nám kriminality. Pôvodne stanovenú doktorandskú té
mu Vojenstvo za Mateja Korvína rozšíril na obdobie 
celého vrcholného a neskorého stredoveku; obhájená 
dizertácia tvorí základ publikácie, ktorá sa vám prá
ve dostáva do rúk.

S vedeckými referátmi vystupoval na mnohých 
konferenciách a sympóziách, na medzinárodných 
kongresoch vojenskej histórie (1997 Viedeň, 2001 
Štokholm). Niekoľko rokov udržiava kontakt s po
prednou nemeckou ustanovizňou Academia Baltica 
v LUbecku.

V rokoch 1997 až 2001 mal výberové semestrálne 
prednášky na FF UK v troch oblastiach: Od rytierstva 
po stále armády - Vojenstvo za feudalizmu; Štruk
túra a mentalita stredovekej spoločnosti; Kriminalita 
a súdnictvo v stredoveku.

Je spoluautorom niekoľkých monografií a súbor
ných diel: Vojenské dejiny Slovenska III. (1996), Le
xikón slovenských dejín (1997, 1999), ktorý vyšiel 
aj v nemeckej, anglickej a maďarskej mutácii, Doku
menty slovenskej národnej identity a štátnosti (1998), 
Kronika Slovenska I. (1998), Kniha kráľov - Panov
níci v dejinách Slovenska a Slovákov (1998, 2003). 
Publikoval množstvo vedecko-popularizačných štúdií 
a článkov v dennej tlači, odborných časopisoch, účin
kuje v rozhlase. V rokoch 1990 - 2000 bol zástupcom 
šéfredaktora a šéfredaktorom časopisu Historická re
vue, od roku 2001 je šéfredaktorom časopisu História. 
Je predsedom Sekcie pre dejiny miest a členom Vý- 
ToruSIovensKEj historickej spwocnôsli "рп SÄv,’ Дё-
nom Slovenského národného komitétu historikov.

Je držiteľom Pamätnej medaily ministra obrany SR 
(1998), Medaily Cyrila a Metoda (1998) a Ceny SAV 
za popularizáciu vedy (2004). Od roku 1974 je dôstoj
níkom v zálohe, roku 1989 bol povýšený do hodnos
ti kapitána.




