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vo výskumnom programe vojenského historického ústavu v bratislave sa potreba 
sprístupňovania slovacikálnych militárií premietla do vedeckého projektu Pramene 
k vojenským dejinám slovenska, ktorý sa ako jeden z piatich kľúčových a nosných 
smerov realizuje od roku 2007. Cieľom tohto projektu je postupné odstraňovanie 
deficitu v oblasti edovaných prameňov, a tým zároveň prispenie k posunu poznania 
slovenskej historiografie a obzvlášť slovenskej vojenskej historickej vedy.

v súlade so zaužívanými medzníkmi a etapami vojenských dejín slovenska, ktoré 
sa odzrkadľujú v časovom vymedzení doteraz vydaných siedmich zväzkov vojenských 
dejín slovenska, postupne od roku 2010 vychádzajú zväzky prameňov s viacerými 
časťami, a to v závislosti od chronológie, rozsahu či tematického zamerania prísluš-
ných dokumentov.

Prvý až tretí zväzok pod názvom Pramene k vojenským dejinám slovenska i/1 
od najstarších čias do konca 10. storočia (vydané 2010), Pramene k vojenským de-
jinám slovenska i/2 1000 – 1387 (vydané 2011) a Pramene k vojenským dejinám 
slovenska i/2 1387 – 1526 (vydané 2013), ako aj Pramene k vojenským dejinám 
slovenska i/3 1526 – 1648 (vydané 2015) sa stretli s pozitívnym ohlasom tak v re-
zorte obrany, ako aj v historickej obci, medzi vysokoškolskými študentmi a napokon 
i v radoch širšej čitateľskej verejnosti zaujímajúcej sa o vojenskú problematiku. ne-
pochybne k tomu prispela aj skutočnosť, že všetky štyri zväzky sú online prístupné 
na webovej stránke www.vhu.sk.

Prezentovaný zväzok Pramene k vojenským dejinám slovenska ii/2 je vymedzený 
rokmi 1648 – 1711. ide o jedno z najrušnejších a nepokojných období včasného no-
voveku od konca tridsaťročnej vojny a vestfálskeho mieru, následné protiosmanské 
boje a dve stavovské povstania, ktoré ukončilo uzavretie satmárskeho mieru. v slo-
venskej historiografii sa toto obdobie zvykne označovať ako storočie temného nepo-
koja.

Publikáciu sprevádza úvodný prehľad historického vývoja daného obdobia s dô-
razom na vojenskú minulosť, ďalej nasleduje v chronologickom poradí súbor bezmá-
la 60 dokumentov, z ktorých mnohé doposiaľ neboli publikované. Pri výbere doku-
mentov sme sa riadili nielen striktne vojenským hľadiskom, nemenej dôležitý bol aj 
aspekt vojensko-politický, štátnopolitický či geopolitický.

do výberu sme zahrnuli širokú škálu prameňov, v ktorých sú zastúpené hlavne 
rôzne listy a korešpondencia, vojenské normatívy a  reglementy vrátane prísah, in-

Predhovor štrukcie, súpisy a výkazy, a v neposlednom rade viaceré naračné pramene kronikár-
skeho a literárneho žánru. veď práve kroniky a memoáre autenticky zaznamenávajú 
zvyky, mravy a vôbec život i konanie ľudí žijúcich v Uhorskom kráľovstve, ktoré ako 
súčasť habsburskej monarchie bolo vlasťou našich predkov. Čitatelia sa tak môžu 
bližšie zoznámiť s uhorskými a osobitne so slovenskými dejinami na základe primár-
nych dokumentov, čo je dôležité najmä preto, lebo historické pramene a súdobé do-
kumenty uvádzajú samotného bádateľa a napokon aj čitateľa bezprostrednejšie do de-
jinnej skutočnosti. Konkrétnejšie a mnohostrannejšie mu približujú ducha doby, vte-
dajšie myslenie, cítenie a konanie, dobový spôsob vyjadrovania, vzťahy medzi ľuďmi, 
teda faktory, ktoré priamo či nepriamo reflektujú celkovú spoločensko-ekonomickú 
situáciu, vzdelanosť a kultúru určitého prostredia a obdobia, no v neposlednom rade 
aj všednosť a nevšednosť každodenného života jednotlivca i rôznych spoločenských 
vrstiev. Pomerne častý druh korešpondencie predstavujú výhražné listy osmanských 
predstaviteľov obyvateľom dedín na pomedzí, v ktorých ich žiadajú o plnenie roz-
manitých povinností a poskytovanie naturálnych dávok. špecifickým druhom do-
kumentu sa v novoveku stali už aj tlačené noviny, ktoré si získali veľkú obľubu vo 
verejnosti, keďže slovom a obrazom – v rámci stručného textu a výstižnej ilustrácie 
– prinášali informácie o aktuálnych udalostiach.

v novovekom Uhorsku, ktoré sa stalo súčasťou habsburskej monarchie, sa v ce-
lospoločenskej funkcii a pre potreby mocenských zložiek či štátnej správy používala 
spravidla latinčina. bola jazykom administratívno-právnych písomností, liturgie i li-
teratúry. Popri nej však do viacerých druhov písomností začala čoraz viac prenikať aj 
nemčina, maďarčina a slovenčina, na území okupovanom osmanmi sa zasa používala 
turečtina, takže v našom výbere sme sa snažili aspoň ilustratívne prezentovať v pre-
klade do slovenčiny aj niekoľko príkladov z tejto produkcie. do výberu sme zaradili 
viacero dokumentov písaných v súvekej slovenčine, ktoré ilustrujú vývoj kultúrnej 
slovenčiny v predspisovnom období.

Každý dokument – rovnako ako v predchádzajúcich zväzkoch našej edície – má 
názov a dátumové vročenie. vstupný komentár, čiže perex, približuje okolnosti vzni-
ku, obsahové súvislosti a význam dokumentu. vlastný dokument je vybavený po-
známkovým aparátom, osvetľujúcim najmä menej známe skutočnosti, respektíve 
okolnosti, ktoré bolo potrebné uviesť v záujme čo najlepšieho objasnenia a pochope-
nia textu. v závere dokumentu sa uvádzajú príslušné bibliografické údaje, čiže pre-
dovšetkým edície, preklady a literatúra. špecifickým edičným problémom bol prepis 
mien, ktoré neraz aj v tom istom dokumente nemajú jednotnú ortografickú podobu, 
takže nie vždy sa dá presne v slovenčine vyjadriť skutočná podoba príslušného priez-
viska.

dôležitou súčasťou predkladaného zväzku je jednak stručný chronologický 
prehľad a  jednak prehľady o panovníkoch štátnych útvarov relevantných z hľadis-
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vojenská minulosť 
slovenska v rokoch

(1649 – 1711)

ka vymedzeného obdobia dejín. spolu so zoznamom pápežov a  najvyšších uhor-
ských svetských a cirkevných hodnostárov vo vymedzenom období novoveku majú 
slúžiť predovšetkým ako prosopografická pomôcka pri vnímaní dejinných skutoč-
ností publikovaných dokumentov v  širších časových i  priestorových súvislostiach. 
žiaľ, z priestorových dôvodov sme nemohli do predkladaného zväzku zaradiť mapové 
a obrázkové prílohy. aspoň niekoľko, zväčša súvekých ilustrácií sme zaradili k textom 
dokumentov.

na tomto mieste chceme vysloviť poďakovanie recenzentom Phdr. viliamovi 
Čičajovi, Csc., vedúcemu vedeckému pracovníkovi Historického ústavu sav v bra-
tislave, prof. Phdr. Petrovi Kónyovi, Phd., rektorovi Prešovskej univerzity, Phdr. 
Tünde lengyelovej, Csc., vedúcej oddelenia novovekých dejín Historického ústa-
vu sav a  doc. Phdr. ivanovi mrvovi, Csc., riaditeľovi slovenského historického 
ústavu matice slovenskej. Cennými radami terminologického charakteru nám bol 
nápomocný prof. Phdr. leon sokolovský, Csc. z Katedry pomocných vied historic-
kých a archívnictva Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v bratislave a Phdr. 
igor graus, Phd., riaditeľ štátneho archívu v banskej bystrici. do výberu nezištne 
prispela dvoma prekladmi dokumentov mgr. diana duchoňová, Phd. z Historické-
ho ústavu sav a spracovaním dvoch dokumentov mgr. Peter benka, Phd. z Katedry 
slovenských dejín Filozofickej fakulty UK. Pri interpretácii niektorých otázok nám 
osožné konzultácie poskytol vedúci vedecký pracovník Ústavu historických vied ma-
ďarskej akadémie vied v budapešti prof. dr. géza Pálffy, drs., ktorý nám pre toto 
vydanie poskytol aj niekoľko nepublikovaných dokumentov zo svojho osobného ar-
chívu. Poďakovanie za pomoc patrí aj Phdr. Petrovi Kerestešovi, Phd., riaditeľovi 
štátneho archívu v nitre, Phdr. Petrovi brindzovi, Phd., riaditeľovi štátneho archí-
vu v Trenčíne, Phdr. Ferdinandovi Uličnému, zástupcovi riaditeľky štátneho archí-
vu v Prešove, mgr. Jozefovi Petrovičovi, vedúcemu bardejovskej pobočky štátneho 
archívu v Prešove a márii Hajduovej, vedúcej archívu mesta Košice.
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vývoj habsburskej armády po skončení tridsaťročnej vojny

roku 1649 cisár Ferdinand iii. na radu generála raimonda montecuccoliho nariadil, 
aby aj po uzavretí vestfálskeho mieru zostalo v trvalej službe celkovo 19 plukov rôzneho 
druhu vojska naverbovaného počas tridsaťročnej vojny. Tieto pluky – 9 peších, 9 kyrys-
níckych, 1 dragúnsky – sa stali základom pravidelnej armády habsburskej monarchie. 
v roku 1673 mala už 13 plukov pechoty, 12 plukov kyrysníkov a 2 pluky dragúnov 
v celkovom počte 45 460 mužov. na začiatku vojny o španielske dedičstvo roku 1701 
tvorilo habsburskú armádu 29 plukov pechoty, 18 plukov kyrysníkov, 9 plukov dragú-
nov a 2 pluky husárov v celkovom počte viac než 96 000 mužov. Táto armáda ako celok 
pomerne dlho nemala oficiálny názov, takže sa i rôzne pomenúvala, napríklad cisárska, 
rakúska či dokonca nemecká. až od roku 1745, čiže po zvolení manžela márie Terézie 
Františka lotrinského za rímskeho cisára, sa označovala ako cisársko-kráľovská armáda.

ani jeden z prvých stálych plukov habsburskej armády nebol uhorský, no slúžili 
v nich aj vojaci z Uhorska, pravda, len v malej miere. v druhej polovici 17. storočia síce 
vzniklo niekoľko plukov na území Uhorska, respektíve plukov, ktorých majitelia pochá-
dzali z Uhorska, no po čase ich aj rozpustili, takže sa nestali trvalou súčasťou pravidelnej 
armády. Takými napríklad boli: v  rokoch 1672 – 1675 jazdecký uhorsko-chorvátsky 
pluk plukovníka a neskôr podmaršala Jána Karola Pálfiho (Pállfy), ktorý v rokoch 1675 
– 1694 vlastnil aj kyrysnícky pluk; peší pluk a neskôr dragúnsky pluk Jána Karola šeré-
niho (serényi); jazdecký chorvátsky pluk mateja Káldyho; peší hajdúsky pluk mikulá-
ša esterháziho (eszterházy) či husárske pluky Františka barkóciho (barkóczy), štefana 
gomboša (gombos) i dávida Petneháziho.

v  prípade Uhorska sa habsburskí panovníci až do prvých desaťročí 18. storočia 
uspokojovali, respektíve pre odpor šľachty museli uspokojiť s tradičnými a vlastne stre-
dovekými formami branných síl. ich podstatou bola insurekčná ustanovizeň, ktorej 
právne korene vychádzali zo Zlatej buly ondreja ii. z roku 1222. v závislosti od miery 
ohrozenia krajiny mal panovník právo vyhlásiť generálnu alebo parciálnu insurekciu. Po 
vyhlásení insurekcie muselo narukovať šľachtické pohotovostné vojsko, ako aj portál-
ne vojsko stolíc postavené podľa príslušných, často sa meniacich rozpisov či kvót, ktoré 
stanovovali počty a druh ozbrojencov podľa sedliackych usadlostí (port). šľachtická vo-
jenská pohotovosť i portálne vojsko sa organizovali zväčša ako jazdecké a pešie bandériá 
(prápory) podľa jednotlivých stolíc. odhaduje sa, že v čase protihabsburských povstaní 
v prvej polovici 17. storočia sa na oboch stranách zúčastnilo okolo 6- až 10-tisíc prí-
slušníkov banderiálnych vojsk. maximálna sila insurekčného vojska spolu s neveľkými, 
50- až 100-člennými bandériami uhorských veľmožov a prelátov sa na sklonku 17. a za-
čiatku 18. storočia odhadovala na 30 000 mužov. insurgenti bojovali tak v cisárskej, ako 
aj v povstaleckej armáde. napríklad v apríli 1705 sa na výzvu Františka ii. rákociho 
dostavilo do povstaleckej armády z 13 hornouhorských stolíc 1 695 jazdcov a 1 497 pe-

šiakov z celkového počtu 4 536 šľachtických rodín. Chýbalo či ospravedlnilo sa 1 344 
insurgentov.

Popri insurekčnom vojsku ďalší typ uhorských (či v užšom zmysle chorvátskych) ne-
pravidelných, iregulárnych ozbrojených síl predstavovali pandúrske oddiely, ktoré slúžili 
prevažne na južných hraniciach, podľa čoho sa nazývali aj hraničiari; do regulárnej ar-
mády boli začlenení až za márie Terézie.

na európskych bojiskách 17. storočia bojovali armády, ktoré pozostávali z  troch 
základných druhov vojska: pechoty, jazdectva a delostrelectva. v pechote, ktorá bola 
dominantnou zložkou každej žoldnierskej i stálej armády, hlavnú úlohu zohrávali pre-
dovšetkým mušketieri a pikanieri, neskôr aj granátnici, ktorí sa postupne stali elitnou 
časťou pešieho vojska. Z viacero druhov jazdectva prešli do stálej habsburskej armády 
po tridsaťročnej vojne iba kyrysníci a dragúni, k nim v poslednej štvrtine 17. storočia 
pribudli husári. na bojiskách tridsaťročnej vojny, ako aj v protiosmanských vojnách ne-
bývalo vzrástol význam delostrelectva, bez ktorého sa neobišla takmer žiadna bitka ani 
dobýjanie a obrana pevností.

Základnou administratívno-správnou a taktickou jednotkou habsburskej stálej ar-
mády bol pluk, ktorý sa súdobo po slovensky bežne označoval ako regiment. Jeho štruk-
túra i početný stav sa v priebehu 17. storočia menili. Pluk sa zväčša delil na 10 kompánií, 
čiže stotín (rôt). Pešiu stotinu v druhej polovici 17. storočia tvorilo 88 mušketierov, 48 
pikanierov a 8 rondašírov, čiže 144 mužov. Pluk pri naplnení stavu mal teda 880 muš-
ketierov, 480 pikanierov a 80 rondašírov, čiže spolu 1 440 mužov, okrem štábu. v roku 
1695 sa na základe reorganizácie plukov habsburskej armády upravil celkový počet muž-
stva pešieho pluku na 1 800 mužov, zaradených do 12 stotín, v každej po 150 mužov. 
Z taktického hľadiska bol pluk rozdelený do troch bataliónov, čiže práporov, zložených 
zo 4 stotín. na začiatku 18. storočia, čiže keď vypuklo posledné protihabsburské povsta-
nie, sa peší pluk skladal z 15 stotín strelcov po 140 osôb a 2 stotín granátnikov po 100 
osôb, takže celkovo mal pluk mať 2 300 mužov.

väčšina strelcov peších plukov v druhej polovici 17. storočia používala nemotor-
né muškety s luntovou (tlejakovou) zámkou, no od začiatku 18. storočia boli už pešie 
pluky vyzbrojené výlučne puškami s kresadlovou zámkou, ktoré boli ľahšie, spoľahlivej-
šie i bezpečnejšie. v 60. rokoch 17. storočia sa začal používať nový druh zbrane, a to 
ručný granát, ktorý mal hmotnosť 1 – 1,5 kg. granáty boli duté, olovené, železné alebo 
sklenené gule naplnené strelným prachom. Prachovú náplň vojak zapaľoval pred hode-
ním horiacim knôtom. vojaci, ktorí v boji vrhali do nepriateľských šíkov granáty, dostali 
názov granátnici. okrem granátov boli vyzbrojení puškou a šabľou. granátnici sa rýchlo 
uplatnili v otvorených bitkách v poli, ako aj v pevnostných bojoch a postupne sa stali 
elitnou časťou pešieho vojska.

Základom jazdectva stálej habsburskej armády po tridsaťročnej vojne boli kyrysníci 
a dragúni, v poslednej štvrtine 17. storočia k nim pribudli husári. Kyrysníci boli ťažkým 
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bitevným jazdectvom, ktorým však z pôvodného ochranného odenia zostal len kyrys, 
skladajúci sa z predného a zadného plechového plátu a otvorená kovová prilba zvaná 
pappenheimka, ktorú roku 1705 nahradil čierny trojrohý klobúk. Pluk kyrysníkov mal 
okolo 1 000 mužov, skladal sa z kompánií o sile 80 – 100 mužov. v roku 1695 mal ky-
rysnícky pluk 12 kompánií, z nich každá mala 89 mužov, takže celkový počet vzrástol 
na 1 068 mužov. Pred bitkou sa kyrysníci radili spravidla na krídlach bojovej zostavy 
pechoty.

Prechodným a osobitným druhom jazdectva boli dragúni. Kone používali na rýchle 
presuny, lebo spočiatku bojovali ako pechota. Keďže sa dokázali pomerne rýchlo pre-
sunúť, boli účinným druhom vojska pre rôzne manévre. v roku 1679 mal dragúnsky 
pluk okolo 800 mužov, o 10 rokov neskôr už 1 000 mužov. dragúnsky pluk sa pôvodne 
členil na 12 stotín, každá v počte 60 – 80 mužov. v boji sa dve stotiny spájali do švad-
róny.

Už pred virvarom protihabsburských povstaní, ktoré umocňovalo aj neustále os-
manské nebezpečenstvo, sa v Uhorsku ako druh ľahkej jazdy výborne osvedčili najmä 
husári. Prednosti husárskej jazdy chcel viedenský dvor využiť aj vo vojne o falcké dedič-
stvo (1688 – 1697). nariadením cisára leopolda i. sa preto zriadili prvé dva pravidelné 
husárske pluky habsburskej armády, každý v sile tisíc mužov. na základe cisárskeho pa-
tentu z 10. 12. 1688 ich dal sformovať generál adam Cobor (Czobor), majiteľ šaštínske-
ho panstva. Jednému pluku velil on sám, velenie druhého pluku prevzal jeho zať, plu-
kovník Ján Pálfi (Pálffy), neskôr poľný maršal a v rokoch 1741 – 1751 uhorský palatín. 
Pálfi sa roku 1689 stal aj majiteľom tohto, neskôr 9. husárskeho pluku. obidva pluky 
sa zverbovali na území slovenska, verbovacie zhromaždiská boli v Krupine, leviciach, 
nitre, šintave a šali. do habsburskej armády boli začlenené roku 1689. Tretí pravidelný 
husársky, neskôr 8. pluk vznikol roku 1696, jeho majiteľom a veliteľom bol plukovník 
Pavol deák. spôsob boja husárov sa osvedčil aj na bojiskách za vojny o španielske de-
dičstvo (1701 – 1714), takže tento druh ľahkej jazdy si získal veľkú obľubu a počet jeho 
plukov narastal.

Husári spočiatku neboli rozhodujúcou silou jazdectva, práve ľahká výzbroj – šabľa 
a kopija, ktorú neskôr nahradila krátka karabína a pár pištolí – im však umožňovala 
mimoriadnu mobilnosť. spočiatku plnili zväčša prieskumné, záškodnícke, prenasledo-
vateľské či zabezpečovacie úlohy. vyznačovali sa charakteristickou rovnošatou uhorské-
ho strihu, najmä dolománom a mentiekou s bohatým šnurovaním. Husári sa verbovali 
takmer výlučne v Uhorsku, od prelomu 17. a 18. storočia si však husárske pluky zriadili 
aj iné európske armády, napríklad francúzska armáda roku 1693.

špecifický druh vojska predstavovala dunajská flotila, ktorej hlavnou základňou bol 
viedenský cisársky arzenál. najrozšírenejšími bojovými plavidlami habsburskej dunaj-
skej flotily boli ľahké veslovo-plachtové jednosťažníky, ktoré sa nazývali čajky alebo na-
sady. operovali predovšetkým na dunaji a  zohrali dôležitú úlohu najmä vo vojnách 

proti osmanom a aj za protihabsburských povstaní. súčasťou dunajskej flotily boli aj 
pekárenské a zásobovacie lode, ktoré zásobovali chlebom, múkou a palivovým drevom 
pozemné jednotky nachádzajúce sa v povodí riek. roku 1694 toto loďstvo tvorilo 129 
pramíc, z nich na sedemdesiatich boli umiestnené železné pekárske pece, každú pekár-
sku loď obsluhovala sedemčlenná posádka.

Zenit a útlm osmanskej expanzie

Pätnásťročná vojna medzi habsburskou monarchiou a  osmanskou ríšou sa skončila 
roku 1606 uzavretím žitavského mieru. aj počas relatívne pokojného obdobia, ktoré 
trvalo až do vypuknutia novej vojny v roku 1663, však dochádzalo na oboch stranách 
k menším bojovým stretom, ku koristníckym výpravám, k odvádzaniu zajatcov či dran-
covaniu obcí.

v lete 1652 štvortisícové osmanské vojsko pustošilo v údolí žitavy. Pri veľkých vo-
zokanoch sa im postavil na odpor hlavný kapitán pevnosti v nových Zámkoch adam 
Forgáč, ktorého vojsko tvorilo 1 200 mužov a niekoľko stoviek dedinčanov ozbrojených 
kosami, sekerami a  vidlami. na čistinke zvanej lech dal Forgáč postaviť provizórnu 
opevnenú líniu posilnenú vozovou hradbou, vďaka čomu odrazil viacero osmanských 
útokov a napokon v bitke nad početne silnejším nepriateľom zvíťazil a oslobodil aj 200 
zajatcov. osmani mali vyše 800 mŕtvych vrátane veliteľa, ostrihomského sandžakbega 
aliho, bega Ömera a 17 významných veliteľov z budína a pohraničných posádok. stra-
ty Forgáčovských bojovníkov neboli natoľko citeľné, predstavovali okolo 550 padlých 
a zranených, no v bitke zahynuli až štyria príslušníci magnátskeho rodu esterháziovcov, 
ktorých veľkolepý pohreb sa uskutočnil 26. novembra 1652 v Trnave.

najväčšou vojnovou akciou na našom území počas takmer pol druha storočného 
susedstva s osmanskou ríšou bola osmanská výprava v rokoch 1663 a 1664. mohutná 
120-tisícová armáda na čele s veľkovezírom ahmedom Köprülüm v polovici júna 1663 
sa utáborila pod budínom, kde sa definitívne stanovil cieľ výpravy. voľba padla na pev-
nosť nové Zámky.

osmanom sa bez väčších problémov podarilo sústrediť sily pri ostrihome a pripra-
viť sa na prekročenie rieky hlavnými silami pri Parkane (dnes štúrovo). veliteľ novozá-
mockej pevnosti a hlavný kapitán banských miest adam Forgáč dostal viacero proti-
chodných správ o činnosti osmanov v tejto oblasti. Forgáč si správy nepreveril a rozho-
dol sa napadnúť sily sústredené pri Parkane. Tam ho však čakalo takmer desaťtisícové 
turecké vojsko rozvinuté do bojovej zostavy a  skryté v  okolitých lesoch. Forgáč mal 
4 000 ľahkých jazdcov, 600 kyrysníkov a asi tisíc pešiakov. Pôvodná predstava, že bude 
mať početnú prevahu, teda nevyšla a prišiel aj o moment prekvapenia. v bitke, ktorá sa 
rozpútala 6. augusta 1663, uhorské oddiely spočiatku zatlačili osmanov a pokúsili sa 
púšťaním zviazaných kmeňov stromov po prúde rieky rozbiť most, čo sa však nepodari-
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lo. v ďalšej fáze bitky osmanom prišli posily, časť uhorských vojakov sa dostala do ob-
kľúčenia, kde ich pobili alebo zajali, sám Forgáč sa zachránil iba útekom.

Po prehranej bitke sa v novozámockej pevnosti urýchlene zhromaždilo 3 000 pešia-
kov, 500 jazdcov, ktorí mali zásoby na niekoľko mesiacov. nové Zámky vtedy predstavo-
vali moderné opevnené mesto postavené podľa zásad talianskeho renesančného staviteľ-
stva. Pevnosť stála na pravom brehu rieky nitry v močaristom teréne, a hoci zo šiestich 
bášt tri ešte neboli úplne dokončené, múry a obranné zariadenia dávali nádej na úspeš-
nú obranu. vonkajšie múry boli obohnané vodnými priekopami a obrancovia vypálili 
podhradie, aby nemohlo slúžiť útočníkom ako kryt. osmani po víťazstve pri Parkane 
zanechali posádky v ostrihome, v Parkane a v šuranoch, postúpili k novým Zámkom 
a po výzve ku kapitulácii, ktorú Forgáč odmietol, začali s obliehaním. Po tuhých bojoch, 
keď osmanské vojsko v počte viac ako 50-tisíc mužov denne zasypávalo pevnosť až 350 
strelami z diel ťažkých kalibrov, dal Forgáč 24. septembra 1663 vztýčiť na hradbách biele 
zástavy a začať vyjednávať o kapitulácii. veľkovezír, ktorý počítal s dlhším odporom, sa 
obrancom a ich rodinám zaručil, že môžu slobodne aj so zbraňami odísť do Komárna.

Pád nových Zámkov mal ďalekosiahle dôsledky. Začala sa reťazovitá strata ďalších 
hradov – nitry, levíc, Hlohovca, Komjatíc, novohradu, drégeľa, bujaka. osmani ešte 
počas obliehania nových Zámkov spustošili západné slovensko a  prešli dokonca na 
moravu.

osmanské vojenské úspechy roku 1663 mali veľký ohlas aj v zahraničí, čo cisár vy-
užil na získanie vojenskej pomoci a finančných prostriedkov. Už koncom jesene prišli 
monarchii na pomoc brandenburské, bavorské a saské vojská a po nich aj zbory rýnske-
ho spolku a jednotky naverbované vo Francúzsku. Koncom roka 1663 panovník dispo-
noval 36 183 pešiakmi, 11 927 kyrysníkmi, 2 894 dragúnmi a 500 ľahkými jazdcami, 
čiže armádou v sile takmer 52 500 mužov.

v samotnom Uhorsku bola na základe dohody z januára 1664 vyhlásená insurek-
cia. v marci 1664 začala ofenzíva cisárskej armády proti osmanom na území severného 
Uhorska, teda dnešného slovenska. Hlavné velenie prevzal maršal louis rattuit de sou-
chés. brandenburské a saské oddiely, ku ktorým sa pripojili aj insurgenti zo slovenských 
stolíc v počte asi 8 500 mužov, začali 17. apríla obliehať osmanskú posádku v nitre, kto-
rá sa 2. mája vzdala. vzápätí, 16. mája 1664 cisárske vojsko porazilo v bitke pri žarnovi-
ci osmanské vojsko pašu Küčüka mehmeda. Úspech cisárskeho vojska zavŕšilo prenikavé 
víťazstvo nad osmanmi 19. júla 1664 v bitke pri leviciach.

vojenská mašinéria osmanov sa však nezastavila, lebo ešte 8. mája 1664 veľkove-
zír ahmed Köprülü vyrazil na čele vojska z belehradu. Po dobytí nového Hradu (novi 
grad) v  severozápadnom Chorvátsku 30. júna 1664 hodlal zaútočiť na viedeň. Po-
stup osmanského vojska zahatal hlavný veliteľ spojených cisárskych a francúzskych vojsk 
maršal raimondo montecuccoli, ktorý v sedemhodinovej bitke pri svätom gottharde 
(szentgotthárd) 1. augusta 1664 na hlavu porazil osmanské sily. výsledok bitky podnie-

til mierové rokovania. mier bol podpísaný 10. augusta 1664 vo vašvári, cisár leopold i. 
ho ratifikoval 27. septembra 1664. Tým sa formálne skončila dvojročná vojna habsbur-
skej monarchie s osmanskou ríšou, jedna z najpustošivejších vojen 17. storočia v našich 
dejinách.

Povstanie imricha Tököliho v rokoch 1678 – 1685  
a úpadok osmanskej moci

Po epizodickom magnátskom vešeléniho (Wesselényi) sprisahaní a poprave jeho troch 
vodcov Petra Zrínskeho, Františka Frangepana a Františka nádašdyho v roku 1671 a po 
potlačení povstania gašpara Piku roku 1672 sa do čela ďalšieho protihabsburského hnu-
tia dostal mladý uhorský veľmož imrich Tököli (Thököly). Už roku 1678 stál v čele 
zoskupenia kuruckých bojovníkov, ktorí operovali v šariši a na spiši. Tököli so svojimi 
oddielmi postúpil až k banským mestám a prinútil viaceré z nich kapitulovať. Podarilo 
sa mu urovnať spory, ktoré vládli medzi kurucmi, a roku 1680 ho zvolili za hlavného 
veliteľa spojených kuruckých vojsk.

Keď kurucké hnutie stratilo podporu Francúzska a Poľska, začalo sa čoraz viac orien-
tovať na osmanskú ríšu. Tököliho vyslanci na jeseň roku 1681 predložili v istanbule 
návrh na utvorenie samostatného uhorského kniežatstva. malo zahrňovať sedem uhor-
ských stolíc pripojených počas predchádzajúcich protihabsburských povstaní gabriela 
betlena (1619 – 1626) a Juraja i. rákociho (1644 – 1645) k sedmohradsku. Tököli toto 
teritórium fakticky ovládal už roku 1680. neskôr k tomuto územiu pripojil ešte ďalších 
päť stolíc.

v roku 1682 Tököli už ako vazal osmanskej ríše začal ozbrojené akcie na cisárskom 
území. Jeho vojakom sa lesťou podarilo dobyť citadelu pri Košiciach a pod hrozbou, že 
ak sa mesto nepoddá, Tököli ho vydá napospas osmanom, získal aj Košice. obsadil 
Prešov a levoču a čoskoro sa zmocnil celého severovýchodného Uhorska, liptova i ora-
vy. (na tomto mieste sa žiada poznamenať, že v novoveku – na rozdiel od stredoveku 
– sa ako Horné Uhorsko označovalo zhruba územie dnešného východného slovenska 
a dnešnej Zakarpatskej Ukrajiny, ako dolné Uhorsko sa zasa označovalo územie dnešné-
ho stredného a západného slovenska a časť Zadunajska.)

Tököliho odboju pomáhala aj najväčšia osmanská armáda, akú kedy vysoká Porta 
poskytla vodcom protihabsburských povstaní. Po získaní Fiľakova osmani aj oficiálne 
uznali Tököliho vládu na ním obsadenom území. budínsky miestodržiteľ paša Uzun 
ibrahim mu 16. septembra 1682 odovzdal insígnie symbolizujúce kráľovskú moc a Tö-
köli sa zaviazal platiť sultánovi za ochranu ročne 40-tisíc toliarov. Kráľovský titul však 
neprijal, používal titul knieža a pán Uhorska. Tököliho kniežatstvo Turci nazývali Orta 
Madžaru – stredné Uhorsko. Hlavným mestom „kuruckého kráľa“ – ako Tököliho po-
smešne prezývali – sa stali Košice. vodca povstania vojensky ovládol veľkú časť slovenska 
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vrátane banských miest až po rieku Hron. Cisárske vojská sa stiahli za váh. spolčovanie 
kurucov s osmanmi stálo obyvateľov slovenska nemalé obete. v novembri 1682 Tököli 
uzavrel s cisárom leopoldom i. prímerie. Prepustil viedni dolnouhorské (stredosloven-
ské) banské mestá, za čo dostal odškodné tritisíc zlatých mesačne, cisár však jeho knie-
žací titul neuznal.

od jari 1683 ohromná osmanská armáda pod velením veľkovezíra Karu musta-
fu postupovala cez balkán k viedni. Chcela dobyť hlavné mesto monarchie a natrvalo 
pokoriť moc Habsburgovcov. armáda osmanskej ríše bola však už za zenitom moci 
a medzinárodný vývoj začal nahrávať Habsburgovcom. v polovici júla 1683 osmanské 
vojská obkľúčili viedeň a začali podnikať prvé útoky na jej hradby. relatívne slabá po-
sádka pod velením ernsta rüdigera starhemberga vyvinula nesmierne úsilie a s vypätím 
všetkých síl odrazila dovedna 18 osmanských útokov. v konečnom štádiu obrany, keď sa 
už osmani pripravovali na rozhodujúci útok, sa na vyvýšeninách okolo viedne objavili 
spojenecké oslobodzujúce vojská a zaujali pozície na kopci Kahlenberg. Poľský kráľ Ján 
iii. sobieski a cisársky vojvodca maršal Karol lotrinský dňa 12. septembra ráno začali 
útok a boj, ktorý trval až do večera. skončil sa úplnou porážkou a ústupom osmanov, 
ktorí stratili okolo 20-tisíc mužov a zanechali v rukách víťazov celý tábor s nesmiernym 
bohatstvom i množstvo zajatcov. Táto bitka znamenala začiatok konca osmanskej moci 
v Uhorsku, zároveň však spečatila aj osud kuruckého odboja imricha Tököliho. Pora-
zená osmanská armáda sa zastavila až pri rábe, kde sa Kara mustafa popravami snažil 
zabrániť rozkladu vojska. na sultánov príkaz však napokon aj veľkovezíra 25. decembra 
1683 popravili zaškrtením.

Po víťazstve pri viedni sobieski spolu so spojeneckými silami postupoval územím 
dolného i Horného Uhorska v snahe pacifikovať osmanov a Tököliho kurucov. do 
zimy spojenecké vojská získali ostrihom i ďalšie dôležité pevnosti, medzi nimi aj levice. 
Poľské oddiely pomáhali pri vytláčaní osmanov a Tököliho kurucov z územia sloven-
ska, ale po nezhodách sa sobieski rozhodol vrátiť späť do Poľska. Pri spiatočnej ceste ešte 
dobyl sečany a sabinov, kým spiš a levoču obsadili cisárske oddiely. na začiatku roka 
1684 cisárski dobyli 17 stolíc, 12 slobodných kráľovských miest. mnohí z uhorských 
veľmožov prijali ponuku cisára leopolda na amnestiu a prešli na jeho stranu. v ťažení 
roku 1684 sa ozbrojené sily nasadené proti osmanom a Tökölimu členili na štyri čas-
ti. Hlavnému a najsilnejšiemu prúdu v sile 40-tisíc mužov velil maršal Karol lotrinský. 
Za cieľ útoku si zvolil budín, ale napriek viacerým víťazstvám sa mu hradby uhorskej 
metropoly dobyť nepodarilo. Pozornosť cisárskeho velenia sa potom sústredila na nové 
Zámky, ktoré začiatkom júla 1685 obľahli cisárske vojská pod velením Karola lotrin-
ského v počte 43-tisíc mužov. na rozkaz dvorskej vojenskej rady sa Karol lotrinský 
presunul s väčšinou svojich síl k ostrihomu, pričom obliehanie nových Zámkov pod 
velením maršala aeneasa Capraru pokračovalo a 19. augusta 1865 na novozámockých 
hradbách zaviala cisárska zástava. Tri dni pred pádom tejto pevnosti aj Karol lotrinský 

slávil úspech, keď porazil osmanskú armádu pod ostrihomom a prinútil ku kapitulácii 
aj početnú osmanskú posádku ostrihoma. Zavŕšením triumfu habsburskej armády bolo 
dobytie budínskeho hradu 2. septembra 1686.

Pokles osmanskej moci znamenal aj koniec autority imricha Tököliho. Počas oblie-
hania viedne osmanmi roku 1683 sa mu síce podriadila bratislava, ale dobývať hradný 
vrch sa už neodhodlal. Kurucké vojská postupne opúšťali slovenské stolice a ustupovali 
na východ. Po dobytí Prešova a kapitulácii Košíc roku 1685 zostala v rukách povstalcov 
iba pevnosť mukačevo, ktorú bránila Tököliho manželka Helena Zrínska.

varadínsky paša v snahe urýchliť mierové rokovania, pozval Tököliho na slávnostný 
obed, kde ho dal zradne uväzniť. Keď sa zvesť o tom rozšírila, asi dvanásťtisíc kurucov 
prešlo do cisárskeho tábora. osmani si uvedomili svoj omyl a vodcu kurucov prepustili. 
varadínskeho pašu za trest popravili, ale rozpad kuruckého spoločenstva sa už nedal za-
držať. v roku 1688 padla aj posledná bašta bývalej kuruckej moci – mukačevo. Tököli 
zomrel v izmite v Turecku roku 1705. (Jeho telesné pozostatky až roku 1906 preniesli 
do Kežmarku a uložili v tamojšom evanjelickom kostole.)

Tököliho povstanie síce okrem obnovenia uhorskej stavovskej ústavy a náboženskej 
slobody neobsahovalo žiadne iné požiadavky, napriek tomu sa výrazne odlišovalo od 
predošlých stavovských povstaní. bolo vyvrcholením novej vlny protihabsburského od-
boja, ktorý sa začal vešeléniho sprisahaním a pokračoval v podobe kuruckého povstania 
s masovou účasťou neprivilegovaných vrstiev. spoločenskú základňu povstania predsta-
vovali už nielen šľachtici, ale aj meštianstvo, poddaní a ďalšie nešľachtické skupiny. na-
priek širokej podpore obyvateľstva a značnej vojenskej sile sa povstanie skončilo neúspe-
chom, a to najmä kvôli jednostrannej zahraničnej orientácie na osmanskú ríšu, v dô-
sledku čoho sa Tököli dostal do zahraničnopolitickej izolácie a v kresťanských krajinách 
európy si vyslúžil hanlivé pomenovanie „knieža v kaftane“.

Záverečnú bodku nad polstoročnou osmanskou nadvládou vo veľkej časti Uhor-
ska dala roku 1897 bitka pri Zente, kde maršal princ eugen savojský na hlavu porazil 
vojsko tureckého sultána mustafu ii. Táto porážka definitívne zmarila osmanské náde-
je na obnovenie niekdajšej moci v stredovýchodnej európe a prinútila sultána uzavrieť 
s Habsburgovcami mier. v sriemskom Karlovci sa roku 1698 zišla mierová konferencia, 
ktorá vypracovala podmienky mierovej zmluvy, podpísanej roku 1699. Takmer celé úze-
mie osmanského záboru v Uhorsku pripadlo Habsburgovcom.

Povstanie Františka ii. rákociho v rokoch 1703 – 1711

František ii. rákoci, s ktorého menom je spojené posledné a najväčšie protihabsburské 
stavovské povstanie, sa narodil na východnom slovensku v obci borša. mal slávnych 
predkov z  rodu rákociovcov a Zrínskovcov, ktorí sa zapísali do dejín v bojoch proti 
osmanom, ale do značnej miery symbolizovali aj protihabsburské úsilia sedmohradskej 
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a uhorskej šľachty. Jeho otec František i. rákoci sa zapojil do vešeléniho sprisahania, 
matka Helena Zrínska zdedila bojového ducha svojich predkov a preslávila sa tvrdošij-
nou obranou hradu mukačevo na konci Tököliho povstania.

rákociho povstanie vypuklo roku 1703 a malo nielen protihabsburský, ale aj proti-
feudálny charakter. Poddaní videli v odboji príležitosť nájsť východisko zo svojho ťažké-
ho postavenia. Utvrdzovali ich v tom aj rozličné prísľuby o slobode a zlepšení sociálnych 
pomerov, ako aj patenty, ktorými ich rákoci oslobodil za účasť v povstaleckom vojsku 
od povinností k zemepánom. väčšina týchto prísľubov však zostala v proklamatívnej 
podobe. rákoci hľadal zahraničnú pomoc vo Francúzsku a v Poľsku, čiastočne v sliez-
sku, neskôr vo švédsku a v rusku. Takto sa vlastne povstanie stalo súčasťou európskeho 
vojnového konfliktu, v ktorom o španielsky trón bojovali predovšetkým bourbonovci 
a Habsburgovci.

Po úspešnom ťažení v Zátisí koncom leta 1703 kurucké oddiely pod velením la-
dislava očkaja z očkova, vpadli do oblasti dolnouhorských (stredoslovenských) ban-
ských miest a získali niektoré hrady na južnom slovensku. Kuruci obsadili hornouhor-
ské (východoslovenské) stolice, ako aj hrady na orave a v Trenčianskej stolici. rých-
le kurucké úspechy a skutočnosť, že do ich tábora prešli aj mnohí cisárovi prívrženci, 
prinútili cisársky dvor konať rozhodnejšie. generál leopold schlick na čele cisárskych 
vojsk, posilnený príslušníkmi stoličnej a šľachtickej pohotovosti porazil síce očkaja pri 
leviciach, no pri Zvolene 15. novembra 1703 cisárske vojsko porazili kuruci, ktorým 
velil mikuláš berčéni (bercsényi), hlavný veliteľ povstaleckých síl. Po zvolenskom úspe-
chu povstalci opäť obsadili banské mestá a do konca roka kontrolovali veľkú časť západ-
ného slovenska. odvážnejšie jazdecké skupinky sa preháňali aj po pláňach neďaleko 
viedne a vpadli na moravu. František ii. rákoci sa neraz zmienil, že na jeho úspechoch 
malo značný podiel aj slovenské obyvateľstvo.

roku 1704 na území slovenska boli najvýznamnejšou vojenskou udalosťou dve veľ-
ké bitky, a to koncom mája pri smoleniciach a koncom decembra pri Trnave. v júni 
1704 cisársky poľný maršal siegbert Heister v bitke pri Koroncó dosiahol výrazné ví-
ťazstvo nad kurucmi. Tí však dobyli nové Zámky, obkľúčili leopoldov a 26. decembra 
1704 pri Trnave sa rákoci pokúsil zastaviť postup Heistera, ktorý chcel rozraziť obruč 
zvierajúcu leopoldov. sily protivníkov boli zhruba rovnaké. obaja mali okolo 20-tisíc 
mužov, rákoci však disponoval menším počtom diel. Pokiaľ ide o kvalitu, výcvik, skú-
senosti a výzbroj, cisárska armáda bola vo výhode. mala aj skúsenejší veliteľský zbor. 
Kuruci sa z pôvodného postavenia na bojisko presunuli až na poslednú chvíľu, a tak im 
nezostal dostatočný čas na prieskum terénu. berčéni mal viesť útok pravého krídla, ľavé-
mu krídlu velil anton esterházi, v strede bol rákoci, ktorý si ponechal aj hlavné velenie. 
Heister rozostavil svoje rady do pravidelného obdĺžnika pred potokom Parná. Heister 
zaútočil s dragúnmi na kuruckú pechotu a dostal sa do jej tyla. v rozhodujúcom okami-
hu jeden z rákociho peších plukov, skladajúci sa z nemeckých strelcov, omylom otvoril 

paľbu na susedný kurucký pluk. Pravé krídlo povstalcov zakolísalo a dalo sa na útek, tak-
že kuruci bitku prehrali. straty na oboch strán boli vyrovnané, predstavovali zhruba po 
tisíc padlých. Heister po bitke obsadil Trnavu, kde dal sťať všetkých ranených kurucov 
a oslobodil z obkľúčenia leopoldov.

v roku 1705 berčéni zatlačil Heistera do okolia bratislavy a v lete sa vojenská akti-
vita preniesla do Považia. Začiatkom mája 1705 zomrel cisár leopold i. a jeho nástupca 
Jozef i. za hlavného veliteľa cisárskych vojsk v Uhorsku vymenoval podmaršala ludwiga 
Herbevilla. Ten sa pokúsil rozbiť sústredenie kurucov pri leopoldove, čo sa mu však ne-
podarilo. v lete 1705 sa rákoci dozvedel, že Herbeville by mal tiahnuť do sedmohrad-
ska na pomoc cisárskemu generálovi Jeanovi-louisovi rabutinovi. Knieža sa rozhodol 
zastaviť podmaršala Herbevilla ešte na území slovenska, a tak si udržať pozície v sed-
mohradsku. Po viacerých uhýbavých manévroch oboch vojsk protivníci zviedli bitku pri 
budmericiach 11. augusta 1705. Cisárske jednotky Jána Pálfiho (Pálffyho) a Herbevilla 
koordinovane zaútočili na kurucké jednotky a prinútili ich na útek. bitka pri budme-
riciach nemala väčší strategický význam a kuruci sa rýchlo vzchopili. v septembri 1705 
rákoci zvolal do sečian (szécsény) snem, kde ho zvolili za vodcu konfederovaných sta-
vov Uhorska a kde sa zaviazal chrániť slobodu troch uznaných cirkví – katolíckej, evan-
jelickej a kalvínskej.

na sneme v apríli 1707 sedmohradské stavy rákociho legalizovali za sedmohrad-
ské knieža, bolo vyhlásené odtrhnutie sedmohradska od Habsburgovcov a odsúhlasená 
konfederácia s uhorskými stavmi. vnútorné rozpory však narastali. dlhotrvajúce boje 
vyčerpávali krajinu, niektoré stolice odmietali plniť rákociho vojenské požiadavky, časť 
šľachty ho obviňovala z absolutistických zámerov a popudzovalo ich vypísanie nových 
daní. drancovanie a násilnosti soldatesky na oboch stranách vyvolávali nenávisť, rástla 
túžba po mieri.

Príznaky vnútorného rozkladu povstaleckého hnutia sa citeľne prejavili na búrlivom 
sneme v Ónode, kde odbojné uhorské stavy detronizovali Habsburgovcov. dňa 6. júna 
1707 sa prerokúvalo memorandum Turčianskej stolice, obsahujúce ponosy na nadmer-
né zaťažovanie jej obyvateľstva daňami a naturáliami, ako aj výzvu na skoré uzavretie 
mieru. Pamätný spis predostrel snemu námestník turčianskeho podžupana melichar 
rakovský, ktorého vzápätí napadli a šabľami dorúbali najbližší rákociho prívrženci. Jed-
ným z nich bol mladý, vtedy sotva 18-ročný ladislav berčéni (bercsényi), neskorší mar-
šal Francúzska. o nevšednej a neslýchanej udalosti v Ónode napísal jej priamy svedok, 
francúzsky brigadier (brigádny generál) louis lemaire, vojenský pridelenec na dvore 
kniežaťa rákociho: „Syn grófa Berčéniho, sťaby mladý barbar, ... vrazil šabľu do umierajú-
ceho snemového vyslanca (rakovského), takže aj keď azda v obeti zostalo kúska života, toto 
bodnutie spečatilo jeho osud. Potom predstúpil pred zúčastnených a vztýčil krvou pokropenú 
šabľu na dôkaz, že aj on sa podieľal na exekúcii...“ smrti neunikol ani ďalší turčiansky vy-
slanec, stoličný podžupan Krištof okoličáni, ktorého dokaličeného sťali o tri dni neskôr.
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definitívny zlom v rákociho povstaní nastal v lete roku 1708 a bol spojený s bit-
kou pri Trenčianskej Turnej, ktorá sa odohrala 3. augusta. František ii. rákoci obsadil 
vyvýšeniny a kopcovitý, silne zvrásnený terén tiahnuci sa od Trenčianskej Turnej po so-
blahov, v šírke asi sedem a pol kilometra. disponoval vojskom v sile zhruba pätnásťtisíc 
mužov, z toho asi 8-tisíc pešiakov a 7-tisíc jazdcov a 14 diel, ktoré boli sústredené nad 
mníchovou lehotou. na pravom krídle stálo ľahké jazdectvo a časť pechoty pod vele-
ním generála Pekriho. sem bol zaradený aj pluk štefana ebeckého. ďalšia časť pechoty 
zaujala bojové postavenie v ťažko prehľadnom teréne, cez ktorý sa tiahli priekopy, kto-
ré sťažovali útok jazdectva. stred bojovej zostavy, ktorému tradične velil knieža rákoci, 
krylo nemecké jazdectvo, nemeckí a poľskí karabinieri, teda elitné dvorské oddiely. Ľavé 
krídlo viedol generalissimus berčéni. Cisársky poľný maršal Heister prichádzal z juhový-
chodu od rozvadze a sedličnej. Jeho predvoj tvorilo ľahké jazdectvo generála Jána Pál-
fiho, ktoré sa dostalo do menších potýčok so strážnymi oddielmi kurucov. Keď na čele 
hlavných síl dorazil na bojisko aj Heister, bol výhodným rozložením kuruckej armády 
a najmä jej číselnou prevahou zaskočený. sám disponoval – popri delách – iba jazdec-
tvom v sile asi 8-tisíc mužov. Preto sa rozhodol stiahnuť k belej a presunúť svoje vojská 
bližšie k Trenčínu pod ochranu diel tamojšej posádky. Heisterov manéver rákoci pova-
žoval za vhodný na to, aby zaútočil. dal rozkaz na paľbu a nariadil Pekrimu, aby z pravej 
strany vpadol do tyla cisárskych vojsk. Pekri začal jazdcov viesť cez úzky, rozpadajúci sa 
násyp, ktorý sa tiahol medzi dvoma rybníkmi pri soblahove. Keď ho ebecký upozornil, 
že tento terén je pre jazdectvo riskantný, Pekri zaváhal a vydal rozkaz na ústup. vznikol 
zmätok, ktorý využil generál Pálfi a zaútočil. Jeho prvý útok síce ešte kuruci odrazili, ale 
ďalší už nevydržali. Pekriho jazdectvo sa dalo na útek. Pálfiho úspech podnietil Heistera 
zastaviť svoj postup a vrhnúť do útoku ďalšie sily. boj sa rozvinul aj na iných úsekoch. 
bojovalo sa so striedavým úspechom, ale ústup pravého krídla už vniesol medzi kurucov 
zmätok. rákoci v snahe zachrániť situáciu, vyslal na pomoc pravému krídlu svoj oddiel 
elitných karabinierov a osobnou prítomnosťou na najohrozenejšom mieste sa pokúsil 
o zvrat. Pri preskakovaní jednej z priekop však jeho kôň zakopol a on zostal ležať v bez-
vedomí. medzi kurucmi sa rozšírila správa, že padol. Tým sa zmätok v radoch kuruc-
kého vojska zavŕšil. Začali sa rozpadať bojové šíky, celé oddiely a pluky sa dali na útek.

Pri Trenčianskej Turnej bol porazený výkvet kuruckej armády. Zahynulo asi tritisíc 
kuruckých vojakov, okolo 400 vojakov a 25 dôstojníkov bolo zajatých. rákoci stratil 
delostrelectvo. viaceré kurucké pluky boli rozprášené a nikdy sa už pod rákociho zásta-
vou nesústredili. Porážka mala nenapraviteľný morálny dopad a vo veľkej miere prispela 
k úpadku kuruckého hnutia. od roku 1708 už vojenskú iniciatívu zreteľne preberali ci-
sárski velitelia. Kuruci síce ešte zaznamenali niekoľko menších úspechov, rákoci si však 
už márne kládol otázku „ako by sa dali Slováci rozhýbať?“.

do konca roka 1710 kapitulovali nové Zámky, levoča, spišská nová ves, Krásna 
Hôrka, bardejov, Prešov, muráň i Košice. rákociho politicko-vojenské aktivity boli už 

bezvýsledné. odišiel do Poľska a keď odišiel aj berčéni, hlavným veliteľom kuruckej ar-
mády stal maršal alexander Károli (Károlyi). s rákociho vedomím začal rokovať o mieri 
s novým hlavným veliteľom cisárskych vojsk maršalom Jánom Pálfim.

dňa 30. apríla 1711 bol uzavretý mier v satmári (dnes satu mare v rumunsku). 
nasledujúci deň na majténskom poli dvanásťtisíc kuruckých vojakov zložilo zbrane 
symbolickým odovzdaním 147 kuruckých zástav a prisahalo vernosť cisárovi.

satmársky mier zaručoval amnestiu všetkým rákociho prívržencom a účastníkom 
povstania; panovník sa zaviazal dodržiavať slobody Uhorska a sedmohradska. Uhor-
ské stavy si ubránili svoje privilégiá, ale otázku slobody poddaných ponechával mier 
v kompetencii feudálov. mier bol kompromisom medzi panovníkom a odbojnou časťou 
uhorských stavov, ktoré si uvedomili, že s existenciou a posilnením moci Habsburgov-
cov treba rátať a svoje záujmy musia v budúcnosti prispôsobovať tejto skutočnosti. sám 
rákoci, ktorý podmienky mieru odmietol, dožil v osmanskom exile. Zomrel roku 1735 
v Tekirgade, známom aj pod názvom rodošto. (až roku 1906 rákociho pozostatky 
slávnostne previezli do Košíc a uložili v dóme sv. alžbety.)

Povstanie Františka ii. rákociho povstanie bolo najväčším, ale aj najrozporuplnejším 
z radu protihabsburských povstaní. malo v podstate rovnaké ciele ako predchádzajúce 
hnutia, no malo už výrazne protifeudálny charakter. Za najvýraznejší faktor treba pova-
žovať napríklad prvé uzákonenie slobody vyznania troch hlavných náboženstiev, všeobec-
né zdanenie, proklamované oslobodenie poddaných zúčastňujúcich sa na povstaní a na-
pokon snahu o detronizáciu Habsburgovcov. Takmer všetky boje počas osem rokov trva-
júceho povstania sa odohrávali na území slovenských stolíc, takže aj útrapy, ťarchy a voj-
nové bremená zostali v povedomí slovenského ľudu omnoho viac, než v iných častiach 
Uhorska; inak sa z tohto pohľadu vnímali aj kuruci a labanci (cisárski) na východnom 
slovensku než na strednom i  západnom slovensku. nepochybne závažnou udalosťou 
bola exekúcia predstaviteľov Turčianskej stolice na sneme v Ónode a následne napríklad 
vyškrtnutie, čiže zrušenie Turčianskej stolice, ktorá sa považovala už vtedy za „najsloven-
skejšiu stolicu“ a neskôr sa stala centrom slovenského kultúrneho diania – táto udalosť sa 
následne viacvrstvovo premietla do historickej pamäti i tradície slovákov.

Zaujímavým príkladom odkazu povstania Františka ii. rákociho v slovenskej tra-
dícii je napokon aj postava Juraja Jánošíka. bol kurucom aj labancom (reflexia tejto 
príslušnosti je zväčša indiferentná, čiže ani kladná, ani záporná), no do historickej pa-
mäti slovákov sa dostal a dodnes je zafixovaný predovšetkým ako „dobrý a spravodlivý“ 
zbojník.

stratégia a taktika v dobe protihabsburských povstaní

Prvoradým cieľom vojenskej stratégie habsburskej monarchie počas celého novoveku 
bolo zabezpečenie a obrana jej hraníc, a to predovšetkým proti osmanskej expanzii. vý-
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sledky bitiek a vojen ovplyvňoval celý rad faktorov. išlo o rozdiely vo výzbroji, výcviku, 
fyzickej zdatnosti, v morálnych vlastnostiach vojakov, v ich zručnosti a v schopnosti pl-
niť bojové a taktické úlohy. v neposlednom rade išlo aj o ekonomický potenciál boju-
júcich strán, keďže vojny v 17. storočí a začiatkom 18. storočia si vyžadovali čoraz väč-
šie finančné náklady. vojenské velenia armád sa snažili čo najrýchlejšie aplikovať všetky 
nové a moderné prvky zabezpečujúce strategickú i taktickú prevahu, a tým aj schopnosť 
dosiahnuť víťazstvo. spôsob vedenia vojny, keď sa bojujúce strany snažili dosiahnuť na-
raz strategické ciele a keď jedna veľká bitka zväčša rozhodla o výsledku celej vojny, nahra-
dil systém taktického manévrovania. Zjednodušene povedané, kto chcel vyhrať vojnu, 
nesmel si nechať zničiť vojsko v bitke.

Tridsaťročná vojna výrazne ovplyvnila oblasť vojenskej taktiky. Základom každej 
bojovej zostavy bola pechota, ktorú podporovalo na jej postupe či pri obrane delostre-
lectvo, umiestnené v  jednotlivých batériách pred zostavou alebo v medzerách medzi 
oddielmi pechoty. Hlavnú ofenzívnu funkciu v boji malo jazdectvo, ktoré útočilo pre-
dovšetkým na krídlach bojových zostáv. Už v priebehu tridsaťročnej vojny sa z bojiska 
vytratila obrnená pechota, jazdeckí kopijníci a arkebuzníci. Zároveň sa začali uplatňovať 
palné zbrane a ľahké plukové delostrelectvo a zvyšoval sa význam nových druhov vojska, 
predovšetkým dragúnov, ako aj ľahkého jazdectva – husárov.

vojenská taktika v druhej polovici 17. storočia a napokon aj v 18. storočí vychádza-
la z lineárnej taktiky, ktorú za tridsaťročnej vojny zaviedol švédsky kráľ gustáv adolf ii. 
aj napriek istým postupným zdokonaleniam, v lineárnej taktike stále prevládal pomer-
ne strnulý a toporný spôsob boja, v ktorom sa uplatňoval len frontálny útok a obrana. 
Útok uskutočňovalo zväčša ťažké jazdectvo, náporu protivníka vzdorovala predovšet-
kým pechota, na ktorej spočívalo aj hlavné ťažisko boja. Pechota sa formovala do bitky 
po práporoch, a to do vyrovnaných a zomknutých radov v dvoch alebo troch bojových 
sledoch, pričom každý šík mal zvyčajne tri rady. na krídlach neraz až 10 km dlhých línií 
bolo zoradené jazdectvo po švadrónach. Ľahké delostrelectvo stálo na pravých krídlach 
peších práporov a ťažké poľné delá boli sústredné jednak uprostred a jednak na krídlach 
bojového zoradenia pechoty a jazdectva.

do bojovej zostavy rozvinuté sledy boli od seba vzdialené na 150 až 300 krokov. 
najsúvislejší bol prvý sled. ďalšie sledy v priebehu bitky zapĺňali medzery prvého sledu, 
vysúvali sa na krídla alebo chránili tylo. ak armáda útočila, ťažké delostrelectvo stálo 
pred prvým sledom a na krídlach, v prípade obranného boja sa ťažké delá umiestňova-
li spravidla za prvým sledom. Plukovné, čiže ľahké delostrelectvo krylo medzery medzi 
prápormi. bitka sa začínala spravidla delostreleckou paľbou. Pechota postupovala v dl-
hých radoch rovnomerným krokom proti nepriateľovi. Keď sa dostala na účinný dostrel, 
čiže približne na 150 – 200 krokov pred nepriateľa, celé prápory alebo čaty sa na po-
vel zastavili a spustili streľbu. Pravda, bez nejakého presnejšieho cielenia, lebo vtedajšie 
pušky neboli na to prispôsobené. v streľbe salvami sa jednotlivé párne alebo nepárne 

čaty striedali, takže paľba takmer neustávala a prelínala sa pozdĺž celej útočnej línie. in-
tenzívnou paľbou sa jedna i druhá strana snažila čo najviac narušiť šík nepriateľskej línie. 
do takto vzniknutých trhlín potom rýchlo vnikali cválajúce jednotky jazdectva, ktoré 
mali za úlohu prelomiť bojovú zostavu a vyvolať zmätok v tyle nepriateľa, a tým uľahčiť 
útočný postup vlastnej pechoty.

Prvý rad pešieho sledu tvorili skúsenejší vojaci. Keď postojačky vystrelili, presunuli 
sa za tretí rad. vzápätí pokľakol a na povel vystrelil druhý rad, v ktorom boli spravidla 
nováčikovia alebo menej skúsení vojaci. Za nimi v treťom rade stáli najskúsenejší a bo-
jom zocelení vojaci, ktorých úlohou bolo okrem iného aj povzbudzovanie neskúsených 
spolubojovníkov. Keď tretí rad vystrelil a presunul sa do chrbta šíku, na čele sledu stáli 
opäť vojaci prvého radu, ktorí medzičasom stihli nabiť pušky, takže mohli pokračovať 
v streľbe salvami. samozrejme, uvedený spôsob predstavuje síce bežnú, no predsa len 
modelovú situáciu, ktorá v závislosti od daných okolností (početnosť vojsk, terénne pod-
mienky a podobne) mávala viaceré varianty. sled, čiže šík, netvorili vždy tri rady, mohol 
mať 4 alebo len 2 rady. obmenou pri streľbe bol zasa postup, keď začal páliť posledný 
rad prvého sledu ponad ostatné, pred ním pokľaknuté rady. Potom sa postavil a vystrelil 
predchádzajúci rad, a tak sa pokračovalo až po prvý rad. vojaci v poslednom rade sledu 
zatiaľ stihli nabiť a postup v streľbe sa opakoval.

Pešie prápory pri útoku trvale vyrovnávali rady a udržiavali krok. Táto strnulosť síce 
umožňovala udržať lineárnu bojovú zostavu, avšak spomaľovala jej pohyb a viazala ju 
na rovinatý terén bez väčších prekážok. ak sa pechota priblížila k nepriateľovi dosta-
točne blízko, podnikla bodákový útok. boje na bodáky sa však odohrali len zriedkavo, 
lebo brániaca sa strana spravidla ustúpila. Po ustúpení nepriateľa alebo prelomení jeho 
bojovej zostavy sa vlastne bitka považovala za vyhratú. víťaz spravidla neprenasledoval 
porazeného, aby nenarušil vlastnú zostavu a nevystavil sa tak neočakávanému útoku ne-
priateľa, predovšetkým jeho jazdectva. o výsledku bitky teda rozhodovala predovšetkým 
účinnosť a sila paľby, a nie boj zblízka ako v minulosti. sústavným cvičením a drilom sa 
síce podarilo dosiahnuť, že vojak vedel z pušky vystreliť 3- až 5-krát za minútu, ale účin-
nosť streľby jednotlivca bola stále pomerne slabá. a to bolo vlastne aj dôvodom, prečo sa 
strieľalo salvami, ktoré navyše mali aj závažný psychický účinok. dodatočne sa pomocou 
rôznych štatistických metód vyrátalo, že na začiatku 18. storočia bol zo 6 250 výstrelov 
len jeden zásah smrteľný.

lineárna taktika i  lineárna bojová zostava si vyžadovali vysokú vzájomnú spätosť, 
ktorá spočívala v  súbežnom plnení rozkazov a  zosúladenej činnosti všetkých druhov 
a stupňov vojska. a to už pri samotnom presune i rozvinutí vojska, no najmä na bojisku 
pri útoku či obrane alebo aj ústupe. Každý pluk i prápor, každá švadróna či delostrelec-
ká batéria, no napokon aj všetci radoví vojaci mali v bojovej zostave konkrétne miesto 
a presne stanovené funkcie a poslanie. Hoci dosiahnutie víťazstva v bitke podmieňo-
val rad rôznych faktorov (materiálnych, organizačných i organizátorských, terénnych 
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a v neposlednom rade i psychických), v zásade možno povedať, že nádej na úspech mala 
predovšetkým tá armáda, ktorá prevyšovala nepriateľa v streľbe a pohybe.

vo výcviku mužstva sa kládol hlavný dôraz na zručnosť. išlo o to, aby si vojak osvojil 
a čo najrýchlejšie vykonával všetky mechanické úkony súvisiace s jednoduchou bojovou 
činnosťou, a to podľa povelov, ktoré sa vydávali spravidla prostredníctvom stanovených 
bubnových alebo trúbkových signálov. v pechote to bol hlavne nácvik streľby salvami 
a poradová príprava a v jazdectve ovládanie chladnej zbrane a jazda na koni. najmä v pe-
chote však výcvik prerastal do prehliadkového drilu a spolu s poradovou prípravou slúžil 
na dosiahnutie bezhraničnej poslušnosti, ktorá potláčala osobnú iniciatívu jednotlivca 
a vytvárala z neho iba bezduchú figúrku na šachovnici bojiska.

špecifickou črtou vojenstva protihabsburských povstaní bolo, že kým habsburská 
vojenská stratégia v dôsledku vojen proti osmanom bola v zásade obrannou stratégiou, 
v povstaleckých vojskách mala útočný charakter. Túto stratégiu diktovali nielen vojen-
sko-politické ciele povstalcov, ale aj samotná štruktúra povstaleckých hajdúskych a ku-
ruckých vojsk.

Taktika kuruckých vojsk vychádzala z útočnej strategickej alternatívy a  spočívala 
v rýchlych, spravidla neočakávaných útokoch ľahkého jazdectva podporovaného pecho-
tou, v izolovaní alebo vyhladovaní cisárskych posádok, hradov a pevností, v narušovaní 
zásobovacích trás a pustošení zázemia protivníka, v rozdrobovaní a vyčerpávaní jeho síl 
v rámci menších potýčok, šarvátok a prepadov. Táto taktika mala v daných podmien-
kach aj silný psychický účinok, lebo podlamovala morálku cudzích žoldnierskych ci-
sárskych vojsk, ktoré boli navyknuté predovšetkým na boj v bitkách podľa súdobých 
vojenských pravidiel. velitelia povstaleckých vojsk sa preto snažili cisárskym oddielom 
nanucovať svoj spôsob boja. spoliehali sa pritom na pohyblivé ľahké jazdectvo so širo-
kým akčným rádiom pôsobenia.

väčším bitkám v poli sa kuruci vyhýbali a prijímali ich len vtedy, ak mali početnú 
prevahu, alebo keď si to okolnosti vynútili a nemali inú možnosť. Kurucké vojsko zau-
jímalo v bitkách obdobné postavenie ako iné armády, čiže v strede bojovej zostavy bola 
pechota, na krídlach jazdectvo, delostrelectvo bolo umiestnené pred prvou líniou v stre-
de, alebo v medzerách prvej línie. negatívnou črtou kuruckých vojsk v poľných bit-
kách bolo to, že podliehali panike už po prvých neúspechoch. vtedy spravidla jazdectvo 
utieklo a ponechalo pechotu svojmu osudu. strážna služba, zaisťovanie táborov taktiež 
nepatrili medzi prednosti povstaleckých vojsk. Závažným nedostatkom kuruckého voj-
ska bola však aj jeho disciplína a nesúrodosť a z toho vyplývajúca slabá súčinnosť jednot-
livých druhov zbraní, ako aj susedných plukov či práporov v boji. v období povstania 
Františka ii. rákociho vzniklo nezvyklo mnoho vojenských normatívov. ich veľký počet 
je vlastne svedectvom objektívnej potreby, ktorá vyplývala z toho, že povstalecké vojsko 
nemalo také znalosti ani skúsenosti ako cisárske vojsko.

Záverečná bilancia protihabsburských povstaní

Protihabsburské stavovské povstania sledovali takmer výlučne ciele uhorskej (a v jej rám-
ci i etnicky slovenskej) šľachty a osobné záujmy ich vodcov. v ich programoch išlo v zá-
sade o obnovenie stavovských práv a zlomenie absolutistického úsilia habsburskej dy-
nastie. Povstania posilňovali v šľachte vo vtedajšom Uhorsku ideológiu výsadného posta-
venia „uhorského národa“ – natio hungarica, mali však aj charakter náboženského a čias-
točne aj sociálneho boja. Tento zápas sprevádzali rôzne príkoria, utláčania a krutosti. 
Z hľadiska slovenského národného vývoja však protihabsburským povstaniam nemožno 
uprieť určitý klad. napokon, ako o tom svedčia mnohé dokumenty (napríklad kurucká 
prísaha z roku 1705), do povstaní sa zapojili aj početné vrstvy slovákov z pospolitého 
ľudu, keďže dúfali v zlepšenie svojho sociálneho či konfesionálneho postavenia.

Uzavretie satmárskeho mieru v  roku 1711 znamenalo nielen ukončenie proti-
habsburského odboja, ale aj prelom vo vývoji Uhorska, ktoré bolo s konečnou platnos-
ťou začlenené do habsburskej monarchie. Habsburgovci si uchovali uhorskú kráľovskú 
korunu a šľachta zasa svoje výsady a privilégiá, najmä nezdaniteľnosť.
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1 dislokácia nemeckých žoldnierov
17. augusta 1649

Po skončení tridsaťročnej vojny nebolo potrebné vydržiavať všetky pluky habsbur-
skej armády. Cisár Ferdinand iii. nariadil, aby po uzavretí vestfálskeho mieru zostalo 
v trvalej službe 19 plukov rôzneho druhu vojska, a to 9 peších, 9 kyrysníckych a 1 
dragúnsky, ktoré sa stali základom pravidelnej armády habsburskej monarchie. Časť 
žoldnierov však viedenský dvor chcel umiestniť aj do uhorských pevností. Tým by sa 
jednak vyriešila akútna otázka zvýšenia efektivity obrany proti osmanom, a jednak aby 
sa panovnícky dvor zbavil bremena ubytovania a zásobovania žoldnierov, o ktorých by 
sa postaralo uhorské obyvateľstvo. Problematickým bodom tohto zámeru bol presun 
nemeckých žoldnierov na územie vtedajšieho Horného Uhorska, najmä do Košíc. Toto 
mesto totiž strategicky zapadalo do záujmovej sféry sedmohradských kniežat, takže po-
čas protihabsburských povstaní bolo cieľom povstaleckých vojsk. Habsburskí panovníci 
sa aj z tohto dôvodu snažili posilniť vojenskú prítomnosť v tomto regióne. Z listu cisára 
Ferdinanda iii. palatínovi vysvitá, ako sa snažil viedenský dvor realizovať svoj plán. naj-
vyšší uhorskí predstavitelia, vrátane palatína, s ním však nesúhlasili.

milý palatín.1

rozhodli sme sa zväčšiť počet vojakov vo všetkých uhorských pohraničných pevnos-
tiach, aby lepšie odolali hroziacemu nebezpečenstvu a z tohto zámeru nevynecháme 
ani mesto Košice, od ktorého závisí obrana celého hornouhorského regiónu. Je to dô-
ležité najmä v súčasnej situácii, keď sa čoraz viac množia nájazdy Turkov a v Poľsku 
uzavreli Kozáci spojenectvo s Tatármi. Preto sme sa rozhodli toto mesto posilniť tak, 
aby mohlo lepšie čeliť nepriateľovi. Plánujeme po uzavretí mieru v nemecku,2 kde už 
žoldnierov nepotrebujeme, premiestniť 600 vojakov do Uhorska, aby bránili krajinu 
proti všetkým nebezpečenstvám a chceme sa postarať tiež o ich zásobovanie.

aby presun žoldnierov prebiehal bez problémov, chcel by som vás a komisiu po-
veriť, aby ste mestu Košice sprostredkovali môj vznešený plán a aby ste ich presved-
čili o tom, že prispeje k ich zachovaniu a k bezpečnosti, taktiež, aby ho dobrosrdeč-
ne prijali a uvoľnili miesto pre vojakov. vyjednávanie by bolo dobré začať čím skôr 
a okamžite mi napísať výsledok, aby sme žoldnierov mohli presunúť v čo najskoršom 
termíne.

ak by ste však natrafili na odpor a mesto by nechcelo poskytnúť príbytok pre 
žoldnierov, pokúste sa ich mienku zmeniť. v každom prípade by mali využiť túto prí-
ležitosť a prijať vojsko, ktoré je dobre vycvičené a skúsené v bojoch, takáto šanca sa 

možno v budúcnosti nenaskytne. okrem toho by nebolo dobré vyčkať, kým nebez-
pečenstvo skutočne nastane, pretože aj skúsenosť ukazuje, že pomoc niekedy prišla 
príliš neskoro, nezaškodí teda priniesť opatrenia včas.

vedenie vyjednávaní vám teda zverím do rúk, má vám pomôcť gróf vešeléni3 
a bornemisa4.

Cisárska milosť vám naďalej zostáva priaznivo naklonená.
napísané v meste viedni, sedemnásteho júla roku tisícšesťstoštyridsaťdeväť.

najurodzenejší pán.5

váš rozkaz z 31. uplynulého mesiaca som poddane prijal a pochopil. Ponížene hlásim 
vášmu veličenstvu, že sa neodvážim tých dvesto pešiakov doviesť do krajiny v podo-
be ako si to vaše veličenstvo predstavuje. mali by byť totiž vybavení potrebnými po-
travinami, ktoré by mala zaobstarať Komora. okrem toho by sme s tým mali počkať 
do snemu, aby ten plán odsúhlasili stavy. Preto prosím vaše veličenstvo, aby ste tých 
pešiakov neposielali skôr, kým nezaobstaráme pre nich zásoby. Píšete, že by sme ich 
mali vydržiavať z mestskej dane. obávam sa však, že dopadnú ako tí uhorskí pešia-
ci v nových Zámkoch, ktorí mi napísali list, kde sa sťažujú, že im už štvrť roka ne-
poskytli žiadnu výplatu. Preto začali páchať výtržnosti, ktoré sú dnes už na dennom 
poriadku. Z toho vidí vaše veličenstvo, ako to dopadne, keď sú vojaci nútení hľadať 
si sami potravu. o všetkom však vaše veličenstvo včas informujem a zostávam slu-
žobníkom vášho veličenstva.

bojnice 17. augusta 1649.

Citované podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VII. Turci v Uhorsku 2. časť. ved. red.: 
Kónya, Peter. bratislava : literárne informačné centrum, 2006, s. 42-43, č. 7 (preklad anna 
Fundárková).

Uloženie: rakúsky štátny archív vo viedni (Östa), Haus-, Hof- und staatsarchiv, Familienar-
chiv Pálfi, A. I. l. v. F. viii, kartón nr. 13.

literatúra: dangl, vojtech – KoPČan, vojtech: Vojenské dejiny Slovenska II. 1526 – 1711. 
bratislava : mo sr, 1995.

* * *

1 list je adresovaný palatínovi, ktorým vtedy bol Pavol Pálfi (Pálffy, pred 1590 – 1653), uhor-
ský veľmož, v rokoch 1625 – 1646 stál na čele Uhorskej kráľovskej pokladne, roku 1646 sa 
stal krajinským sudcom a roku 1649 palatínom, ktorým bol až do smrti.

2 ide o vestfálsky mier uzavretý 24. októbra 1648, ktorým bola ukončená tridsaťročná vojna.
3 František vešeléni (Wesselényi, dobovo Wesselini, 1605 – 1667), uhorský veľmož a župan 
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2viacerých stolíc. Už v mladosti sa zúčastnil viacerých bitiek proti osmanom, roku 1646 bol 
povýšený do grófskeho stavu, roku 1647 menovaný za hlavného kapitána Horného Uhorska, 
v rokoch 1655 – 1667 bol uhorským palatínom. stál na čele protihabsburského sprisahania, 
osnovaného roku 1665, ktoré bolo podľa neho aj pomenované.

4 bornemisa (bornemisza) – príslušník veľmožského rodu bornemisovcov; bližšie údaje nie sú 
známe.

5 odpoveď je adresovaná cisárovi Ferdinandovi iii. Habsburskému (panoval 1637 – 1657).

súpis cisárskej zbrojnice v košiciach
1650

v polovici 16. storočia bolo tzv. Kráľovské Uhorsko rozdelené na viacero kapitanátov, 
čiže obranných regiónov predovšetkým proti osmanom. na území dnešného slovenska 
sa nachádzali dva kapitanáty, a to dolnouhorský (banský) hlavný kapitanát, ktorého sídlo 
sa viackrát menilo, a hornouhorský hlavný kapitanát so sídlom v Košiciach, v ktorých 
okrem hlavného kapitána sídlila aj spišská komora. do kompetencie hornouhorského 
kapitanátu patrila koordinácia obrany všetkých miest, stolíc a pevností na tomto území, 
vrátane takých ako mukačevo, varadín, satmár či Tokaj. Preto aj Košice patrili k najlepšie 
opevneným a vyzbrojeným pevnostiam v krajine. dokumentuje to aj inventár, čiže súpis 
výzbroje cisárskej posádky v Košiciach z roku 1650.

inventár všetkých malých a veľkých diel, prachu, munície a zbraní, ktoré sa 4. novembra 
1650 nachádzali v cisárskej zbrojnici v Košiciach, ako nasleduje a je podrobne viditeľný.

Kartouny.1

Prvý kartoun nazývaný sedliacky tanec s  erbom cisára Ferdinanda a mesta Košíc, 
odliaty Františkom illenfeldom r. 1561. strieľa 40 libier železa2, váži 93 centov, jeho 
hlaveň meria 22 a 1/23, v ústí vpredu je hrubá, leží vo svojej okovanej lafete spolu 
s nabijakom. Je k nemu pre prípad potreby nová lafeta a kolieska.4

železné gule k nemu (v počte) 786.
druhý (kartoun) nazývaný divý muž, bez erbu, s nápisom „divý muž som ja, ne-

chal ma (odliať) František bebek anno 1530“. strieľa 38 libier železa, váži 80 centov, 
jeho hlaveň meria 20, vpredu v ústí je hrubá, leží vo svojej okovanej lafete spolu s na-
bijakom. Je k nemu pre prípad potreby nová lafeta a kolieska.

železné gule k nemu 747.
Tretí (kartoun) nazývaný vôl, s dvoma erbmi cisára rudolfa, strieľa 38 libier že-

leza, váži 78 centov. Z roku 1570. Jeho hlaveň meria 21, vo svojej okovanej lafete je 
aj s nabijakom.

železné gule k nemu 747.

speváčka5 alebo polkartouny6.
sú dva, no k nim nie je žiadna lafeta naporúdzi, každá strieľa rovnako 25 libier železa, 
každá váži 48 centov. merajú v lakťoch 5 a 1/8.
železné gule k nim 757.
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sú k nim dva vozíky, ktoré však nie sú dobre urobené tak ako by mali byť, aby sa 
mohli vytiahnuť do poľa.

švihovky.7

Je jedna s erbom štefana bočkaja, odliata Jánom matheom v roku 1606, ale vpredu 
v ústí poškodená a prasknutá, vo svojej okovanej lafete s nabijakom, strieľa 8 libier 
železa, dĺžka v lakťoch 6 a 1/8, váži 40 centov. Je k nej v prípade potreby nová lafeta 
s kolieskami. železné gule k nej 692.

Falkony.8

Falkon s dvoma nápismi cisára rudolfa z r. 1601, odliaty Krištofom löfflerom, strie-
ľa 6 libier železa, dĺžka v lakťoch 5 a 1/8, je vo svojej okovanej lafete s nabijakom. Je 
k nemu v prípade potreby nová lafeta s kolieskami.

železné gule k nemu 445.
Falkon s erbom biskupa Pavla abstemia von netter, odliaty Urbanom Weissom r. 

1563, strieľa 6 libier železa, dĺžka v lakťoch 5 a 1/4, je vpredu v ústí hrubší, je vo svo-
jej okovanej lafete s nabijakom, zošraubovanej v diere pre knôt. Je k nemu v prípade 
potreby nová lafeta s kolieskami.

železné gule k nemu 445.
ďalší falkon, v jeho erbe polovičný orol a tri pasúce sa jelene, nazývaný Pštros, 

je bez letopočtu, strieľa 5 libier železa, dĺžka v lakťoch 4 a 5/8, je vo svojej okovanej 
lafete s nabijakom. Je zošraubovaný v diere pre knôt.

železné gule k nemu 432.
ďalej falkon s dvoma erbmi cisára rudolfa, odliaty rudolfom bingerom r. 1597, 

strieľa 5 libier železa, dĺžka v lakťoch 5 a 5/8, je vo svojej okovanej lafete s nabijakom.
železné gule k nemu 432.
ešte jeden falkon s biskupským klobúkom a krížom s letopočtom r. 1620, strieľa 

5 libier železa, dĺžka v lakťoch 4 a 1/2, vpredu pred ústím je hrubší, je vo svojej oko-
vanej lafete s nabijakom. v prípade potreby je nová lafeta s kolieskami.

železné gule k nemu 432.
dvojité falkonety.9

Falkonet so znamením leva a koruny bez letopočtu, strieľa 12 a 1/4 libry železa, 
dĺžka v lakťoch 4, vo svojej okovanej lafete spolu s nabijakom. v prípade núdze je 
nová lafeta s kolieskami.

železné gule k nemu 821.
ešte jeden dvojitý falkonet s tureckým erbom, odliaty antonom leom r. 1543, 

strieľa 3 libry železa, dĺžka v lakťoch 4 a 5/8, vpredu v ústí hrubší, vo svojej okovanej 
lafete s nabijakom, zošraubovanej v diere pre knôt.

železné gule k nemu 821.

Jednoduché falkonety.
Jednoduchý falkonet s dvoma erbmi cisára mateja a letopočtom 1614, strieľa 2 libry 
železa, dĺžka v lakťoch 4 a 1/8, vo svojej okovanej lafete spolu s nabijakom, vpredu 
v ústí je hrubý.

železné gule k nemu 312.
ďalej dva jednoduché falkonety s  dvoma erbmi cisára rudolfa bez letopočtu, 

každé strieľa rovnako po 2 libry železa, dĺžka v  lakťoch 4 a  1/8, bez výzdoby, vo 
vlastnej, ale neokovanej lafete, spolu s nabijakom.

železné gule k nemu 622.
ďalej takisto dva jednoduché falkonety s dvoma erbmi cisára rudolfa, odliate r. 

1579 Jánom Krištofom löflerom, strieľa 2 libry železa, dĺžka v lakťoch 4 a 1/8, vo 
svojej okovanej lafete spolu s nabijakom.

železné gule k nemu 622.
naviac jednoduchý falkonet s dvojitým orlom10 bez letopočtu, strieľa 2 libry že-

leza, dĺžka v lakťoch 4 a 1/8, má váhu 10 centov 55 libier, vpredu v ústí je hrubý, vo 
svojej okovanej lafete spolu s nabijakom.

železné gule k nemu 312.
Takisto jednoduchý falkonet s  (erbom) Wolfganga Falckého grófa v  bavorsku 

a rýnskom švábsku, odliaty sebaldom Hürterom v norimbergu r. 1557, strieľa 2 
libry železa, dĺžka v lakťoch 3 a 1/4, je zošraubovaný v diere pre knôt a rozšírený vpre-
du v ústí, vo vlastnej okovanej lafete spolu s nabijakom.

železné gule k nemu 312.
Takisto jednoduchý falkonet s dvoma erbmi cisára mateja z r. 1615, strieľa 1 lib-

ru železa, dĺžka v lakťoch 3 a 1/8, vo svojej okovanej lafete spolu s nabijakom.
železné gule k nemu 2 179.
ďalej falkonet s dvoma ružami, dvoma ľaliami, na prachovej komore hlava držia-

ca guľu v papuli, strieľa 1/2 libry železa, vo svojej okovanej lafete spolu s nabijakom.
železné gule k nemu 780.
Tieto delá nemajú žiadne kovové kryty zapaľovacieho lôžka, no niektoré majú zlé 

bezcenné cínové a železné vrchnáky a takisto nemajú žiadne kliny11.

Komorové pušky.12

malá komorová puška s vyberateľnou prachovou komorou, strieľa 11 lótov olova, bez 
erbu a letopočtu, vo svojej okovanej lafete.

Húfnice.13

Húfnica s erbom cisára Ferdinanda l, odliata Jánom duringom r. 1527, vo svojej 
okovanej lafete, dĺžka v lakťoch 3 a 1/2 bez nabijaka.

Kamenné gule k tomu 84.
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ohnivé mažiare.14

mažiar, ktorého nápisom sú dva erby cisára rudolfa, odliaty rudolfom bingerom r. 
1598, vrhá 70 libier kameňa vo svojej okovanej lafete.

Polámané organy.15

dvojitý organ na kolieskach, s 30 píšťalami na jednej strane a 10 píšťalami na strane 
druhej.

ďalej dvojitý organ s kolieskami, ale píšťaly má upchaté a nepoužiteľné.
Pálený organ na kolieskach.
Zdvojený rozobratý organ bez koliesok takisto už nepoužiteľný.

lafety.
11 okovaných lafiet veľkých a malých na kolieskach a bez nich, tieto lafety musia 

byť rozbité, aby železo mohlo byť opäť po kúskoch použité.
3 nové neokované lafety.

železné gule.
spolu 5 971 kusov gulí, kalibru 1/2, 4, 7, 9 , 1 5 ,  20, 26 až 33 libier, no k týmto 

guliam nie je v súčasnosti k dispozícii žiadne delo.
17 gulí s reťazami16.
16 centov 40-librových železných gulí do dvojitých hákovníc.
5 centov 60-librových železných gulí do muškiet.
2 centy 100-librových olovených gulí do muškiet.
128 kamenných gulí vážiacich 10 libier.
50 kamenných gulí vážiacich 30 libier.
140 drevených, plechových a ľanovým plátnom potiahnutých plnených kartáčov17.
40 neplnených nových drevených kartáčov.
156 centov 32 libier hrubého kusového a mušketového prachu.
22 centov prachu.
3 centy knôtov.
21 centov 26 libier síry.
3 centy čiernej smoly v bočke.
Terpentín v súdku s obsahom desať holb.
9 plnených a neplnených veľkých a malých petárd.
8 mosadzných neplnených veľkých granátov spolu so zapaľovačmi.
63 neplnených kovových ručných granátov, k nim drevené zapaľovače.
7 kovových zapaľovačov do granátov.
69 centov 52 libier rozkúskovaného kovu.

5 centov 30 libier opotrebovaných kovových platní.
16 starých kovových listov vážiacich 4 centy 60 libier.

ručné zbrane.
2 dlhé železné dvojhákovnice18.
52 dvojhákovníc v dobrom stave. musia sa vylepšiť novými pažbami.
41 dvojitých hákovníc zlých a nepoužiteľných.
27 muškiet. všetky sa musia opraviť.
7 bandalírov k nim patriacich.
9 starých zlých hlavní z muškiet.
30 zámkov z muškiet19.
142 foriem na gule do muškiet veľkých aj malých.
3 dlhé železné formy na gule.
8 mosadzných foriem na gule.
1 veľká železná forma na gule.
1 železná lyžica na liatie gulí.
2 dlhé ručné rúry.
900 veľkých a malých fliaš na prach.

Citované podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VII. Turci v Uhorsku 2. časť. ved. red.: 
Kónya, Peter. bratislava : literárne informačné centrum, 2006, s. 37-41, č. 6 (preklad Peter 
Kónya).

edícia: KárFY, Ödőn (ed.): Kassa város fegyvertárának összeírása 1650. in: Történelmi tár 
1902, s. 453-458.

literatúra: KŘížeK, leonid – ČeCH, Zdirad J. K.: Encyklopedie zbraní a zbroje. Praha : libri, 
1997.

* * *

1 Kartoun (nem. Kartaun) – ťažšie delo kalibru 16 – 20 cm.
2 ide o železné gule vážiace 40 libier. libra – stará miera s hmotnosťou okolo 0,5 kg.
3 dĺžka uvedená v lakťoch, lakeť sa pohyboval od 1,8 do 2 metrov.
4 Zrejme pre prípad potreby bolo možné dať delo do mobilnej lafety na kolieskach.
5 speváčka (nem. Singerin), čiže polkartoun.
6 Polkartoun (nem. Halbkartaun) – delo polovičného kalibru kartounu.
7 švihovka – delo s kalibrom 10 – 14 cm.
8 Falkon (z franc. faucon, čiže sokol) – ľahšie delo s kalibrom 6 – 8 cm.
9 Falkonet – menšie či ľahšie delo než falkon s kalibrom 4 – 6 cm.
10 ide o ríšskeho orla.
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3 výhražný list osmanského veliteľa dedinke Šajba
1651

osmanskí úradníci a velitelia bez ohľadu na prímerie s habsburskou monarchiou 
sústavne vydierali a prepadávali nechránené obce v pohraničnej oblasti. vyplýva to aj 
z nevšedne štylizovaného listu v slovenčine, ktorého autorom je veliteľ na dvore budín-
skeho pašu. list je adresovaný obyvateľom dedinky šajba (dnes strelníky) pri Ľubieto-
vej.

Ja som v budíne meškajici ali aka z božeim dovolením. vy ste šajbanski richtári i su-
sedi. Toto vam znamost činim: ja som vas panom. Prez meškani na moju víru jed-
neho človeka dnu pošlite i cisárovi dar pošlite. Tuto dokoname s vami, nakolko (zo) 
sumy budete zostati. nebo jetliže neprídete, vas budu plundrovati, ani ženy ani deti 
s pokojem nebudu ostati; nebo ja vas žielem, když vas vypalia. Za tym nerecite, že 
som vam chyr neposlal. Ja tento list vam na moju víru ta hore som vam poslal. Jezliže 
vam čuo bude, za tym ja zaplatim, ale pre meškaní dnu pridite i mne ohledajte. vi-
dite, jaky som ja človek.

datum v budíne 1651 mense martii 15. die.

Citované podľa raTKoš, Peter (ed.): Naše dejiny v prameňoch. bratislava : slov. pedagog. nakl., 
1971, s. 124.

Uloženie: štátny archív banská bystrica, pobočka Kremnica, mm Kremnica, tomus ii., fons 26, 
fasc. 12, no. 2626.

literatúra: lamoš, Teodor: Archív mesta Kremnica. Sprievodca po fondoch a zbierkach. bratisla-
va : slov. archívna správa mv, 1957.

11 Zrejme kliny na zameriavanie.
12 Komorová pušku – zastaraná zbraň menšieho kalibru, nabíjaná zozadu.
13 Húfnica – staršie delo, strieľajúce rovno, t. j. do húfu.
14 ohnivý mažiar – delo veľkého kalibru, vystreľujúce pod veľkým uhlom ťažké strely.
15 išlo o zbraň zloženú z viacerých hlavní menšieho kalibru, v Košiciach ich mali polámané, teda 

nepoužiteľné.
16 gule rozdelené na dve polovice spojené reťazou. Popri pevnostnom a obliehacom delostrelec-

tve používali sa aj v námorníctve najmä na lámanie sťažňov.
17 Kartáč (z lat. carta, čiže papier, kartón) – delostrelecký výbušný náboj, ktorý tvoril papierový, 

plátený, drevený alebo aj plechový obal naplnený malými kúskami olova alebo železa.
18 Hákovnica (nem. Hackenpucksen) čiže hradobná puška – dlhá, ručná palná zbraň menšieho 

kalibru, ktorá sa upevňovala na hradbu hákom.
19 išlo o mechanizmus na zapaľovanie prachu v mušketách pomocou tlejúceho knôtu.
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4 inventár mestskej zbrojnice, dolnej a hornej mestskej 
brány v Trenčíne
1657

v súvislosti s akútnym osmanským nebezpečenstvom mestá venovali veľkú pozor-
nosť výzbroji a výstroju. Konkrétnym výrazom tejto skutočnosti je aj inventár mest-
skej zbrojnice a mestských brán v Trenčíne. vyhotovením inventára boli mestskou 
radou 9. marca 1657 poverení nasledovní úradníci: štefan ďurďovianský (Gyorgo-
vjanszky), senátor Trenčína; andrej Kubranský (Kubransky), senátor Trenčína; adam 
Fabián (Fabian), senátor Trenčína; štefan demián (Demian), člen širšej mestskej 
rady v Trenčíne (electi) a andrej mercatoris (Mercatoris), ministeriál Trenčína.

in armamentario1

mosazny glob2  no. 1  Čzep3 do walow   no. 1
železny glob  no. 1  ruky stare na hodiny  no. 2
Plechy   no. 2  Czkla dluhe   no. 2
Prachu sudkow plnich no. 3  Czklo male   no. 1
Prachu sudek maly no. 1  sserek bonto4 na kolečzkach no. 3
sudek gedlowy wic než polowicz Tarasky5 železne   no. 3
sanitry pol diesky6   Taraska mosazna  no. 1
smoly ziwicoweg kus   Knotow zwasky   no. 2
smoly dieska  no. 1  Cintrun7   no. 1
sirky8 w diesce malo na dne  dardičzek9   no. 40
gulek w priczinku welkich y malich Kolečzka okowane pod klietku  no. 4
džbanky na hromade   Polhaky10   no. 4
olowa kusy    Formy na gulky   no. 3
Halky11 z plechom no. 4  Hlawne z sserek bonto  no. 2
sskridly hlinenneg no. 40  Hak co se slezage zatahugi
Haky smolne  no. 3  Kladiwo železne perlik

na dolny brane

Hakownicz12  no. 34  Halapart13   no. 17
Polamane hakownicze no. 2  item halaparta gedna w Ulicy
musketow  no. 35  Zastawa   no. 1

Pantalirow14 k musketom no. 16  lampas   no. 1
Zamkow   no. 6  buben   no. 1
Zamek na formy  no. 1  Kopiatok15  no. 1
železny kuol   no. 1  Haky16   no. 3
lopata okowana  no. 1

na Horny brane

Halaparty   no. 2  desek gedlowich no. -
muskety17   no. 3  Hakownicz  no. 19
Zamkow   no. 5  desek bukowich no. 99
sswangi    no. 2  Puta   no. 4
Powraz ze sswangu kupeny a(nn)o 1655
slezage18 čtiry ktere ma wratity p. Černyska
i(te)m powras druhy mensy toho roku kupeny Čzlny   no. 2
Trety powras na osem sach19 kupeny 1656 Hak z kterim se slezage zatahugi
Čztwrty powras na sedem sach kupeny 1657

Citované podľa brindZa, Peter: mestskí kapitáni Trenčína v storočí stavovských povstaní. in: 
Vojenská história, roč. 18, 2014, č. 1, s. 41-42.

Uloženie: štátny archív bratislava, pobočka Trenčín, f. mg Tn, Príjmy a výdavky 1654 – 1658, 
fasc. ročník 1657, nespr.

literatúra: Historický slovník slovenského jazyka I – VII. bratislava : veda, 1991 – 2008.

* * *

1 in armamentario (lat.) – v zbrojnici.
2 glob – guľa.
3 Čzep – čap, zátka.
4 sserek bonto (z maď. seregbontó) – delo, hlaveň.
5 Taraska – tarasnica, spočiatku prevažne poľné, neskôr pevnostné delo používané už od začiat-

ku 15. storočia.
6 dieska – dieža, diežka, väčšia drevená nádoba na tekutiny, sypaniny a rôzne druhy zomletého 

prachu.
7 Cintrun – neidentifikovateľný predmet.
8 sirka – síra, sírny prach.
9 dardičzek, darda (z lat.) – kopija, oštep.
10 Polhak, polhák – krátka strelná zbraň, ľahšia hákovnica.
11 Halka, hálka – guľa, guľka, ružica.
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512 Hakownicz (z nem. Hackenpucksen) – hákovnica, čiže hradobná puška, dlhá, ručná palná 
zbraň menšieho kalibru, ktorá sa upevňovala na hradbu hákom.

13 Halapart, halapartňa – tyčová zbraň, čiže sekera s hákom na dlhej rúčke.
14 Pantalir – bandaliér (z franc.), čiže široký kožený pás, ktorý sa nosil ako šerpa od pravého 

pleca k ľavému boku a slúžil ako zásobník prachu i na privesenie zbrane.
15 Kopiatok – puzdro na kopiju.
16 Hak – hák, resp. v tomto kontexte hákovnica, čiže strelná zbraň.
17 musketa, mušketa – dlhá ručná palná zbraň s knôtovým a neskôr kresadlovým zámkom na-

bíjaná spredu; pri streľbe sa opierala o furketu, čiže podpornú vidlicu.
18 slezag (z nem.) – trám.
19 siaha – stará dĺžková miera, cca 1,9 metra.

uhorsko očami osmanského cestovateľa
1661 – 1666

víťazná bitka pri moháči roku 1526 umožnila osmanom postupne rozšíriť územie os-
manskej ríše až po strednú európu. Turci takmer 250 rokov okupovali centrálne Uhorsko 
(dnešné maďarsko) a začas aj južné oblasti dnešného slovenska. roku 1665 vyslali osmani 
do viedne mierovú delegáciu, v ktorej bol aj významný turecký cestovateľ (a zaiste aj vyzve-
dač) evliya Čelebi (1611 – asi 1682). narodil sa v istanbule a krátko pôsobil ako predčítač 
Koránu. slúžil v sultánskom paláci a neskôr sa zúčastnil na mnohých vojenských výpravách 
do rôznych častí osmanskej ríše, ktorá sa vtedy rozkladala na troch kontinentoch. Poznatky 
a skúsenosti z ciest Čelebi opísal v desaťzväzkovom diele s názvom Kniha ciest (Seyahatname). 
Jej podstatnú časť preložil a vydal slovenský turkológ vojtech Kopčan (1940 – 2000). Po ro-
kovaniach na cisárskom dvore, kde sa Čelebi údajne zoznámil aj s cisárom a kráľom leopol-
dom i., ktorý mu vraj vydal patent na voľný pohyb po habsburskej monarchii, sa cestovateľ 
na spiatočnej ceste zastavil aj v bratislave, vtedajšom hlavnom meste Uhorského kráľovstva. 
ďalšie Čelebiho putovanie smerovalo údajne z bratislavy po trase žil (pravdepodobne šaľa), 
leopoldov, Hlohovec, nitra, šurany, nové Zámky a odtiaľ na budín. v skutočnosti sa však 
Čelebi so svojím sprievodom pravdepodobne dostal z bratislavy priamo do nových Zámkov, 
kde sa z druhej ruky dopočul o okolitých hradoch a mestách a začlenil ich do svojho rozprá-
vania. Jeho súčasťou sa tak stal aj opis stavebných prác na práve vznikajúcej novej protios-
manskej pevnosti nazvanej po cisárovi leopoldovi i. – leopoldstadt, slovensky leopoldov. 
budovať ju začali po mierovej zmluve vo vašvári (1664) ako náhradu za osmanmi obsadené 
nové Zámky. Podľa Čelebiho rozprávania z leopoldova pokračoval sprievod ďalej k Hlohov-
cu a k nitre. nitru Čelebi spoznal už rok predtým, keď bol priamym účastníkom jej dobytia 
osmanmi. Poslednou Čelebiho zastávkou na ľavej strane dunaja boli nové Zámky. Tejto 
podľa súčasníkov „nedobytnej pevnosti“ sa osmani zmocnili roku 1663 a turecký cestovateľ 
bol taktiež pritom. nové Zámky teda navštívil dvakrát a obdivne ich spomína na viacerých 
miestach svojej Knihy ciest. opis nových Zámkov patrí, okrem niektorých detailov, k viero-
hodnejším častiam Čelebiho Knihy ciest. Pravým opakom je pohľad tureckého cestovateľa na 
mesto Košice, do ktorého údajne viedla jeho prvá cesta na dnešné územie slovenska. Priam 
fantazijný opis budí podozrenie, či vôbec Čelebi toto mesto navštívil. aj keď opis tureckého 
cestovateľa vo všetkých podrobnostiach nezodpovedá skutočnosti, treba ho chápať ako osobi-
tý a cenný prameň pre poznanie minulosti našich miest v období protiosmanských bojov.

hrad košice
Postavil ho kráľ menom Kaša bán1. Hrad zo dňa na deň väčšmi prosperoval, preto sa 
stal predmetom túžob kráľov. Teraz, v orta madžar,2 medzi kurucmi, ho vlastní ne-
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mecký cisár. Predtým bol v držbe sedmohradských kráľov. obývajú ho sedmohradča-
nia, maďari, nemci, obyvatelia orta madžaru a kuruci. Poddaní sú valasi a Koroli3. 
Košická pevnosť je pevný hrad štvorcového tvaru. nachádza sa na okraji košického 
vrchu. Je to kamenná stavba ako Jágerský hrad, ibaže košický je aj tri razy väčší ako 
jágerský. má veľké bašty a priekopu, ktorá od strany vrchu je ako hlboká studňa. 
ďalej má osem nových, hrubých brán. okolo pevnosti je dvojitý hradný múr. mimo 
hradu sa dvíhajú mocné bašty, ktoré sú tak preplnené balyemezovými delami4, že mu 
dodávajú výzor tmavého kríka. Je to veľmi silný a povestný hrad s rôznymi čertovi-
nami. vo vnútri pevnosti sa nachádza štyritisíc palácov a iných budov postavených 
z kameňa. sú ozdobené balkónmi a vymaľované podobne ako čínske domy. strechy 
sú pokryté ligotajúcimi sa keramikami rôznych farieb, meďou, bielym cínom a olo-
vom. medzery medzi bránami sú vyplnené výzbrojou. strážcovia nikdy nemajú voľ-
no, pretože obyvateľstvo sa strašne bojí Poliakov a Čechov.

Predmestie
mimo hradu, na južnej strane, pri pohľade na východ leží veľké predmestie. Tvorí 
ho zoskupenie väčších i menších budov. vidieť ich zďaleka. Je to jednoduchý hrad 
štvorcového tvaru. má veľmi hlbokú priekopu. mesto je také veľké, že sa dá obísť len 
za dve hodiny.

v  kresťanskom svete niet viac takých miest obrátených na východ. vo vnútri 
mesta sú ulice s čistou dlažbou podobnou maľovanej šachovnici, že sa to nedá opísať. 
Trhovisko sa skladá z tisícšesťdesiat kamenných, krásnych obchodov. Chutné jedlá 
a  rôzne látky tam predávajú krásne dievčatá. mesto má jedenásť hostincov. medzi 
nimi je hostinec gábor bán veľký ako hrad. má troje kúpeľov, ale bez kopulí. sú to 
zvláštne kachľové kúpele, postavené pomocou vápna a cementu. majú štvoruhlastú 
klenbu. Pri štyroch kamenných stenách sú miesta podobné schodištiam, na ktorých 
stoja bazény. voda z ľudí umývajúcich sa na hornej sofe5 nestrieka na ľudí, čo sú na 
spodnej sofe, ale odteká. Zvláštne majstrovstvo! najnižší schod je studený. Pod po-
sledným schodom je plaváreň. stredné stupne sú teplé. vyššie sú najteplejšie. stupeň 
pri klenbe je taký horúci, že sa to nedá vydržať. Človek si kúpi kúpeľ tam, kde môže 
vydržať. Potom odíde. vyhrievaciu pec nemá zvonku.

v štyroch kútoch kúpeľa je štvoro kachlí s krištáľovým vrchom, takže je vidieť 
oheň. Kúpeľné služby vykonávajú staré ženy. všetky sú mastičkárky – lekárky.

Hlavné mestské cesty sa ligocú. sú vydláždené bielym mramorom. Keď je bla-
to, vtedy rieku, čo tečie od úpätia košického kopca za hradom, nechajú pretekať cez 
mesto. majitelia domov vymetú ulice metlami a  tak ich vyčistia, že keby sa na ne 
vylial med, mohol by sa lízať. v meste sa nikdy nevyskytuje mor. Podľa lekárov mor 
pochádza z nečistoty. mesto je však nanajvýš čisté, a preto bezpečné proti moru. Had, 
jašterica, škorpión, myš, bocian, kaňa a im podobné, škodlivé a nebezpečné zvieratá 

sa tu nenachádzajú. skutočne, ani v jednej krajine nejestvuje taká paráda a čistota, 
ako vidieť v tomto kraji. voda a vzduch sú príjemné a ľudia veľmi pekní. Je to krásny 
pohľad, ktorý omámi myseľ diváka.

okolo mesta, na všetkých stranách, až po úpätie košického vrchu, rozprestiera sa 
pole, ktoré kým obídeš po dĺžke a šírke uplynú štyri hodiny. na tejto pôde sú vinice 
a záhrady. Hovorí sa, že platia desiatok z päťdesiattisíc viníc. v každej vinici je zámo-
ček a na ňom veža. Záhrady zdobia nespočetné vodné bazény a fontány. Keby sme 
mali vychváliť toto mesto podľa skutočnosti, museli by sme veľmi veľa rozprávať.

chvála mesta košice
má jednu nemocnicu. Keď do nej vojde polomŕtvy človek, ožije. v kláštore sú šikov-
ní lekári, čo zdokonaľovali vedu od platónskych čias.

Keď som si jedného dňa prezeral kláštor, dozvedel som sa, že na druhý deň budú 
Ježišove narodeniny – nech je pozdravený! Ten deň sa každý pripravoval. do Košíc 
sa za tri dni a tri noci zhromaždilo desaťkrát stotisíc ľudí. Kláštor spomínaného Kaša 
bána a košická rovina boli plné opásaných ľudí s klobúkmi na hlavách. vtedy som si 
to pekne prehliadol. v slabej chvíľke mi skrsla v hlave táto modlitba:

„ach! Tvorca oboch svetov! Ty si kráľ kráľov a pán sveta. vyzdobil si zem rôzny-
mi národmi a státisíce ich živíš. dávaš im silu, vlasť, odev a šťastie. Prečo ich potom 
berieme do zajatia a oni nás?” Čudoval som sa.

Potom vyšli zhromaždení s  obyvateľstvom z  hradu na tulipánovú rovinu, kde 
táboril Hüseyin paša. Keď kňazi prednášali kázne o narodení Ježiša, všetci sa odušu 
modlili, pohybujúc rukami. obsah ich modlitby je tento: „ach, mária! gott!“ teda 
„ach, matka mirjem! ach! veľký bože! osmanské vojsko prišlo k brehu rieky Tisy 
a pod mesto Košice. K tebe sa utiekame pred osmanmi a tatárskym vojskom!” Takto 
orodovali a nariekali. Potom išli do veľkého kláštora a najedli sa v imarete6. nakŕmili 
aj chudobných. nahým dali šaty.

opis Tokajského hradu
Hrad leží na brehu rieky Tisy, na území orta madžar. Je v rukách vojvodu, palatína 
Pála. Treba si ho prezrieť, lebo je to hrad ako alexandrova hradba. spomenuli sme ho 
predtým, v dobe aliho pašu. Potom sme išli deň na východ a na úpätí vysokých hôr 
leží hrad Košice.

opis košického hradu
Keďže sa nachádza v orta madžar a je v držbe kuruckého bána, obzrel a poprezeral 
som si ho do vôle za aliho pašu7, aj opísal. ale teraz som si ho znovu prehliadol.

Košický hrad má v blízkosti iremovej záhrady v  jednom údolí hlbokú studňu. 
Keď vodu z tejto studne nalejú na frenkské železo8, v okamihu sa železo zmení na čer-
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venú meď. moji sluhovia mali v torbách po jednom železnom klinci. dozvedeli sme 
sa o tejto vode a spomenuli sme si na to.

– – – vytiahli sme z torieb klince, a keď sme ich potreli vodou z tejto studne, zra-
zu dostali klince červenú farbu. Zaniesli sme ich našim serdarom9 Hisim mehmedovi 
pašovi a džerah Kasimovi pašovi.10 Keď sme im ich ukázali, veľmi sa čudovali. Hneď 
poslali vlastných ľudí s fľašami k zmienenej studni, aby priniesli vodu. natreli ňou 
klince a okamžite sa premenili na červenú meď. vzali niekoľko klincov obalených 
červenou meďou, a keď ich ponorili do octu, meď sa hneď stratila. len čo gazdovia 
zatúžili potrieť železo vodou zo studne, hneď sa obalilo červenou meďou.

v blízkosti mesta Košice je slávny prameň s liečivou vodou. na tejto čistej zemi je 
mnoho pozoruhodností ako ambra, ale cestovanie mi zabránilo, aby som ich opísal.

Potom serdar mehmed paša urobil so skúsenými starcami poradu a po jednoznač-
nej dohode sa vydali do krajiny Hajdušák11.

* * *

opis silnej pevnosti, čiže mocného hradu nových Zámkov
Újvár znamená v maďarčine nový hrad. a naozaj, v roku 1005, v roku dobytia Jág-
ra, bola táto pevnosť len drevenou palankou.12 vtedy ju dobýjali sedmohradský kráľ 
gabriel bethlen, Kara mustafa paša13 a niekoľko vezírov. Keď bez úspechu odtiahli, 
otec prekliateho Forgáča postavil túto silnú a pevnú pevnosť. Potom ju tento Forgáč14 
ešte dobudoval a po šesťdesiat rokov zostala silnou pevnosťou.

až teraz, za mohutnej výpravy, t. j. keď prišla osmanská armáda s nespočetným, 
dvakrát stotisícovým vojskom pod túto pevnosť, vystrelili tridsaťtisíc delových gúľ 
a tridsaťosem dní a nocí ju obliehali.

v roku 1074, za vlády sultána mehmeda iv. chána, ju násilne dobyli rukami sláv-
neho vezíra Fazila ahmeda pašu. Chronogramy dobytia:

„allah pomohol, dobyli sme Uyvar! (1074).“15

druhý chronogram mezaki efendiho16:
ej, povedal mezaki tarih: „starostlivosťou ahmeda pašu vzali Uhrom Uyvar! (1074).“17

Táto umelecky postavená pevnosť sa nachádza v strede nekonečnej roviny bez vy-
výšenín. Je to šesťuholníková silná stavba. leží na zemi ako odtlačok süleymanovej 
pečate.18 v šiestich rohoch má šesť veľkých bášt. Každá je ako alexandrova hradba.

na západe je to biela bašta. na severe bašta pri viedenskej bráne. vľavo od nej je 
Jasi bašta. na východe pápežská a juhovýchodná kráľovská. na juhu komárňanská 
a na juhozápade Forgáčova19. na každej bašte je po štyridsať – päťdesiat diel.

v spodnej časti je skladište pušného prachu. všetok prach však nie je sústredený 
na jednom mieste. rozmiestnili ho do rôznych prachární, azda kvôli tomu, aby ne-
vznikla škoda. – – –

obvod pevnosti po okrajoch priekopy dosahuje určite dvadsaťtisíc krokov. Prie-
kopa je päťdesiat krokov široká. Je hlboká ako peklo a až po okraje naplnená vodou 
z rieky nitry, takže vo vnútri môžu plávať lode. v priekope žijú rozličné druhy rýb. 
Chytajú ich z člnkov.

má dve brány. Pred bránami sú veľké mosty, lebo je to verejný prechod. sú z dre-
va. Predtým, než sme išli na výpravu do nemecka, nepriateľ ich zničil. budínsky 
vezír Hüseyin paša vybudoval dva také pevné mosty, že sa to nedá vyjadriť. mosty 
majú na dvoch miestach padacie dosky a reťaze. Každú noc ich zdvihnú hriadeľmi 
a pred železnými bránami pevnosti urobia z nich štít. Jedna sa nazýva viedenská brá-
na a smeruje na západ. druhej hovoria komárňanská a otvára sa v smere z východu 
na juhovýchod. od komárňanskej po viedenskú bránu je veľká cesta. od viedenskej 
brány vidieť komárňanskú. vedľa viedenskej brány sú ešte malé vrátka. Chodia cez 
ne k priekope naberať vodu.

silné hradby okolo pevnosti vybudovali z tehál, nie z kameňa. múry sú hrubé 
dobrých päťdesiat krokov. okolo sú kopce vypálenej hliny. Jedným slovom, ako-
by prevŕtali veľkú horu v prostriedku. Úsilím mužov postavili takú pevnosť, že to 
presahuje ľudské sily. obvod má desaťtisíc krokov. Ja, úbohý, som sa poprechádzal 
po týchto múroch. od bašty k bašte, prešiel som krížom-krážom desaťtisíc krokov. 
Zvonku, od kraja priekopy až na druhú stranu je šesťtisíc krokov. okolo po múroch 
sú cesty. na nich sú kopce spálenej hliny, preto sa k tejto pevnosti nedajú robiť pod-
kopy. vnútro pevnosti je usporiadané ako šachovnica. Po šírke a po dĺžke má dvadsať 
ulíc. nie sú tam krivé ulice. Keď sa človek pozrie na hocktorú stranu, odvšadiaľ vidieť 
pevnostné hradby. vo vnútri je tisícosemsto domov. väčšinou sú poschodové a posta-
vené z kameňa. sú to pekne usporiadané, vyzdobené a šindľom pokryté priestranné 
paláce. daktoré zničila delostreľba.

najreprezentačnejší a  najkrajší je Forgáčov palác. má sedemdesiat až osemde-
siat izieb, prijímaciu miestnosť a kúpeľňu. nad bránou je obraz znázorňujúci slnko. 
oproti palácu je dom nemeckého kapitána. aj tento možno pokladať za pozoruhod-
ný palác.

v pevnosti sú tri pekné a pevne postavené veľké kostoly. najväčší a najkrajší je 
maďarský kostol. niet v ňom sôch ani modiel. steny sa lesknú ako biely mramor. 
niekde vidieť kríže. na vyvýšenom mieste podobnom mahfilu20 sa nachádzal dávi-
dovský organ21. veľkovezír22 (Ahmed Köprülüzade paša) ho chcel počuť, a kázal zaja-
tým kňazom zahrať na organe. všetci sme počúvali. bolo to veľmi dojímavé a smut-
né. Človeka to okúzlilo a čudoval sa – – – Potom tento chór, kde bol organ, zmenili 
na mahfil pre muezínov.

Kostol mal aj zvonicu ako hrad. bola poškodená delovými guľami. Potom z nej 
urobili mnohostranný minaret na volanie mohamedánskeho ezánu23. vo veľkom 
kostole zriadili mihrab24, minbar25, kursí26 a mahfil a pre šťastného padišáha, sultána 
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mehmeda iv. chána vytvorili džami27, takže sa stal jasným svetlom. od juhovýchod-
nej brány až po mihrab meria stodesať krokov a je celých osemdesiat krokov široká. 
na mihrab napísal Kuburizade Halil efendi verš:

„a kedykoľvek vošiel za ňou Zachariáš do chrámu – – –
a nad železnú bránu nápis: nieto boha okrem allaha!“28

Ja, úbohý evliya, som to vytesal do mramoru. Zlatník silovla to zlatou farbou 
vymaľoval. Text chronogramu, ktorý je nad juhovýchodnou bránou džami, napísal 
hlavný nišandži nasuha pašu Ömer beg. ale do mramoru som ho znovu vytesal ja, 
úbohý evliya, ktorému zostalo toto umenie od otca.

Chronogram nad bránou je nasledovný:
„Keď silný hrad nové Zámky obsadil vezír, ozdoba ríše, aby sa stal džami chána 

mehmeda, dal obnoviť tento kostol. Zmenil sa na skutočne krásny príbytok, a stal sa 
podobný jeruzalemskej mešite.“

Ömri povedal tento chronogram: „svojou zbožnou atmosférou (akoby bol dru-
hou) omarovou mešitou! rok 1074“29

od veľkovezíra som dostal za námahu sto zlatých, pretože som napísal a vytesal 
tieto chronogramy a iné diela.

nemecký kostol
(Keď ho premenili na džami), nazvali ho menom sultánovej matky. Keďže to bol veľký 
kostol a stará modlitebňa, bol tak umelecky postavený a vyzdobený ako Kasr-i me-
šid30. boli v ňom rozvešané rôzne umelecké kríže, cenné lampy vyzdobené drahoka-
mami. na stenách boli rozkošné maľby, krásne a ozdobné predmety, že sa to nedá 
opísať ani vypovedať.

Povrch veľkých stien skrášlili drahými kameňmi, obrazmi a maľbami a vyzdobili 
niekoľkými tisícmi zvláštnych a čudných modiel. gaziovia31 všetky sochy porozbíjali 
na kúsky. a keď ho takto vyčistili od špinavého hriechu, stal sa krásnou džami, že 
dnes na hraniciach niet podobnej. ba ani Kizil elma džami na ostrihomskom hra-
de32 – – –

valide džami33 nemala okolo posvätného miesta päťdesiat medresovských ciel. 
stali sa kláštorom rádu Halveti34 ostrihomského šejcha aliho efendiho. na juho-
východnej strane džami je radostná záhrada podobná záhrade iremovej. K štvor-
hrannej vysokej zvonici postavili štíhly minaret. do šírky a do dĺžky je ako Hünkâr 
džami35. aj táto džami je veľmi príjemná, vyzdobená a svojou krásou srdce otvára-
júca – – –

Potom prestavali slovenský kostol na džami Haseki sultan hatun36. Teraz z nej 
spravili zásobáreň suchárov pre moslimských gaziov. aj toto je veľká džami. nie je 
však vyzdobená, lebo slovenský ľud je poddaný maďarom a nemcom. Preto majú len 
takéto malé kostoly. Potom na vnútornej strane viedenskej brány vytvorili džami def-

terdara37 ahmeda pašu tým, že prestavali vhodnú časť veľkého paláca a urobili malú 
džami. bola to však modlitebňa s dostatočne veľkým priestorom.

Pozoruhodnosti pevnosti nové Zámky
v prostriedku má pevnosť veľké námestie. Je tam hlboká studňa vyložená kameňom. 
Jej voda sa podobá vode života. Kto chce vytiahnuť vodu, zavesí na kolesá pri studni 
vedrá. Za okamih sa vedro spustí do studne. Keď sa stlačí jedna páčka na kolese, hneď 
sa vedro vytiahne pomocou kolies hore. bez ľudskej sily a vynaloženia akejkoľvek ná-
mahy a úsilia sa voda ťahá pomocou hriadeľov. Je to čudný pohľad. daktoré kolesá 
a hriadele sa však kazia.

vedľa studne je šibenica a  popravisko. nech nám allah odpustí! nech allah 
ochraňuje ľudí pred týmto príbytkom múk! na námestí je aj vysoká štvorhranná veža 
s hodinami podobná bašte. Je na nej zvon ako kúpeľná kopula. Jeho hlas počuť až na 
nitrianskom a ostrihomskom hrade. Pod vežou s hodinami a v blízkosti šibenice je 
väzenie. boli v ňom uväznení moslimskí zajatci. vznešený bože, ochraňuj aj našich 
nepriateľov pred týmto väzením! Je to väzenie, ktoré sa podobá peklu.

okolo popraviska je dvesto obchodov. v blízkosti je pekáreň. má päť pecí. všet-
ku múku sypú do sít. Jemnú, bielu múku preosievajú cez tri sitá pomocou kolies 
podobných hodinovým, bez toho, žeby sa ich človek dotkol. aj toto je zvláštne maj-
strovstvo!

Za komárňanskou bránou je nezvyčajný mlyn na múku. nekrúti ho kôň ani do-
bytok. Je to na štvoro rozdelený mlyn. Kolesá krútia hodinové kyvadlá veľké ako ko-
pula kúpeľa. melú múku bez ľudského dotyku. múku sypú na tri-štyri sitá. Keď sa 
kolesá pohnú, vychádzajú z nich tri-štyri druhy múky. väčšina súčastí kolies je želez-
ná, ale valce sú celé z dreva. idú tak ľahko, že ich môže pokrútiť aj dieťa. Čudný stroj!

Zbrojnica novozámockej pevnosti
v južnej časti pevnosti, medzi vysokými kamennými stenami postavenými do štvor-
ca, akoby to bola vnútorná pevnosť, je zbrojnica, že u osmanov hneď takú nenájdeš. 
boli v nej uložené potraviny a nápoje od výmyslu sveta. ba dokonca aj niekoľko tisíc 
zväzkov vážnych, ilustrovaných lekárskych kníh z anatómie a ibn sinov Kanun38, že 
sa to nedá vyjadriť ani opísať. Je tu tridsať vyšších a nižších miestností. vo vnútri sú 
rovnako naplnené. na dverách sú napísané zoznamy všetkých vecí, čo sa nachádzajú 
vo vnútri, aby sa v čase potreby ľahšie našli.

v daktorých celách boli chirurgické i očné obväzy aj iné lieky. bolo tu niekoľko 
tisíc ópiových liekov proti bolesti, preháňadlá, ba aj jedy. dole je tiež tridsať kamen-
ných ciel. Je tam vojnové náradie a zbrane. desaťtisíc karabínových pušiek vyklada-
ných drahokamami. desaťtisíc pancierov, heliem, prilieb, šupinových pancierov. Po-
čet kopijí, halapartní, dvojzubcov, rýľov, sekier, nožov, čakanov, dýk, mečov, oštepov 
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a iných nástrojov a zbraní vie iba allah. Zbrane boli také vyleštené a ligotavé, akoby 
vyšli z rúk majstra, čo ich zhotovil.

vyše tisíc sudov bolo po vrch naplnené štyridsiatimi druhmi gúľ, aké osmani 
ešte nevideli. sú tam aj drôtené gule. Keď vyletia z pušky, zmenia sa na dve guľky 
spojené železným drôtom dlhým dve piade. Tento rozreže a zničí všetko, čo mu prí-
de do cesty. vnútro daktorých gúľ bolo naplnené železným hrachom, jačmeňom, 
reťazami, zemou, naftou a oslím močom. stáli pripravené v sudoch. Je pravda, že 
ak dakoho zasiahne hociktorá z týchto gúľ, stane sa mučeníkom.

okolo zbrojnice popri múroch je pod strechou uložené niekoľko stotisíc 
rôznych delových gúľ – naolejovaných a  lesklých. stoja pripravené jednotlivo vo 
váhe od jednej okky po štyridsať okk39. na daktorých miestach je nespočetné 
množstvo ručných bômb nazvaných domuz ayagi, pačariz, makas, tulumba, sür-
me, sklené bomby40 a bomby do mažiarov. medzi výzbrojou chýbajú luky a šípy.

Prišiel veľkovezír s niekoľkými vezírmi. Keď si prezreli zbrojnicu, všetci sa ču-
dovali a divili. všetky potreby a zásoby spísali podľa položiek v prítomnosti ostat-
ných vezírov. Táborový mulla enisi efendi ich zaznamenal do súpisov. Z kethüdov41 
aliho agu, hlavného zbrojára vysokej Porty, urobili s božou pomocou a dôverou 
hlavného zbrojára jeho druhého kethüdu mustafu agu a obdarili ho čestným rú-
chom. vymenovali tiež ôsmich čorbadžiov42 zbrojárov za dozorcov.

napísali výstražný nápis, ktorý vytesali do mramoru a zavesili nad bránu zbroj-
nice:

„ak sa má zbrojnica v čase potreby otvoriť, nech ju otvoria čorbadžiovia! aj naj-
menšiu vec možno vydať len s ich dovolením. nech padne na každého prekliatie, 
kto ukradne zo zbrojnice aj to najmenšie!“

a ďalej napísali nariadenie:
„Pod dozorom a s vedomím všetkých popredných hodnostárov sa majú na za-

čiatku roku zbrane vyčistiť a vyleštiť. s vedomím všetkých agov jednotlivých zbo-
rov sa má raz do roka urobiť inšpekcia zbrojnice. a keď sa podľa defteru zistí, že sa 
dačo stratilo, alebo nie je na mieste, alebo chýba, majú popraviť dôstojníkov!“ Toto 
zapísali do záznamu a kópiu súdneho zápisu dali do rúk Kurda pašu43, ktorý bol 
miestodržiteľom vilájetu. slovom, je to pekná zbrojnica. bože, ochraňuj ju!

Ulice v pevnosti nie sú vydláždené. na daktorých miestach je tristošesťdesiat-
šesť obilných jám. berú z nich pšenicu a kŕmia ňou ľudí v pevnosti. raz do roka 
napĺňajú jamy a pritom hovoria:

„nech sa jamy znovu naplnia potravou!“
Je pravda, že múdro činia. okrem týchto erárnych jám majú v pevnosti ešte 

dvetisíc. Je v nich až po vrch pšenica, proso a jačmeň.

mesto nové Zámky
Pred komárňanskou bránou dal veľkovezír Köprülüzade a veľký serdar Fazil ahmed 
paša postaviť priestrannú džami. Je to veľké mesto, ktoré má od brehu nitry, čo vteká 
do hradnej priekopy, obvod plných päťtisíc krokov. Prekopali hradnú priekopu a za 
niekoľko dní vybudovali z drevených brvien palankovú ohradu. vytvorili silný hrad, 
takže za päť rokov nedokončiteľná stavba, bola hneď hotová. vo vnútri ihneď vystava-
li päťdesiat domov pokrytých trstinou. vybudovali tiež ulice ako šachovnicové polia. 
na dvoch miestach postavili brány z dosák. do tohto mesta vymenovali za obrancu 
budínskeho vezíra Hüseyina pašu.

v nových Zámkoch sa stal miestodržiteľom vilájetu Kurd paša s vojskom küsten-
dilského sandžaku44. Podujal sa opraviť pevnosť a mesto. Polovicu sriemskych, se-
mendrijských, aladžahisárskych45 a budínskych pešiakov s  ostrihomskou pechotou 
určili do nových Zámkov. aj z iných ejáletov a sandžakov sa prihlásilo osemnásťtisíc 
vojakov, ktorí sa predbiehali: „Ja a nie druhý!“46, a s budínskym vezírom Hüseyinom 
pašom zostali v nových Zámkoch. Pred príchodom tuhej zimy si každý urobil mimo 
pevnosti vhodnú kolibu alebo primeraný dom a za mesiac stálo pred novými Zám-
kami veľké mesto.

do novozámockej pevnosti zapísali plných tritisíc jazdcov, džigitov47 pod pravým 
a ľavým krídlom. Zapísali tiež tritisíc peších džigitov do oddielov azabov48, bešliov49 
a gönüllüov50, dvetisíc miestnych janičiarov, delostrelcov a tisíc džigitov ako zbrojá-
rov.

Zagardži bašiho s ôsmimi odami kapikulu51 janičiarov umiestnili do pevnosti. 
Umiestnili tam aj osem od zbrojárov a osem od delostrelcov. Zaistili im dostatočný 
žold, prostriedky, pomoc a potraviny. defterdarom žoldov sa stal subhi Čelebi. me-
novali aj defterdara timárov52, kethüdu timárov a dôstojníkov štyridsiatich agalikov. 
všetkým agom darovali čestné rúcho.

veľkovezír povedal:
„všetku výzbroj, novopostavené džami a novozámockú pevnosť sme poručili al-

lahovi!“
vyšiel z pevnosti a s celým sprievodom a blízkymi vošiel do veľkovezírovho stanu. 

dal zatrúbiť na odchod, aby sa vykonali prípravy na ťažkú cestu.
božím pričinením sa stalo, že toho dňa prišli veľkovezírovi listy so žiadosťou 

o pomoc od aliho pašu, ktorý obliehal levický hrad, a od Kaplana pašu obliehajú-
ceho novohrad.

„šťastný vezír! ak neprídeš osobne, hrady sa nepoddajú. vezmi celé islamské voj-
sko a šťastne príď!“

Po príchode týchto správ som sa aj ja, úbohý, rozlúčil so svojimi pánmi, ktorí zo-
stali v nových Zámkoch, a vydali sme sa na cestu.
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v mesiaci rebiülevvel roku 107453 ideme z nových Zámkov dobyť levice 
a novohrad
skôr ako sa pohli z nových Zámkov, dal novozámocký obranca Kurd paša predví-
davo umiestniť všetkých gaziov do pevnosti a nechal zatvoriť všetky brány. všetci 
gaziovia stáli jeden vedľa druhého pripravení a vyzbrojení na múroch novozámockej 
pevnosti. Keď veľkovezír prechádzal popod pevnosť s veľkým sprievodom, ozvalo sa 
mohamedánske volanie a nakoniec niekoľko tisíc pušiek viackrát vystrelilo. Potom 
jednohlasne trikrát zavolali:

„šťastnú cestu! Choďte šťastne!“ a na rozlúčku vystrelili delá. veľkosťou božou 
zostala novozámocká pevnosť v dyme a prachu ako semender. veľkosťou allahovou 
a jeho prispením gule z balyemezových diel novozámockej pevnosti práskali a hrmeli 
nad hlavami islamského vojska ako hlavy sedemhlavého šarkana. na zemi poskako-
vali ako vtáci a valili sa, ničiac polia a záhrady.

Tridsaťtisíc vojakov, ktorí zostali v pevnosti, sa utešovali jednohlasným volaním 
„allah! allah!“ ich volanie doľahlo až na vrchol nebies. a mohamedánske volanie 
znelo v troch nápevoch. Tri razy vystrelili delá a pušky.

Za kriku islamského vojska a  niekoľko tisíc gaziov na našej strane predniesli 
s očami podliatymi krvou a plnými sĺz vojakom, ktorí zostali v nových Zámkoch, 
šťastné želanie:

„allah, urob ich šťastnými! allah, ochráň nové Zámky pred zlomyseľnosťou ne-
priateľa!“

medzitým gaziovia v pevnosti vystrelili raz z dela süleymana chána a dali zname-
nie.

„nezabudnite sa za nás modliť! nikdy nezabudnite na potravu a pomoc!“
ale boh vie, že hlas tohto dela prehlušil streľbu tisíc dvesto diel v nových Zám-

koch. všetci vojaci predpovedali, že v  tomto zvuku je múdrosť a  dobrá správa. 
a odišli na východ.

Ja, úbohý, som tiež išiel s veľkovezírovým sprievodom. Po dvoch hodinách sme 
prišli do dediny selčat54, ktorá bola nedávno vypálená. na tomto mieste určili ha-
lebského miestodržiteľa gürdžü mehmeda pašu ako zadný voj a rumelijského vezí-
ra Kara mustafu pašu ako predvoj. buzavuka bega a plevenského bega mihala bega 
s vojakmi sandžakov, valašského a moldavského bega určili prepravovať balyemezové 
delá. Zileli Ferh Čavušzade mehmedovi pašovi, ktorého poverili ochranou ostrihom-
ského mosta, poslali rozkazy, aby „každému, kto povie ,prejdime bez rozkazu most!’ 
sťal hlavu a odoslal. a nech si nechá jeho majetok!”

Pre vojsko podobné moru nebola tu ani cesta, ani miesto na odpočinok. Prechá-
dzali sme lesmi a horami – z hory na horu, z doliny do doliny. Počas obliehania no-
vých Zámkov biedne kŕmené kone sa zmenili na kostry. Zo desaťtisíc koní zostalo 
v blatistých močiaroch a v trasoviskách. aj mne, úbohému, uviazol jeden kôň v bla-

te. s tisícerou námahou a ťažkosťami sme sa vyslobodili. Po siedmich hodinách sme 
prišli do hradu maden süflü55.

Keď predtým išiel na výpravu syn tatárskeho chána ahmed gerey, našiel tento 
hrad prázdny a spustošil ho. Potom ho dobyl jágerský beglerbeg Pirindži Filibeli me-
hmed paša56 a z tých, čo mu prisľúbili poslušnosť, prišli aj teraz kapitáni a richtári 
s darmi k veľkovezírovi a sklonili hlavy k zemi. Za obrancu vymenovali džanického 
bega57 s vojakmi. Pevnosť sa nachádza na vyvýšenom kopci. Je to silný hrad vybudo-
vaný z kameňa, ale je malý. Keďže v horách sú strieborné bane, hovoria mu banský 
hrad. bane sú však málo výnosné.

Keď sme boli v blízkosti hradu, prišla správa od aliho pašu. nepriatelia sa roz-
hodli a hovoria: „levický hrad nevydáme. Je to vec našej cti! sami si musíme pomôcť! 
máme dosť výzbroje, vojska a potravín. Zostaneme verní kráľovi!“

Hrdinský vezír Fazil ahmed paša sa rozhneval a hneď dal zatrúbiť na pochod 
a udrieť na bubny. rýchlo poslal alimu pašovi s tatárskym vojskom rozkazy a ozná-
mil im: „nech si bránia hrad! ale ak dá boh, a dobyjeme levický hrad, všetkých ne-
priateľov rozsekáme lesklým mečom!“

Znovu sme sa pohli od banského hradu a išli sme po cestách-necestách, po ho-
rách a skalách. Po horách sme jedli trnky a divé hrušky. Po sedemhodinovej ceste sme 
prišli na levickú rovinu. na nekonečnej rovine sme postavili stany. verejní hlásatelia 
oznamovali: „dva dni sa bude odpočívať!“

Keď nepriatelia z hradu videli túto situáciu a vojsko podobné moru, netrvali na 
svojom rozhodnutí. videli, že k seraskerovi alimu pašovi prichádzajú po oddieloch 
vojaci a pred východom slnka prišli aj balyemezové delá. nebojácni a smelí janičia-
ri bez krytia vošli po oddieloch do zákopov. vojaci, ktorí boli predtým v zákopoch, 
zostali vzadu.

nepriatelia videli túto smutnú situáciu a pochopili, že ich postavenie je ešte hor-
šie ako v nových Zámkoch. Ktovie, čo si sľubovali od rečí ako: „sami si musíme po-
môcť! Zostaneme verní kráľovi!“

v tej chvíli sa ozvalo z hradu: „milosť! milosť!“ a pevnosť vyzdobili dookola ka-
pitulačnými zástavami.

Hrad odovzdali kapituláciou. Posádka vyšla von a 20. dňa mesiaca rebiülevvel 
107458 levický hrad padol. Tritisíc nepriateľov obkľúčených v  pevnosti odovzdalo 
veľkovezírovi kľúče od pevnosti, zbrojnice a pokladnice. adanský paša a sandžakbe-
govia vzali podľa zákona zbrane. nepriateľov na koňoch i pešo previezli do hradov 
semendre a Külvar59.

Potom som ja, úbožiak a žobrák, znovu vzal meč do ruky a na bráne som predpo-
ludním predniesol víťazný ezán. Chvalabohu, všetci vojaci radujúc a tešiac sa vnikli 
do pevnosti. Zaujali a zmocnili sa pokladnice a zbrojnice. dobyli levice bez strát ži-
votov, bez ranených a nepoškodili ani hrad. rozložili sa pod levicami.
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na rieke Hron, ktorá tečie cez levickú rovinu, postavili niekoľko mostov. islam-
ské vojsko prešlo cez ne s obrovskou námahou. Prešiel aj veľkovezír a utáboril sa na 
druhej strane. deň a noc pršal taký lejak, že sme sa čudovali, a nikto nemohol vyjsť 
zo stanu. stany a batožina sa zaborila do blata. niekoľko tisíc ľudí bez stanov spalo 
v horách. na všetky strany poslali hneď stráže a pod levicami nariadili dvojdňový 
odpočinok.

levický hrad
leva je staviteľovo meno. Predok staviteľa, ktorý sa usadil v tomto kraji, bol mogul. 
v dávnych časoch bol tento hrad egyptom orta madžaru, lebo sa na brehoch rie-
ky Hrona rodilo množstvo ryže.60 Teraz sú tam role. ale aj teraz je na nich hojnosť. 
v horách na okolí je mnoho zlatých a strieborných baní. Po rovine tečie rieka Hron 
ako voda života. na južnej strane podhradia je močiar s tŕstím. Je to mŕtve rameno 
rieky Hron. rieka Hron vyteká z hôr hradu Külvar a banského hradu v orta madžar. 
Preteká pod levickým hradom a oproti ostrihomu v blízkosti džigerdelenu sa vlieva 
do dunaja.

levický hrad je stavba, ktorú treba vidieť. vnútro hradu je malé. Kamenná stavba 
štvorcového tvaru má po obvode šesť malých vežičiek. vo vnútri je kapitánov dom, 
zbrojnica a sýpky. iné stavby tam nie sú. má malú bránku obrátenú na východ. Prie-
kopa vnútorného hradu je po okraje naplnená vodou z Hrona a bahnistá.

Predmestie
na močaristom brehu rieky Hrona na východnej strane vnútorného hradu sa nachá-
dza opevnenie s dvojitou ohradou obrátenou na východ. vo vnútri je päťsto domov 
pokrytých šindľom. nie sú veľmi pekné. okolitá priekopa je naplnená vodou. má 
drevenú bránu obrátenú na východ. vo vnútri sú len dva kostoly. Jeden sa stal sul-
tánovou džami a druhý veľkovezírovou. všetci poddaní prišli a podrobili sa. Zostali 
bývať vo svojich domoch. niet tu nič iné okrem štyridsiatich až päťdesiatich krámov. 
ale na kopcoch a vo viniciach, čo ležia na východnej strane hradu, je mnoho strmých 
vyvýšenín. Takže, keď si dakto vo vinici odpľuje, padne to do hradu.

Za obrancu hradu ustanovili Čatrapatra aliho pašu. Úrad kádiho61 zverili rama-
zanovi efendimu s rangom stopäťdesiat akče. Haseki Halila agu so siedmimi ódami 
janičiarov ustanovili za strážcov. Jednu odu zbrojárov a odu delostrelcov s vojskami 
sandžakbegov – spolu štyritisíc skúsených vojakov – ustanovili za obrancov. s dvoma 
tisícmi vyzbrojených hradných vojakov zapísali dvanásť agov odžakov. levický hrad 
sa stal sídlom sandžakbega patriaceho k novým Zámkom. Prišlo obyvateľstvo tristo 
dedín a sľúbilo poslušnosť. dostali ochranu od posádky.

* * *

cesta z Prešporka do Budína
opis hradu62

Postavil ho starý otec kapitána Forgáča, ktorý bol majiteľom nových Zámkov – – –
Teraz je v rukách nemeckého cisára. Je to pekný hrad, štvoruholníková šeddá-

dovská stavba na vysokom kopci z nahrnutej zeme, na brehu rieky dunaj, na pôde 
veliteľa Prešporského hradu. vnútorný hrad je okrúhly. má jednu bránu s pohľadom 
na juhovýchod. vo vnútri hradu je kostol postavený z kameňa.

v dolnom meste je dvetisíc domov pokrytých šindľom a niekoľko kostolov so 
zvonicami. na okolí je nespočetné množstvo záhrad a viníc. väčšinou patria pánom 
z viedne a z Prešporského hradu. v údoliach sú úrodné záhrady.

Potom sme išli hodinu.

opis Prešporského hradu
Jeho staviteľom bol kráľ lászló63. Kedysi to bol malý hrad. Keď sultán süleyman chán 
daroval nemeckému cisárovi korunu, ktorá bola korunou alexandrovou, Prešporský 
hrad od základu zrúcali a nakoniec odznovu postavili. alexandrovu korunu stráži 
dvanásťtisícové vojsko.

Podoba Prešporského hradu
Keď sme predtým išli s pašom vyslancom do viedne, hrad zostal od nás vpravo, preto 
sme si ho nemohli vtedy prehliadnuť. ale teraz sme si ho prezreli.

Je to silný hrad na brehu dunaja, na kopci z nahrnutej hliny, na severnej strane 
dunaja, na novozámockej pôde, tri dni cesty od nových Zámkov. rozprestiera sa 
od východu na západ. vnútorný hrad sa podobá Kanižskému hradu. má štvorcovú 
podobu. v prostriedku je veľmi štíhly. dá sa povedať, že úzky. na úzkych miestach 
hradu je veľmi vysoký, veľký palác. na všetky štyri strany je vyzdobený niekoľkými 
stovkami arkierov a okien. Kedysi bol určený pre kráľov, a tiež pre nešťastného ne-
meckého cisára. ale keď stratili hrady budín, ostrihom, stoličný belehrad, potom sa 
králi rozhodli urobiť hlavným mestom viedeň. inšallah, aj odtiaľ utečú!

spomenutý prešporský palác je vyzdobený tristošesťdesiatimi šiestimi oknami 
z krištáľu, nedžefského a muranského skla64. na štyroch rohoch sú štyri veže podob-
né galatskej veži v istanbule65. aj tieto sú vyzdobené zasklenými oknami. Jedno nad 
druhým. veže sú pokryté čistým olovom. obvod tohto pekného paláca je tisíc kro-
kov. má jedinú na juhovýchod obrátenú a umelecky urobenú bránu. okolo je hlboká 
priekopa, do ktorej tečie dunaj.

ale teraz, keď sme tam boli, státisíce ďaurských66 námezdných robotníkov a tisíce 
majstrov ovládajúcich geometriu i staviteľstvo,67 dokonalých inžinierov zhromažde-
ných zo všetkých krajín, vykopali hlbokú priekopu, aby skrášlili stavbu okolo paláca 
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a mesto. na dvoch miestach postavili brány. Jednu postavili na súši na pôde našej 
novozámockej pevnosti. druhú na západnej strane, na brehu rieky dunaj. v paláci, 
ktorý sa nachádza v spomenutom vnútornom hrade, sa predtým schádzali králi a ko-
nali porady nazývané törvin68. schádzali sa sem králi aj na korunovácie. Tu im rukou 
arcibiskupa nasadili na hlavu korunu a opásali ich mečom a tak išli do viedenského 
hradu.

Keďže sa v Prešporku uschovávala alexandrova koruna zvaná corona, nemci si 
toto mesto vážili ako Jeruzalem. aj teraz, keď v šťastnom roku 107369 dobyl pre rod 
osmanov novozámockú pevnosť vezír sultána mehmeda iv. chána Köprülüzade Fa-
zil ahmed paša, nemecký kráľ vzal zo strachu alexandrovu korunu z Prešporka a za-
viezol ju do Pražského hradu vzdialeného od viedne šesť dní cesty.

Keď sme však prišli s pašom vyslancom do viedne, korunu slávnostne premiest-
nili z Prahy do viedne. Keďže Prešporský hrad je vzdialený od našej novozámockej 
pevnosti len na tri dni cesty, nemeckí ďauri sa naľakali a korunu odviezli. Prešporok 
dobudovali a umiestnili doň dvanásťtisícové vojsko. Palác v spomenutom vnútornom 
hrade teraz uzavreli. okrem zbrojnice niet tam nič iného.

Teraz vykopali v  tesnej blízkosti paláca od západu na východ dvojitú, päťtisíc 
krokov dlhú a hlbokú priekopu, do ktorej tečie dunaj. Je to taká široká priekopa, že 
na jednej strane kotvia dunajské lode. vykopali teda širokú priekopu, novú stavbu 
v tvare mandle, práve takú, ako je priekopa rímskeho hradu. a hneď na jej okrajoch 
postavili šeddádovské hradby. Keďže priekopa je na rovnom mieste dvojitá, vo vnútri 
sa plavia dunajské lode – vplávajú a vyplávajú. Z východnej strany vteká do prieko-
py rieka Požon70, ktorá vyteká z bielych Karpát a cez priekopu sa vlieva do dunaja. 
okolo priekopy je jedenásť nových, zo zeminy postavených silných bášt. Každá sa 
podobá hradbe alexandra veľkého. Je to hradba brečtanov. a zmienená novostavba 
je pri priekope.

opis mesta Prešporok
vyzerá ako biela doska v tvare mandle. Z jednej strany leží na brehu dunaja a z druhej 
strany sa ťahá smerom k novým Zámkom. má celkove tritisíc pekných domov po-
krytých šindľom a postavených z kameňa, obklopených záhradami a vinicami. mesto 
je obohnané tritisíc aršinov71 dlhým jednostenným múrom a opevnené. na siedmich 
miestach má vybudované malé veže. má spolu tri brány. vo vnútri sú štyri kláštory, de-
väť kostolov a niekoľko príjemných námestíčok. Je tam tiež zo päťsto obchodov a tri 
hostince. ďauri si však ešte neuvedomujú cenu tohto hradu a nebudujú ho sústavne.

Zo severnej strany obklopujú hrad kopcovité a kamenisté záhrady a vinice. Tieto 
záhrady sú tak vysoko nad mestom, že možno z nich delom alebo puškou odstreľo-
vať kráľovský palác v spomenutom vnútornom hrade i vo vnútri mesta. Je teda veľmi 
ľahké obliehať ho. bože, daj, aby padol do islamských rúk!

Ukázal som prešporskému kapitánovi kráľovské patenty a tri dni som sa tam zdr-
žal. od kapitána som dostal dary a sprievodcov. Potom som išiel smerom na východ 
a za deň som prišiel do kvitnúcej krajiny.

uhorská krajina
išli sme až do večera cez niekoľko sto kvitnúcich dedín a mestečiek. Prešli sme tiež 
niekoľko vypálených a  zničených dedín, lebo predtým, počas obliehania nových 
Zámkov, Hadžili72 ich so svojím vojskom spustošil. Po dobytí nových Zámkov pre-
šiel syn tatárskeho chána ahmed gerey sultán so svojimi vojakmi cez biele Karpaty, 
a keď raboval a pustošil slovenskú krajinu, maďarské okolie a krajinu orta madžar, 
spustošil a zničil aj tieto dediny. Keďže sa tieto dediny nezaľudnili ani za tri roky, 
nutne sme sa museli zastaviť až na brehu rieky váh.

Táto rieka vyteká z bielych Karpát, preteká v blízkosti nových Zámkov, a pretože 
vteká do dunaja pod nepriateľským hradom Komárno, už sme sa o nej niekoľkokrát 
zmienili.

slovom, jednu noc sme prespali v stanoch na trávnatej lúke, na brehu rieky váh. 
Potom sme na druhý deň ráno našli brod cez váh a so stotisícorakou námahou a trá-
pením sme rieku prebrodili a zamierili sme smerom k novým Zámkom. Čoskoro 
sme prišli na miesta, kde boli ďaurskí vojaci.

aj tu sme prešli cez niekoľko sto vypálených dedín a mestečiek. v niekoľkých 
dedinách a mestečkách sme sa stretli s obyvateľmi a videl som stopy pustošenia. len 
niekoľko sto kostolov a kláštorov postavených z kameňa, keďže to boli šeddádovské 
stavby, zostalo na námestiach, týčiac sa do výšky. Po týchto miestach siahajúcich až 
po Komárno, nové Zámky, nitru a rieku váh sme rýchlo prešli. spustošili sme tie-
to kraje až po hrady Prešporok, k bielym Karpatom, k sočeváru a k hradu bán73, na 
vzdialenosť štyridsať dní cesty až po slovenské kraje. len kde-tu zostali obývané dedi-
ny. a keďže sme odvliekli sto až stopäťdesiattisíc zajatcov a toľko majetku a koristi, za 
tri roky sa celkom nezaľudnili. Chvalabohu, že sme okrem zničených miest videli aj 
zaľudnené. Potom sme prešli aj túto krajinu klusom a prišli sme k hradu žil.

opis hradu Žil74

staviteľ nie je známy. Teraz patrí nemeckému cisárovi. spravuje ho aliban75, kapitán 
prešporského veliteľa. Tento čistý kraj volajú slovenskou krajinou. niekoľkokrát bol 
pánom tohto hradu vojvoda Topal palatín76, vládca orta madžaru. Predtým sme od 
nových Zámkov prišli sem niekoľkokrát na lúpežné výpravy.

Teraz je hrad plný Uhrov. ale vo vnútornej pevnosti sú Uhri a nemci. v okoli-
tých dedinách žijú ďauri slováci a maďari. Hrad leží na brehu rieky Požon, na rovi-
ne. Je to pevný hrad, šeddádovská stavba z tehál s peknými jedinečnými múrmi. má 
päťuholníkový tvar. Je však malý. Z dvoch brán je jedna obrátená na juh a druhá na 
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východ. na piatich rohoch je päť silných a pevných bášt. ale priekopa nie je taká hl-
boká a múry nie sú veľmi vysoké.

Po dobytí nových Zámkov sa na rozkaz nemeckého cisára zhromaždilo k hra-
du dvadsaťtisíc slovenských poddaných, ktorí pôvodný tvar hradu pozmenili. 
Hradné múry rozšírili o  päťdesiat krokov na všetky strany a  o  raz toľko začali 
prehlbovať priekopu. okolie mesta urobili také veľké ako päť novozámockých 
pevností. more poddaných pracovalo do únavy. Keď ma, úbohého, uvideli, vzali 
mohamedánskych zajatcov, čo získali pod novými Zámkami a v bitke na rábe, 
a ukryli ich. do tohto dolného nového predmestia a hradu žil sa usadili podda-
ní, ktorí sa vrátili k ďaurom v roku dobytia nových Zámkov, poddaní z dedín od 
nových Zámkov a niekoľko tisíc poddaných zo slovenskej krajiny. Keďže zaľudnili 
tento hrad, zostalo v novozámockej pevnosti málo poddaných. v okolí hradu žil 
je toľko záhrad a viníc, že ohradené záhrady zdobia mesto do vzdialenosti jedného 
dňa cesty.

Pohli sme sa od tohto hradu a išli sme desať hodín po spustošených i obývaných 
miestach juhovýchodným smerom.

opis hradu Gečit uyvar77

Táto nová stavba vznikla po dobytí nových Zámkov na základe padišáhovho dovole-
nia, aby si nemecký cisár postavil na hraniciach hrad, keď sme išli s pašom vyslancom 
do viedne. Pevnosť ešte nie je dokončená.

stojí medzi riekou Požon78 a riekou váh, na ostrove od brehu váhu. na mieste, 
kde sa zlieva rieka Požon s riekou váh, je teraz štyridsať až päťdesiattisíc ďaurov. na 
niekoľko tisícoch vozov privážajú kameň, vápno, dosky a iný stavebný materiál. všet-
ko – zem i nebo sú pokryté prachom. niekoľko tisíc neveriacich kope priekopy a zá-
klady pevnosti. Základy pevnosti tvorí terasovitá stavba z kameňa vo veľkosti ľudskej 
hlavy a trčí zo zeme. a ak na nich bude stena vysoká do dvadsať aršinov, hovoria, že 
to bude stačiť.

do silnej a hlbokej priekopy napustili z riek Požon a váh vodu ako more. v zák-
ladoch robia malé klenby.

Je to šeddádovská stavba postavená z tehly, s múrmi širokými päťdesiat krokov. má 
šesťuholníkovú podobu ako nové Zámky, ale je dvakrát väčšia ako novozámocká pev-
nosť. Za hradnou priekopou narysovali ešte jednu priekopu, ale doteraz ju nevykopali. 
naprojektovali priekopy široké stopäťdesiat krokov. Podľa výpočtu po dokončení bude 
táto pevnosť ešte nedobytnejšia a silnejšia ako nové Zámky. Po dokončení pevnostných 
hradieb zeminu zo základov a priekopy nanosia na bašty. Ľudia nosia zeminu ako mrav-
ce. na sedem bášt nasypali zo zeminy kopce vysoké ako hora elburz.

v pevnosti naprojektovali dve brány. Keďže sa zlo činiaci neveriaci po dobytí no-
vých Zámkov ocitli v zlom postavení, začali stavať túto pevnosť.

Postavením takého mocného hradu na tomto mieste sledujú predvídaví ďauri 
satanský cieľ. Ja, úbohý, som prezieravo pochopil, že ak ďauri postavia túto pevnosť 
a umiestnia do nej štyridsať až päťdesiattisíc neveriacich, nielenže ochránia Prešpor-
ský hrad, ale keď si nájdu príležitosť, ľahko dobyjú z osmanských rúk aj novozámoc-
kú pevnosť. bola to očividná chyba, že sultánska strana dala dovolenie postaviť pev-
nosť. bolo to zlé rozhodnutie. nech stvoriteľ ochraňuje novozámockú pevnosť pred 
nepriateľom!

Pod zámienkou, že stavajú pevnosť, zhromaždili okolo tejto pevnosti stotisíc úbo-
hých ďaurov. Keďže ešte v štyroch pevnostiach nepostavili modlitebne a farebné kláš-
tory, všetci ďauri bývajú mimo pevnosti v stanoch a šiatroch.

Keď novozámocký Kurd paša poslal na vysokú Portu správu o vzbure ďaurov, 
Kurdovmu pašovmu hláseniu neuverili a jeho miesto dali Küčükovi mehmedovi pa-
šovi.

Prehliadli a prezreli sme si túto pevnosť. Potom sme išli na sever päť hodín cez 
spustošené dediny a prišli sme k hradu Hlohovec.

opis hlohoveckého hradu
v dávnych časoch ho dal postaviť veliteľ nových Zámkov, starý otec kapitána For-
gáča. Potom ho obsadil nemecký cisár. Teraz ho spravuje prešporský kapitán v mene 
kráľa, imperátora. Je to malý, pekný hrad postavený z tehál na brehu rieky váh.

Keď Fazil ahmed paša dobýjal nové Zámky, poslal Kibleli mustafu pašu s voj-
skom damašského ejáletu a s vojskom bratov kozákov, aby obľahli tento hrad. dvad-
sať dní a dvadsať nocí dobýjal Kibleli mustafa paša hrad. Keď už bolo víťazstvo na 
dosah, dopočuli sa, že proti osmanom prichádza od nemeckého cisára Zrínskeho 
vojsko. Prišiel veľkovezírov rozkaz, aby prerušili obliehanie Hlohovca a hneď sa vráti-
li do islamského tábora. Kibleli paša hneď stiahol od hradu delá a s damašským voj-
skom a kozákmi dorazil pod nové Zámky.

Ja, úbohý, som sa vtedy vrátil s troma tisícmi vojakov z výpravy k bielym Kar-
patom s veľkým majetkom a s korisťou pod Hlohovecký hrad, ale dobre som si ho 
neprehliadol. vrátili sme sa do sultánskeho tábora, lebo sme ho s Kibleli pašom ne-
dobyli. ale teraz, v čase mieru, som si ho dobre prehliadol.

Podoba hlohovca
bol to malý, štvorcový hrad na rovnej lúke, na brehu váhu. Teraz stavajú na brehu 
váhu osemuholníkový silný a pevný hrad z tehly. starý Hlohovecký hrad je akoby 
vnútorný hrad novej pevnosti. aj vonkajšie veľké predmestie, ktoré obliehal Kibleli 
paša s kozáckymi vojakmi, obohnali priekopami, veľkou palankovou hradbou a pali-
sádami. Postavili tam osem bášt bez strechy. K týmto baštám vykopali veľkú priekopu 
a do nej chceli vpustiť rieku váh.
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všetky malé hrady v blízkosti nových Zámkov prebudovali na veľké. do týchto 
hradov umiestnili novozámockých poddaných a zaľudnili ich.

Potom sme prešli rieku váh, ktorá je na novozámockom území. išli sme dvanásť 
hodín východným smerom cez spustošené doliny a mestá.

opis nitrianskeho hradu
Chvalabohu, v  roku dobytia nových Zámkov ho dobyl brat sijavuša pašu, abaza 
sari Hüseyin paša. Predtým sa tam spieval mohamedánsky ezán. naše vtedajšie služ-
by sme dostatočne opísali v predchádzajúcej knihe. ale keď bol Köprülüzade Fazil 
ahmed paša v belehradskom zimnom tábore, ďauri znovu obsadili nitriansky hrad.79 
božou pomocou, aj keď bol v nepriateľských rukách, boli sme tam dve noci ako hos-
tia a prehliadli sme si ho.

božím pričinením raz sa ho zmocnili moslimovia, inokedy ďauri. Keď ho obsa-
dili, darovali ho svojim služobníkom. mysleli si, nech si každý pán vezme späť svoje 
územie a tam si vládne. a znovu tento majetok zanechali a opustili podľa obsahu svä-
tého verša: „Komu dnes náleží moc kráľovská?“80

ale keď ďauri odsúdení do pekla vzali z islamských rúk nitriansky hrad, veľmi 
ho opevnili a zosilnili. okolo postavili silné hradby. nitriansky hrad sa hneď stal pev-
nosťou Kahkaha81. Keď ho človek vidí, čuduje sa. Pôvodne to bol nedobytný hrad 
na vrchole vysokej skaly. Patril jeho staviteľovi biskupovi. Je to silný hrad s tisícovým 
vojskom, s nespočetnou a nekonečnou výzbrojou.

Keď sme prišli k hradu, vyšli naši ďaurskí sprievodcovia a tú noc som sa stretol 
s kapitánmi. vo vnútornom hrade som prišiel k veľkému kostolu, kde sme urobili 
sultánsku džami. mihrab a minbar zostali neporušené. na mihrabe bol napísaný verš 
zo súry rod ͨimránov mojím písmom: „a kedykoľvek vošiel za ňou Zachariáš do svä-
tyne – – – „82 nachádza sa tu niekoľko mojich pozoruhodných diel. nezničili ich. 
dosť som toho kaligraficky napísal. Tento chrám sa stal modlitebňou národa mesiá-
šovho a zaplnili ho ďaurskými sochami.

ráno mi hradný kapitán na základe kráľovských listín dal nejaké dary a päťdesiat 
ďaurských vojakov ako sprievodcov.

išiel som juhovýchodným smerom tri hodiny cez lúčnaté a  zaľudnené dediny. 
Chvalabohu, patria islamu. ležia na území novozámockej pevnosti. Kým sme vkro-
čili do nášho šurianskeho hradu, išli sme päť hodín cez obývaný kraj.

Šuriansky kraj
Chvalabohu, bol som tam, keď ho dobyl vezír rumelijského ejáletu beyko paša83. aj 
tu som, úbohý, mal možnosť zaspievať ranný ezán.

Predmestie bolo zničené. do vnútorného hradu umiestnili müstahfizov. ale teraz 
je predmestie dosť obývané. stalo sa sídlom gaziov, bojovníkov za pravú vieru. do 

vnútorného hradu umiestnili tisíc skúsených janičiarov, tisíc delostrelcov, zbrojárov 
a iné jednotky hradnej posádky a zaľudnili šuriansky hrad.

Tú noc som spal v šuranoch. rozprával som islamským vojakom, ako som s ci-
sárskym fermánom precestoval nemecko a krajiny siedmich kráľov. všetci sa veľmi 
čudovali.

ráno mi, úbohému, dal hradný aga84 sprievodcov. išiel som tri hodiny85 juhový-
chodným smerom.

Pevnosť nové Zámky
Chvalabohu, keď som prešiel hradnú bránu, povedal som „vkročil som na islamské 
územie!“ a vykonal som ďakovnú modlitbu. Potom som sa ubytoval v paláci môjho 
pána, Küčüka mehmeda pašu, miestodržiteľa vilájetu, ktorý mi preukázal česť byť 
mojím spoločníkom. Tri dni sme sa srdečne zhovárali. od dobytia pevnosti zveľadil 
nové Zámky o predmestie, džami, ohrady na rieke nitre, o rybníky a niekoľko tisíc 
zvláštnych diel.

sám Küčük mehmed paša je odvážny, hrdinský a smelý hrdina a nadaný gazi. 
Zo strachu pred mehmedom pašom nechodia ďauri s vojakmi na pustošivé výpravy 
a novozámocké územie nechávajú na pokoji. vládne tu lacnota a hojnosť. na všet-
kých stranách je plno islamských vojakov. na štvrtý deň som dostal od mehmeda 
pašu dary a dobrodenia a vzal som si sprievodcov.

rozlúčil som sa so všetkými priateľmi a išiel som juhovýchodným smerom deväť 
hodín.

Citované podľa Evliya Čelebi. Kniha ciest. Cesty po Slovensku. Preložil a úvod napísal vojtech 
Kopčan. bratislava : Tatran, 1978, s. 33-35, 38, 40-41, 216-230, 300-312.

edícia: Naše národní minulost v dokumentech. Chrestomatie k dejinám Československa I. díl. (do 
zrušení nevolnictví). Praha : nakl. Čsav, 1954, s. 507-508 – krátka časť o leviciach a nových 
Zámkoch v preklade oľgy ammerovej.

literatúra: KoPČan, vojtech: Turecké nebezpečenstvo a Slovensko. bratislava : veda, 1986; 
dangl, vojtech – KoPČan, vojtech: Vojenské dejiny Slovenska II. 1526 – 1711. bratislava : 
mo sr, 1995.

* * *

1 Kaša bán – autor vychádza z predpokladu, že Košice (tur. Kaša z maď. Kassa) dostali meno podľa 
svojho zakladateľa.

2 orta madžar – osmanský názov pre sedem stolíc na severozápadnej hranici historického sedmo-
hradska (abaujská, berežská, Zemplínska, boršodská, sabolčská, Ugočská a satmárska), ktoré 
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dostal v roku 1622 na základe mikulovského mieru gabriel bethlen do doživotnej držby. orta 
madžar doslovne znamená stredné Uhorsko.

3 Koroli – obyvatelia niekdajších území poľskej Ukrajiny, v daných súvislostiach pravdepodobne 
rusíni.

4 balyemezové delá – druh osmanských diel s najväčším dostrelom, mohli strieľať guľami do hmot-
nosti 50 kg.

5 sofa (arab.) – hala, predizba, kamenná lavica, ale aj kreslo či pohovka.
6 imaret (arab.) – útulok, chudobinec, kde sa poskytovala strava pre chudobných alebo cestujú-

cich.
7 Za aliho pašu – autor tým mieni Köse ali pašu, ktorý bol v  roku 1661 hlavným veliteľom 

osmanských vojsk v sedmohradsku, keď si pozrel Košice prvý raz.
8 Frenkský znamená u autora európsky, nie je však jasné, o aký druh železa ide.
9 serdar (perzs.) – titul veliteľa armády, ktorý viedol vojenské akcie. Ten istý význam má serasker. 

spočiatku to boli samotní sultáni, neskoršie veľkovezíri a v osobitných prípadoch aj miestodrži-
telia

10 Hisim mehmed paša bol v tom čase miestodržiteľom veľkého varadína a džerah Kasim paša 
miestodržiteľom janovského alebo temešvárskeho ejáletu.

11 Hajdušák – označuje územie v Potisí medzi Ónodom a debrecínom.
12 v čase dobytia Jágru osmanmi bola však už hrubá stavba pevnosti vybudovaná.
13 Kara mustafa paša – je chybný údaj, ide o Kara murtezu pašu.
14 ide o grófa adama Forgáča (1601 – 1681), novozámockého kapitána, krajinského radcu.
15 roku dobytia nových Zámkov v letopočte hidžry zodpovedá rok 1663. „allah pomohol, dobyli 

sme Ujvar“ – súčet hodnoty týchto slov v tureckom jazyku je 1074.
16 efendi (gréc.) – pán, titul duchovných a úradníckych osôb v osmanskej ríši.
17 mezaki efendi – vlastným menom süleyman, pisár veľkovezíra Fazila ahmeda Pašu. „starost-

livosťou ahmeda pašu vzali Uhrom Ujvar“ – súčet hodnoty týchto slov v tureckom jazyku je 
1074.

18 ide o pečať kráľa šalamúna, konkrétne pečatný prsteň, ktorého sa podľa islamskej povesti zmoc-
nil džin sachr a urobil tak z proroka žobráka, keďže zázraky pomocou neho mohli robiť len 
proroci. Potom čo sachr hodil prsteň do mora, našiel sa v útrobách ryby a vrátili ho šalamúnovi.

19 Pomenovanie bášt nezodpovedá skutočnosti a tiež namiesto šestich ich uvádza sedem.
20 mahfil (arab.) – galéria v mešite.
21 Podľa islamských predstáv bol biblický kráľ dávid vynikajúci hudobník a spevák.
22 veľkovezír – najvyšší predstaviteľ administratívneho aparátu osmanskej ríše, ktorý bol v prípade 

neprítomnosti sultána na výprave aj hlavným veliteľom osmanskej armády.
23 ezán (arab.) – muezínova výzva z minaretu k modlitbe. na tomto mieste spomínaný veľkovezír 

bol ahmed Köprülüzade paša. žil v rokoch 1635 – 1676.
24 mihrab (arab.) – výklenok na čelnej stene mešity, ktorý ukazuje smer k mekke. obyčajne bol 

vyzdobený fajansovými dlaždicami s nápisom (najčastejšie súra 3, verš 32) a stalaktitovým zakon-
čením.

25 minbar (arab.) – kazateľnica v mešite umiestnená vpravo od mihrabu. spredu vedú na ňu schody 
a po bokoch bývajú pripevnené zelené zástavy s prorokovým menom.

26 Kursí (arab.) – pulty pri stenách alebo stĺpoch v mešitách, pri ktorých sa konajú prednášky.
27 džami – islamská modlitebňa.
28 „nieto boha okrem allaha!“ – prvá časť mohamedánskeho vyznania viery.

29 Chronogram, ktorého súčet hodnôt jednotlivých písmen je 1074.
30 legendárny hrad v Hadramauthe.
31 gaziovia – moslimovia zúčastňujúci sa na svätej vojne.
32 Kizil elma džami – arcibiskupský chrám v ostrihome, ktorý autor opísal pri návšteve mesta 

v roku 1663.
33 valide džami – modlitebňa, mešita sultánovej matky.
34 Halveti – islamský dervišský rád charakteristický svojím samotárstvom a odlúčenosťou od okoli-

tého sveta.
35 Hünkâr džami – sultánska, panovnícka mešita.
36 mešita sultánovej manželky.
37 defterdar (arab., perz.) – úradník, vedúci sultánskej alebo provinčnej finančnej kancelárie.
38 abú alí al-Husajn ben abdallah ben sinna – v európe známy ako avicenna (980 – 1037), zná-

my dielom Základy medicíny.
39 okka (tur. z arab.) – váhová miera s hmotnosťou 1 282 gramov, jedna okka sa delila na 400 

dirhemov.
40 domuz ayagi – svinské paprčky, pačariz – spletence, makas – nožnice, tulumba – hadica, sürme 

– závora, sklené bomby – vznikli ešte v období križiackych výprav alebo je to vynález byzantín-
cov.

41 Kethüda (perz.), kahya (osm.) – tajomník, intendant vysokých hodnostárov osmanskej ríše.
42 Čorbadži (tur.) – dôstojnícka hodnosť v gardových vojskách (janičiari, sipáhijovia, delostrelci, 

zbrojári).
43 Kurd paša bol veliteľom nových Zámkov len veľmi krátko, lebo už roku 1663 tu zomrel.
44 Küstendil (dnes Kjustendil) – sídlo sandžaku v západnom bulharsku.
45 aladžahisar (dnes Kruševac) – sídlo sandžaku v bosnianskom ejálete.
46 v texte je uvedené po perzsky: „menem diger nist!“
47 džigit (tur.) – zdatný jazdec.
48 azabi (arab.) – v doslovnom preklade slobodní, neženatí, inak druh osmanskej pechoty, ktorý 

vznikol ešte pred janičiarmi.
49 bešli (tur.) – druh ľahkej jazdy spadajúci pod velenie miestodržiteľov provincií. Pochádzali 

z miestnych obyvateľov a vydržiavali ich z prostriedkov provincie.
50 gönüllü (tur.) – dobrovoľníci, druh ľahkej jazdy, ktorá sa formovala z balkánskych moslimov 

a moslimov usadených v Uhorsku. Platili ich z prostriedkov provincie.
51 Kapikulu (tur.) – všeobecné pomenovanie všetkých vojakov gardových oddielov (janičiari, sipá-

hijovia, silahdari, ulufedži, garibi, delostrelci, zbrojári), žold dostávali zo štátnej pokladnice.
52 Timár (perz.) – všeobecné pomenovanie osmanských lén. boli to v podstate vojenské léna, i keď 

sa udeľovali aj osobám, ktoré zastávali administratívne funkcie.
53 rebiülevvel 1074 – trval od 3. októbra do 1. novembra 1663. veľkovezír ahmed Köprülüzade 

paša odišiel do nových Zámkov 27. októbra 1663.
54 osmanské vojsko prekročilo pri dvoroch nad žitavou rieku a  popri žitave pokračovalo až 

k vrábľom. odtiaľ sa obrátilo na východ a pri novom Tekove prešlo cez Hron – na tejto trase sa 
nenachádza dedina s takým názvom.

55 maden süflü – dolná baňa, úvahy o tom, že by to mohla byť nová baňa, sú nepravdepodobné.
56 Pirindži Filibeli mehmed paša, ktorého Čelebi často spomína, nie je ako jágerský miestodržiteľ 

doložený v iných prameňoch.
57 džanik – mesto a centrum sandžaku vo východnej anatólii, patrilo k sivasskému ejáletu.
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658 20. dňa mesiaca rebiulevvel 1074 – 22. októbra 1663, ide o nesprávny dátum, levice kapitulo-
vali pravdepodobne až koncom októbra, lebo posádka odišla z hradu až 2. novembra 1663.

59 semendre a Külvar – hrady szendrő a modrý Kameň, Külvar – skomolené z Kékkővár.
60 ide o metaforu vyjadrujúcu úrodnosť. v skutočnosti sa v povodí Hrona ryža nikdy nepestovala.
61 Kádi (arab.) – sudca, ktorý súdil na základe islamského náboženského alebo zvykového práva.
62 meno hradu je v osmanskom texte vynechané, ide pravdepodobne o devín.
63 Čelebi myslí na niektorého panovníka z arpádovskej dynastie, ale o ktorého zo štyroch panovní-

kov tohto mena ide, nie je jasné.
64 nedžef – druhé meno pre mešhed-i ali v iraku, môže však znamenať aj horský krištáľ. murano 

– známa skláreň na predmestí benátok.
65 veža postavená Janovčanmi v Pere (dnes galata), v európskej časti istanbulu. bola postavená ako 

pozorovateľňa a signálna veža.
66 ďaurský – islamu nepriateľský, ďaur (arab.) – neveriaci, nemoslim.
67 Čo do počtu je tento údaj prehnaný, no vecne zodpovedá skutočnosti.
68 Törvény (maď.) – zákon, týmto výrazom sa niekedy v osmanských prameňoch nazývajú uhorské 

snemy, ktoré sa často konali v bratislave.
69 roku 1073 v letopočte hidžry zodpovedá rok 1663.
70 rieka Požon – ide o Čelebiho výmysel, podľa neho sa raz vlieva do dunaja pri bratislave, inokedy 

do váhu pri leopldove.
71 aršin – osmanská mierová dĺžka, 1 aršin = 75,77 cm.
72 Hadžili – hodnostár z babadagu, ktorého na iných miestach autor nazýva Hadžikipašazade.
73 Hrady sočevár a bán sa nedajú bližšie identifikovať.
74 Hrad žil – ide pravdepodobne o šaľu alebo šintavu.
75 aliban – skomolenina s ališpánom, čiže podžupan.
76 Palatín Topal – nepochybne vymyslené či úplne skomolené meno.
77 gečit Uyvar – osmanský názov leopoldova, ktorý doslova znamená nový hrad pri brode.
78 rieka Požon je Čelebiho výmyslom.
79 generál souchés dobyl nitru 2. mája 1664.
80 verš z Koránu, súra 40, verš 16.
81 Kahkaha – hrad v juhozápadnom iráne, ktorý bol údajne pomenovaný na základe toho, že odo-

lával obliehaniam.
82 Časť verša Koránu, súra 3, verš 32.
83 beyko ali paša – miestodržiteľ rumelijského ejáletu, padol pri obliehaní nových Zámkov 21. 

septembra 1663.
84 aga (tur.) – titul veliteľov rôznych kategórií dvorských sluhov a gardových oddielov.
85 Údaj je doplnený na základe Karácsonovho prekladu, ktorý vychádzal z iného textu.

služobné prísahy v Trenčíne
1662

mestskí funkcionári a služobníci v službách mesta už od stredoveku skladali služobné 
prísahy. Takýmito boli aj prísahy strážcov poriadku a bezpečnosti v Trenčíne, medzi 
ktorých patrili mestský kapitán, predmestskí kapitáni, desiatnici a strážcovia mestských 
brán. vzor prísah z roku 1662 zapísali do trenčianskej Knihy prísah mestských funkcioná-
rov.

iuramentum d(omi)ni Capitaneor(um) in Ciuit(a)te1

Prisaham Panu bohu, otczi, sinu y duchu sv(atemu), že chcem jeho Jasnosti kra-
lowskej, tolitež Uradu a obczi mesta tohto wernym a bedliwym biti, heytmanstwi2 
opatrne westi, klicže pod zamkem držeti a chovati a je krome Uradu jinemu nezweri-
ti. rano brany meske otwirati, wecžer zawirati, warty3 opatrne osazeti, sam y z dra-
banty4 y z desat(ni)ky nad mestem straž držeti, ohňuw warowati. Tulacže nocžni5 do 
kazne6 brati, žadne kriky w domich, neb na uliczich netrpeti, každy cžtwrt leta po do-
mich nebespečnost ohne nahlidati y take na mury pecži7 westi, cžasu jarmačniho na 
brany dohlidat spolu z Uradem o zachowani mesta obmissleti a na prisahu pamatati, 
tajnosti mesta neprenasseti aniž nastawayiczi sskody neb nebezpečenstwi tajiti, než 
Uradu oznamiti, wssecko dobre konati a zle opussteti. Tak mne Pan buch pomahej.

iur(amen)tum Cap(ita)nei suburbani8

Prisaham P(anu) bohu, otczi, sinu y duchu sv(atemu), jeho Jasnosti kralowskej 
Panu nassemu milostiwemu, tež Uradu a obczi mesta tohto, že v haytmanstwi mem 
chci spolu z desatniky a wartowniki pilnu starost na Predmesti westi, ohnuw warowa-
ti, tulacže nocžni do kazne brati, žadne kriky a nebespečenstwi w domich, neb na 
uliczich netrpeti, každy cžtwrt leta, ano y cžasteji spolu z pani desatniky po domich 
nebespečnost ohne nahlidati spolu z Uradem, o zachowani mesta obmissleti, tajnosti 
mesta neprenasseti aniž nastawayiczi sskody neb nebezpečenstwi tajiti, než Uradu, 
yestli bich dokud wmerkowal9 oznamiti, wssecko dobre konati a zle opussteti. Tak 
mi P(an) buch pomahej.

iur(amen)tum Portarior(um) Ciuit(a)tis10

Ja n. Prisaham P(anu) bohu, otczi, sinu y duchu sv(atemu), že Panu rychtari y 
raddye a Panu Heytmanu mesta tohto w mej službe pri brany mestskej werny a po-
slussny budu, w mich naležitych službach ochotnost (zwlaste pak pri otwirani a za-
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7wirani zamkuw na branach mestskich wernost)11 zachowati a ustawične na branach 
biwati, na wchazejicich do mesta a wen wichazejicich ssetriti, ruku k zbroji hotowu 
miti, w noci aneb kdykoli y sam y z jinimi bedliwym biti, ospalych trestati a pri war-
towani a czirkowani12 nedrimati. mesta nepratelum nezradzowati, ani ynim aby meli 
zraditi, nedopuszteti rad tajnych zadnemu newijewowati, sskodliwe weci nezamlčeti 
nadto we wssech službach mich, to co dobreho jest wykonawati a zle opussteti. Tak 
mi P(an) buch pomahej.

Uloženie: štátny archív v Trenčíne, fond magistrát Trenčín (1000), Kniha prísah mestských 
funkcionárov 1662, nestr.

Text publikujeme v upravenom diplomatickom prepise. v kurzívnych okrúhlych zátvorkách 
dopĺňame písmená či slová, dôležité z hľadiska pochopenia textu.

* * *

1 Prísaha pána mestského kapitána.
2 Heytmanstwi (z nem.) – hajtmanstvo, čiže kapitánsky úrad.
3 Warta (nem.) – varta, čiže stráž.
4 drabant (nem.) – dráb.
5 Tulacže nocžni – noční tuláci.
6 Kázeň – poriadok, disciplína, v tomto prípade väznica.
7 Péče – starostlivosť.
8 Prísaha predmestského kapitána.
9 Wmerkowal (z nem.) – všimol si.
10 Prísaha strážcov brán.
11 Text v zátvorke je pripísaný, čiže doplnený na margu.
12 Czirkowani (z nem.) – vykonávanie (nočnej) pochôdzky.

list veľkovezíra hlavnému hornouhorskému kapitánovi
16. augusta 1663

Po víťaznej šarvátke pri Parkane 6. augusta 1663 sa tu o tri dni neskôr utáboril aj os-
manský veľkovezír ahmed Köprülüzade paša. Pred samotným útokom na nové Zámky 
poslal turecky písaný list s výzvou na kapituláciu hlavnému hornouhorskému kapitáno-
vi adamovi Forgáčovi. Ten mu však list vrátil, keďže nemal v pevnosti nikoho, kto by 
vedel po turecky. veľkovezír dal list preložiť a znovu ho poslal do nových Zámkov.

Tebe, Forgách,1 ktorý si popredný z Uhrov, a vám ostatným hlavným kapitánom 
nových Zámkov!2

dávame vám na známosť, že náš pán, najmocnejší a najnepremožiteľnejší cisár3 
pravoverných, miestodržiteľ boha na zemi, najväčší zo všetkých cisárov sveta, postavil 
najmilostivejšie mňa, z milosti božej a hojnosti divov jeho veľkého proroka moham-
meda na vznešené miesto prvého vojvodcu a najvyššieho sluhu. Preto sme my, ako 
veľkovezír4 mocnej a víťaznej armády, z rozkazu jeho cisárskej jasnosti prišli dobyť 
nové Zámky. ak nám teda odovzdáte túto pevnosť, tak vám na rozkaz nášho naj-
mocnejšieho cisára a nášho proroka umožníme so všetkými ľuďmi slobodne odísť, 
kamkoľvek budete chcieť. Tí však, čo budú chcieť zostať, môžu naďalej užívať svoje 
majetky. ak vás však premôžeme silou, ako to s pomocou božou očakávame, nech 
potom nikto malý, ani veľký, chudobný, ani bohatý, nečaká od nás zmilovanie, preto-
že prisaháme na večného boha, ktorý nemá sebe podobného, že všetci prejdete ostrím 
meča, ako to žiadajú naše zákony. Keby Uhri vedeli, koľko výhod môžu očakávať 
z milosti najmocnejšieho cisára, ak odovzdajú túto pevnosť, som presvedčený, že by 
obetovali svojich synov ako odplatu jeho cisárskej jasnosti. nech sú spasení všetci, čo 
dobre činia jeho cisárskej jasnosti! nech sú spasení všetci, čo dobré činia!

v tábore pod novými Zámkami 16. augusta 1663.

Citované podľa maTUnáK, michal: Život a boje na slovensko-tureckom pohraničí. Pamäti 
a dokumenty. bratislava : Tatran, 1983, s. 223-224.

literatúra: Wagner, J. Ch.: Christlich- und Türckischer Staedt- und Geschicht-Spiegel. augs-
burg 1687, s. 69 (nemecký preklad); Hammer-PUrgsTall, J. von: Geschichte des Os-
manischen Reiches III. Pest : C. U. Hartleben´s verlag, 1835, s. 539; balás, gyula: Újvár 
(Érsekújvár) várepitészeti rendszere és katonai szerepe. in: Hadtörténeti Közlemények, roč. 1, 
1888, s. 216; KoPČan, vojtech: Turecké nebezpečenstvo a Slovensko. bratislava : veda, 1986.
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Adam Forgáč (Forgách)

Veľkovezír Ahmed Fazil Köprülüzade
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8* * *

1 adam Forgáč (Forgách, 1601 – 1681) – významný krajinský hodnostár a vojvodca cisárskeho 
vojska, roku 1643 bol vymenovaný do funkcie hlavného hornouhorského kapitána.

2 okrem adama Forgáča boli v  nových Zámkoch veliteľmi marco Pio, markíz de grana 
a plukovník locatelli.

3 veľkovezírom od roku 1661 bol ahmed Fazil Köprülüzade paša, ktorý žil v rokoch 1635 – 
1676, bol synom predchádzajúceho veľkovezíra mehmeda Köprülü pašu (žil v rokoch 1580 
– 1661).

4 ako cisár sa rozumie osmanský sultán.

výzva palatína na insurekciu v Bratislavskej stolici
29. augusta 1663

v čase dobýjania nových Zámkov osmanmi v priebehu augusta 1663 uhorský palatín 
František vešeléni vyhlásil insurekciu pre viaceré severozápadné stolice, vrátane brati-
slavskej, ako aj pre oblasť banských miest. Je pozoruhodné, že narukovanie do stoličné-
ho vojska sa vzťahovalo na mužských príslušníkov všetkých vrstiev – teda nielen šľachti-
cov – a to od šestnástich rokov.

gróf František Wesselényi,1 atď. dávame na známosť každému, osobám v akýchkoľ-
vek úradoch alebo cirkevných hodnostiach, grófom, sedliakom, panským sluhom 
a všetkým stavom, každému, kto bude čítať tento náš list alebo ho počuje čítať.

nové Zámky, jedna z pevných bášt našej vlasti, sú počas obliehania v takom sta-
ve, že ak nepríde pomoc, dostanú sa do rúk pohanov. vznikajú obavy, že po ich páde 
bude zle s celým Uhorskom, lebo pohanskí psi zamýšľajú vykoreniť v krajine náš národ 
a sami chcú užívať zem. Už to aj prejavili vraždením a ničením podrobených i nepod-
robených mužov a žien. aby sme zachránili vlasť pred konečnou skazou, rozhodli sme 
sa v tejto strašnej situácii nasledovať zákon prírody a pekný, chválitebný príklad našich 
dávnych predkov a zvolať pospolitý ľud, každého, kto má šestnásť rokov a vie narábať so 
zbraňou alebo aspoň palicou, na oslobodenie vlasti od pohana. Preto sme vydali aj náš 
patent o krvavom ražni,2 prikazujúc z našej palatínskej moci všetkým stavom, každému 
v Prešporskej stolici, komu uplynulo šestnásť rokov a môže nosiť zbraň, aby sa hneď 
dostavil na výzvu a rozkaz jeho milosti pána grófa mikuláša Pálffyho a s jeho milosťou 
odišiel do tábora. Tým, čo sa budú priečiť tomuto nariadeniu, môže jeho milosť gróf 
mikuláš Pálffy3 odňať nielen majetky, ale ich aj ako zradcov vlasti postaviť mimo zákon.

dané v Prešporku 29. augusta 1663. gróf F. Wesselényi, v. r.

Citované s drobnými úpravami podľa maTUnáK, michal: život a boje na slovensko-
tureckom pohraničí. Pamäti a dokumenty. bratislava : Tatran, 1983, s. 229.

literatúra: KoPČan, vojtech: Turecké nebezpečenstvo a Slovensko. bratislava : veda, 1986.

* * *

1 František vešeléni (Wesselényi, dobovo Wesselini, 1605 – 1667), uhorský veľmož; roku 1647 
bol vymenovaný za hlavného kapitána Horného Uhorska, v rokoch 1655 – 1667 bol uhor-
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9
ským palatínom. stál na čele protihabsburského sprisahania, osnovaného roku 1665, ktoré 
bolo podľa neho aj pomenované.

2 nie je zrejmé, čo michal matunák myslí v preklade pod pojmom krvavý ražeň. v súvislosti 
s insurekciou bol už od stredoveku známy zvyk krvavého meča, ktorým sa bezodkladne zvo-
lávali do zbrane všetci vojenčením povinní.

3 mikuláš Pálfi (Pálffy) – príslušník veľmožského rodu Pálfiovcov, ktorí boli dedičnými župan-
mi bratislavskej stolice. bol vtedy veliteľom stoličného vojska bratislavskej stolice.

výzva osmanského pašu richtárovi a obyvateľom Pukanca
28. septembra 1663

na tretí deň po dobytí nových Zámkov zaslal osmanský veliteľ Hüseyin paša, ktorý bol 
budínskym begom, list Pukancu a iným okolitým mestám a obciam s výzvou na podro-
benie sa a platenie daní. obdobný list v ten istý deň zaslal vezír aj Hlohovcu a okolitým 
obciam.

vy spomenutí pukanskí richtári a okolité mestá, kaštiele, hámre, podrobené alebo ne-
podrobené miesta, kapitáni, zemani, desiatnici, išpáni, kňazi a mnísi, každý podľa svojej 
hlavy. nariaďujeme a prikazujeme vám, ak sú vám milé vaše životy a česť, len čo toto 
uvidíte a počujete čítať, hneď a bez meškania sa všetci ponáhľajte a podrobte sa, aby ste 
sa vyhli veľkej skaze a neupadli do strašného otroctva s celým majetkom a so všetkou 
čeľaďou, jedným slovom, aby ste neboli vyrabovaní a vypálení. Chceme, aby ste sa pod-
robili, lebo náš jasný, vznešený a veľkomožný pán nám zveril podrobenie tohto mocou 
dobytého územia. Keď tak urobíte, vybavíme vám od jeho veľkomožnosti aj sprievod-
ný list a odovzdáme vám ho. a tak sa potom nemusíte nikoho báť, budete ľuďmi, čo sa 
všade môžu slobodne pohybovať. ale ak sa nebudete chcieť podrobiť a neskloníte hlavu 
pred naším mocným a nepremožiteľným cisárom a nebudete mu platiť daň, vyhlasuje-
me na našu tureckú vieru a česť, že pôjdeme proti vám s celou silou nášho mocného ci-
sára, s Turkami, Tatármi a s inými národmi, vyrabujeme a vypálime vás. a tak si dobre 
rozmyslite, aby ste neoľutovali.

dané pod dobytými a nám odovzdanými novými Zámkami 28. septembra 1663.1

Citované podľa maTUnáK, michal: Život a boje na slovensko-tureckom pohraničí. Pamäti 
a dokumenty. bratislava : Tatran, 1983, s. 242-243.

Uloženie: štátny archív banská bystrica, pobočka Kremnica, mm Kremnica, tomus ii., fons 26, 
fasc. 13, no. 2817.

literatúra: KoPČan, vojtech: Turecké nebezpečenstvo a Slovensko. bratislava : veda, 1986.

* * *
1 Z  datovacej formulky je zrejmé, že nemenovaný osmanský veliteľ sa ešte nemohol usadiť 

v rozstrieľanej pevnosti, takže list napísal v tábore pri nových Zámkoch. Hoci matunák za 
autora listu považuje Hüseyin pašu, ktorý bol vtedy budínskym begom, na inom mieste uvá-
dza, že prvým osmanským veliteľom nových Zámkov bol paša Kurd.
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1110 ochranný sprievodný list pašu  
mehmeda pre nitrianskych mníchov
23. decembra 1663

Hlavný veliteľ osmanského preddunajského vojska a miestodržiteľ novozámockej pev-
nosti paša mehmed vydal ochranný sprievodný list pre trinástich nitrianskych mníchov, 
ktorým zároveň povolil dva roky žobrať na osmanmi okupovanom území. list je záro-
veň svedectvom o náboženskej tolerantnosti osmanov.

Ja, veľkomožný mehmed paša, jeden z poradcov mocného, jasného a nepremožiteľ-
ného tureckého cisára, hlavný veliteľ jeho preddunajského vojska, z božej milosti te-
rajší miestodržiteľ a ochranca novozámockej pohraničnej pevnosti.1

dávame každému na známosť, že trinásti nitrianski mnísi2 prosili, aby sme im 
dali sprievodný list, aby mohli pokojne na našej tureckej strane žobrať. dovolili sme 
im to, počnúc od dnešného dňa na celé dva roky. sľubujem na moju pravú tureckú 
vieru a na požehnanú hlavu môjho mocného, jasného a nepremožiteľného tureckého 
cisára, že týmto trinástim nitrianskym mníchom za celé dva roky naša turecká strana 
a naši bojovníci, idúci do boja, nijako neublížia a neurazia ich. na našej tureckej stra-
ne môžu ísť, kamkoľvek len chcú. na to im pre väčšiu hodnovernosť dávam mojím 
znakom a panskou pečaťou potvrdený sprievodný list. nové Zámky. 23. decembra 
1663.

Citované podľa maTUnáK, michal: Život a boje na slovensko-tureckom pohraničí. Pamäti 
a dokumenty. bratislava : Tatran, 1983, s. 244.

literatúra: Hasznos Mulattató i, 1826, č. 14; Esztergomi Közlöny, 1883, č. 49; KoPČan, voj-
tech: Turecké nebezpečenstvo a Slovensko. bratislava : veda, 1986.

* * *

1 nasleduje pečiatka a vlastnoručný podpis pašu mehmeda (penče a sahh) a na okraji turecké 
písmo.

2 na nitrianskom Zobore sa už od stredoveku nachádzal kláštor benediktínov.

kánúnnáme novozámockého ejáletu
medzi rokmi 1663 – 1685

vzťahy medzi osmanmi a domácim obyvateľstvom na ovládanom území určo-
vali viaceré normatívne dokumenty. Z dvadsaťdvaročnej osmanskej okupácie 
novozámockej oblasti sa zachoval osmanský zákonník – Kánúnnáme-e eyalet, 
čiže zbierka nariadení sultána a zvykového práva jednotlivých sandžakov alebo 
provincií. sprostredkúva základný obraz hospodárskych a sociálnych pomerov na 
okupovanom území, hoci vo vzájomnom spolužití sa nedodržiavali vždy všetky 
jeho nariadenia. Kánúnnáme bolo zapísané do konskripčného defteru novozámoc-
kého ejáletu (vilájetu), zostaveného počas sultanátu mehmeda iv. Pôvodný text 
zákonníka bol písaný arabským písmom a nebol rozdelený na články. Ustanovenia 
prvej polovice zákonníka novozámockého ejáletu sa týkajú poddanskej povinnosti 
naturálnych a peňažných dávok. Tvorili podstatnú časť renty osmanov, ktorí mali 
v danej oblasti vojenské alebo administratívne benefíciá. druhá časť kánúnnáme 
obsahuje predpisy o colných a trhových poplatkoch, ktoré sa vyberali v meste pri 
predaji dobytka, potravín a iného tovaru, pri jeho dovoze alebo vývoze. všetky 
trhové a colné poplatky sa odvádzali do osmanskej štátnej pokladne. Kánúnnáme 
novozámockého ejáletu nie je datované, no nepochybne vzniklo medzi rokmi 1663 
– 1685, keď boli nové Zámky sídlom osmanského ejáletu.

on je ten, ktorý pomáha1

(1) Z každej domácnosti príslušníkov ráje2 žijúcich v novozámockom vilájete3, 
nech sa vyberie po päťdesiat akče4 ispendže5; jedna polovica z toho nech sa vyberie 
v deň Hizira6 a druhá v deň Kásima7.

(2) Z ich úrody – pšenice, jačmeňa, ovsa, šošovice, hrachu, ľanu a konope nech 
sa vyberie na každých desať jedno ako desiatok; nech to (rája) dopraví do mesta no-
vých Zámkov, do sýpky svojho sipáhiho8. nech neobťažujú a neutláčajú úbohú ráju 
požadovaním doručenia (desiatku) na miesto, ktoré je ďalej ako najbližšie trhovisko.

(3) Z úľov ráje nech sa vezme na každých desať úľov jeden ako desiatok. od tých, 
čo nemajú presne desať úľov, nech sa vyberie po štyri akče z úľa. avšak z úľov mosli-
mov, ktoré stoja v meste a pri ich obydliach, na ich statku alebo v záhrade, nech sa 
desiatok neberie, ale nech sa vezme po dve akče z úľa.

(4) Z muštu (vína) nech sa vezme na desať pint9 jedna ako desiatok. To, čo nazý-
vajú pintou, je poldruha okky10. ak o to rája požiada, nech sa namiesto (naturálneho) 
desiatku z muštu vezme po päť akče z pinty.
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(5) ako dávka z oviec nech sa vezme od ráje po jednej akče z každých dvoch 
oviec; viac nech sa neberie.

(6) Z každej ich svine podliehajúcej dávke nech sa vezme po dve akče; z  tých 
(svíň), ktoré ešte nemajú rok, nech sa nič neberie.

(7) Z každej ich svine, ktorá pribehne z inej dediny na žalude, nech sa vezme po 
jednej akče za pašu.

(8) Z ovocia, ktoré bolo zobraté z viníc a v záhradách ráje, nech sa vezme desia-
tok.

(9) dávka z dreva: tak ako sa obvykle dáva v dňoch (okolo) Hizira fúra palivového 
dreva z každej domácnosti, nech sa opäť berie. avšak kedykoľvek, keď sipáhiom drevo 
chýba, nech neobťažujú príslušníkov ráje tým, že ich nútia k tomu, aby im doviezli 
dostatočné množstvo dreva.

(10) dávka zo sena: v období žatvy nech sa vezme z každej domácnosti ráje po 
dvanásť akče, z ich lúk nech sa už desiatok neberie.

(11) ako poplatok za stráženie úrody na poli a dávka z paše nech sa vezme z kaž-
dej domácnosti pol pinty rozpusteného masla. Pinta toho, čo bolo uvedené, činí pol-
druhej okky; viac nech sa nepožaduje.

(12) Keď sa pokosí obilie a  nadíde čas výmlatu, sipáhiovia nech bezodkladne 
vyberú desiatok zo získaného obilia. nech neobťažujú ráju požadovaním daru, pou-
kazujúc na to, že desiatok ani nevyberali. a tým, ktorí by mali také úmysly, nech to 
súdne úrady zabránia a (takému počínaniu) zamedzia. nech sa nič nepožaduje pod 
zámienkou sálárije11. ak by (sipáhiovia) chceli ešte pred výmlatom stanoviť ráji desia-
tok paušálom, nech sa tomu zabráni. nech od nej vyberú desiatok podľa toho, koľko 
sa získa pri mlátení.

(13) Z mlynov na riekach dunaj, váh a nitra nech sa vezme poplatok po šesť-
desiat akče; pre štátnu pokladňu nech sa nič iného nepožaduje. Z tých mlynov na 
menších riekach, ktoré melú po celý rok, nech sa berie poplatok po tridsaťšesť akče, 
a z tých, ktoré idú (len) pol roka, po osemnásť akče.

(14) dávky z ich neviest: za dievča nech sa vezme dávka z nevesty po štyridsať 
akče, za vdovu po dvadsať akče. ak odchádza žena z ktorejkoľvek dediny, (dávku) 
nech vezme sipáhi tej dediny.

(15) moslimovia, ktorí majú v držbe a užívaní lúky okolo nových Zámkov, sú 
väčšinou vojenské osoby. na uhorských hraniciach sa obyčajne neodvádza desiatok 
z tých lúk, ktoré kosia pre svoje kone, určené pre cisársku (sultánsku) službu vo ví-
ťaznom pohraničí. Pretože sa ako stará dávka odvádzala gruntovému pánovi z fúry 
(sena) dve akče namiesto desiatku, nech sa od tých osôb rovnako berie po dvoch akče 
z každej fúry; nech nie sú sužovaní požadovaním vyššej čiastky. avšak zo sena, ktoré 
držitelia timárov12 kosia na predaj potom, čo si ho už pre seba opatrili dostatok, nech 
sa vezme desiatok.

(16) Z ovocných a zeleninových záhrad, ktoré pri nových Zámkoch držia a uží-
vajú moslimskí bojovníci, nech sa neberie desiatok, ale nech sa vyberie dávka po štyri 
akče z každého dönümu13.

(17) ak sa zábitovia14 neuspokoja a chceli by ráju sužovať a utláčať vymáhaním 
kesimu15 namiesto desiatku, i keď mirmiránské16 chássy17 a ostatné dediny zaímov18 
a timárnikov neboli v daňovom súpise zapísané ako maktú19, nech sa tomu zabráni; 
nech vyberú (príslušný) desiatok a dávky, avšak nech neobťažujú ráju požadovaním 
kesimu.

(18) nech sa zoberie jedna desatina ako desiatok z obilia zobratého z polí, ktoré 
držia v okolí nových Zámkov moslimovia, ako aj martalovci20 a neveriaci bývajúci 
v meste; nech mirmiráni nič viac nepožadujú pod zámienkou „dávky z pôdy“.

(19) dokiaľ nie je obvinenie vznesené proti príslušníkom ráje úplne jasne súdne 
preukázané, nech sa títo neodsudzujú na zaplatenie pokuty. akonáhle však je priestu-
pok preukázaný a je o tom vydaný súdny protokol s výrokom kádiho21, nech sa (roz-
sudok) vykoná tak, ako to vyžaduje zákon.

(20) Cisárske (sultánske) chássy, chássy mirmiránov, mírlivov,22 ejáletských defter-
dárov, zeámetských a timárskych defterdárov23, miralemov24 ako i dediny ostatných 
idžmálových zeámetov25 sú slobodné. Pokiaľ sa niekto z ich ráje nedopustí hrubého 
priestupku a pokiaľ si podľa zákona nezaslúži utnutie údu alebo trest obesením, nech 
mu mirmiráni a mírlivovia neubližujú a nech si to nevšímajú.

(21) Z dobytka porazeného v novozámockej pevnosti alebo v meste nech sa zobe-
rie tzv. jatočné: z každého dobytka dve akče a zo štyroch ovcí jedna akče.

(22) Z  každého kusa vola, ktorého obchodníci privedú do nových Zámkov 
a predajú na ťahanie, nech sa vezme pre fiškus po dvadsať akče a z toho, čo predajú 
do cudziny, po šesťdesiat akče. mirmirán nech nič nepožaduje.

(23) na každých päťdesiat kusov soli predávanej do cudziny, nech sa vezme jeden 
kus soli. avšak z každých dvoch kusov soli predávanej moslimom v novozámockej 
pevnosti pre ich vlastnú spotrebu, nech sa vezme po jednej akče; viac nech sa nepo-
žaduje.

(24) Z ovce, chleba, sliepok, vajec, syra, mlieka a iných potravín, ktoré príslušníci 
ráje a ich ženy prinášajú na chrbtoch alebo na hlave do nových Zámkov na predaj, 
nech sa nič neberie.

(25) Tým, že sa z fúry dreva alebo sena, ktoré rája dováža na predaj do novozá-
mockej pevnosti, požaduje clo, pôsobí jej to ťažkosti (privádza ju to do núdze); nech 
sa (preto) z fúry dreva alebo sena nič nepožaduje.

(26) Z masla, medu, múky, jačmeňa a iného druhu potravín, ktoré (rája) priváža 
z vidieka vozom na predaj v nových Zámkoch, nech sa neberie clo, ale nech sa vybe-
rie len po päť akče z fúry. ak to nie sú obchodníci, nech sa nič neberie z voza potra-
vinových zásob, ktoré si vozí na jedenie.
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(27) Z každej fúry hovädzích koží vyvážaných do cudziny, nech sa berie po stod-
vadsať akče, z fúry ovčích koží po dvadsať akče.

(28) Zo smaltovaných hrncov, pohárov, drevených sudov, zo železného a oceľové-
ho tovaru, z čapíc pre „neveriacich“, ktoré (obchodníci) dovážajú z cudziny na predaj 
do nových Zámkov, nech sa vezme po jednej akče na každých päťdesiat akče ceny.

(29) od hrnčiarov, ktorí pracujú v meste a v pevnosti, nech sa nič neberie.
(30) Z tovaru, ktorý sa predáva „neveriacim“ na trhu, nech sa vezme jedna akče 

cla na každých päťdesiat akče ceny. nech sa obchodníci pri platení colného poplatku 
nevyhovárajú na to, že sú vojenskými osobami.

(31) Pri predaji vosku nech sa vezme jedna akče z každej okky.
(32) Keď prídu na predaj ryby, nech sa vezme jedna akče na každých päťdesiat 

akče ceny. Keď prídu sušené ryby, nech sa tiež berie po dvanásť akče z fúry.
(33) váhové: z každých štyridsiatich štyroch okk nech sa berie po jednej akče. 

dávka z kile26: za každé dve istanbulské kile nech sa vezme (poplatok za váženie) po 
jednej akče.

(34) Z každej fúry borovicových dosák a iného (stavebného) dreva, ktoré rája do-
váža z cudziny a ktoré splavuje na pltiach po rieke váh do novozámockej pevnosti, 
nech sa vyberá po päť akče. nech nie je rája obťažovaná tým, žeby sa od nej požado-
valo po jednej akče z fošne a po jednej fošni z fúry.

(35) Z postavu27 londrina28 a súkna, ktoré sa dopravujú na predaj do novozámockej 
pevnosti, nech sa vezme po dvesto štyridsať akče. Z postavu londry, pololondrina 
a šerky29 nech sa vezme po stodvadsať akče; viac nech sa neberie.

(36) Z každého mlynského kameňa vytesaného z kameňolomu a vyvážaného cez 
mesto nagy sarló30 do cudziny, nech sa vezme stodvadsať akče; viac nech sa neberie.

(37) nech sa všetky vyššie uvedené trhové poplatky a clá vyberajú pre štátnu po-
kladňu; mirmirán nech do toho nezasahuje.

Citované a poslovenčené podľa Kabrda, Josef: Kánúnnáme novozámockého ejáletu. in: Histo-
rický časopis, roč. 12, 1964, č. 2, s. 195-198 (text v tureckom jazyku a český preklad).

literatúra: blašKoviČ, Jozef: Rimavská Sobota v čase osmanskotureckého panstva. bratislava : 
obzor, 1974; KoPČan, vojtech: Turecké nebezpečenstvo a Slovensko. bratislava : veda, 1986.

* * *

1 Hüve el-mu´in – turecká invokácia pred samotným textom ustanovení.
2 rája, reája (arab.) – poddaní, doslovne stádo, do 17. storočia sa pomenovanie vzťahovalo na 

moslimské i nemoslimské poddané obyvateľstvo, neskôr len nemoslimské.
3 vilájet (arab.) – oficiálny názov osmanských provincií až v 19. storočí, ale používal sa aj pred-

tým paralelne s názvom ejálet.

4 akče, akča – základná peňažná jednotka v osmanskej ríši, malá strieborná minca, ktorá sa 
v závislosti od obsahu striebra prepočítavala na florény (zlaté); v druhej polovici 16. storočia 
66 akče predstavovalo 1 uhorský zlatý.

5 ispendže – peňažná dávka, ktorú odvádzali vrchnosti poddaní.
6 Hizir, deň proroka Hizira – pripadal na 24. apríla, v kresťanskom kalendári deň sv. Juraja. 

rok u osmanov bol tradične rozdelený na dva polroky; prvý (letný) polrok odo dňa Hizira 
do dňa Kásima (186 dní) a druhý (zimný) polrok trval odo dňa Kásima do dňa Hizira (čiže 
len 179 dní).

7 Kásim, deň Kásima – pripadal na 26. októbra, v kresťanskom kalendári deň sv. demetera.
8 sipáhi (perzs.) – jazdec, rytier; v tomto prípade timárli sipáhi – jazdec, držiteľ vojenského 

benefícia, léna, za ktoré sa povinne zúčastňoval na vojenských výpravách a podľa veľkosti léna 
privádzal aj svoju družinu.

9 Pinta – stará objemová miera, v novoveku (do začiatku 17. storočia) mala budínska pinta 
objem 1,67 litra, potom 1,83 litra.

10 okka (tur. z arab.) – váhová miera s hmotnosťou 1 282 gramov, jedna okka sa delila na 400 
dirhemov.

11 sálárije (perzs.) – doplnok naturálneho desiatku z niektorých poľnohospodárskych výrobkov, 
ktorý sa spravidla odvádzal spolu s desiatkom. neodvádzal sa však všade, v kánúnnáme bolo 
obyčajne uvedené, či áno a z čoho sa má odvádzať.

12 Timár (perzs.) – všeobecné pomenovanie osmanských lén. boli to v podstate vojenské léna, 
i keď sa udeľovali aj osobám, ktoré zastávali administratívne funkcie. boli určené pre prostých 
lénnikov, ktorí v rámci timársko-sipáhiovského systému nemali možnosť zastávať vyššie funk-
cie.

13 dönüm – pozemok, pôda v určitej výmere.
14 Zábit – provincionálny úradník.
15 Kesim – paušálna dávka, platba, časť zemepanskej paušálnej dane, ktorá sa platila vždy v ho-

tovosti.
16 mirmirán (arab.-perzs.) – pomenovanie správcu provincie, ejáletu, turecky beglerbegi, arab-

sky vali.
17 Cháss (arab.) – léno, latifundium s ročným výnosom vo forme daní nad stotisíc akče. dostá-

vali ho vysokí hodnostári – vezírovia, pašovia, beglerbegovia ako léna za vykonávanú službu 
namiesto služobného platu.

18 Zaím – držiteľ, užívateľ léna zeámet.
19 maktú – zemepanská paušálna daň, ktorá sa platila vždy v hotovosti.
20 martalovci (tur. martalosi, martalos) – druh osmanského nepravidelného vojska, ktoré slúžilo 

hlavne v pohraničí, v pohraničných pevnostiach.
21 Kádi (arab.) – sudca, ktorý súdil na základe islamského náboženského alebo zvykového práva.
22 mirilivá – správca sandžaku, synonymum sandžakbega.
23 Zeámetský a timársky defterdár mal na starosti evidenciu pozemkovej držby – zeámetov a ti-

márov; zeámet – služobné léno od 20 000 do 99 999 akče ročného výnosu; timár – od 5 000 
do 19 999 akče ročného výnosu.

24 miralem – zástavník.
25 idžmálový zeámet – zeámet zapísaný s nedeliteľným výnosom v súhrnnom daňovom súpise, 

v ktorom boli zaznamenané jednotlivé benefíciá, ich zmeny, prevody, ako i príjmy z nich 
plynúce.
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1226 Kile alebo kejl – jednotka hmotnosti na meranie sypanín; v jednotlivých oblastiach sa použí-
vali jej váhové varianty. najpoužívanejšie kile v Uhorsku bolo 10-okkové, čo je ¼ bratislav-
skej alebo 1/6 budínskej merice a 8-okkové čo je 1/5 bratislavskej merice.

27 Postav – zvinutý balík tkaniny rôznej dĺžky, resp. pruh tkaniny utkaný z jednej osnovy.
28 londrin – špeciálny druh súkna či textílie.
29 bližšie nešpecifikovateľné druhy textílií.
30 nagy sarló (tur. nak´ Şarlo) – veľké šarluhy, dnes Tekovské lužany.

výhražný list pašu mehmeda šopornianskemu richtárovi
1664

napriek tomu, že 10. augusta 1664 bol uzavretý vašvársky mier na uhorsko-osman-
skom pomedzí pretrvávali šarvátky, napätie i svojvôľa vojenských veliteľov. svedectvom 
toho je aj list osmanského hlavného veliteľa preddunajských vojsk a novozámockého 
miestodržiteľa pašu Küčüka mehmeda. Je zaujímavý expresívnym tónom a viacerými 
nadávkami na adresu šopornianskeho richtára. Tento kuriózny list bol vystavený na his-
torickej výstave v budapešti roku 1886.

my, Küčük mehmed paša, hlavný veliteľ preddunajských vojsk mocného, nepremoži-
teľného tureckého cisára, jeho tajný radca a miestodržiteľ v nových Zámkoch.

Ty falošná neveriaca sviňa, šoporniansky richtár, keď uvidíš tento list opatrený 
mojím znakom, ukladám a rozkazujem Ti, ak Ti je milý život a hlava, nečakaj ani 
hodinu ani deň, ale bez meškania priveď ku mne ďura šántu. Ty falošná a kotná svi-
ňa, už som vám poslal viac listov kvôli svini šántovi, prečo toľko čakáte? Priveďte ho, 
vy neverní psi! ak nie, uvidíte, že pošlem na vás vojsko. dám vás poviazať ako svine 
a nechám vás zhniť na dne temnice za vašu falošnú neposlušnosť, ak ho na tento môj 
list čo najskôr neprivediete. dátum nové Zámky. anno 1664.

Citované podľa maTUnáK, michal: Život a boje na slovensko-tureckom pohraničí. Pamäti a do-
kumenty. bratislava : Tatran, 1983, s. 245.

literatúra: Tudományos Gyüjtemény VII, 1822, s. 118; balaZsoviTs, T.: Brevis Historia conv. 
Ord. S. Franc. Ser. Reform. Prov. S. Mariae Hung. etc. Posonii 1869, s. 72; maJláTH, béla: 
A történelmi kiállitás kalauza. budapešť 1886, s. 131; KoPČan, vojtech: Turecké nebezpečenstvo 
a Slovensko. bratislava : veda, 1986.
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13 Ponosy cisárskej posádky v Šali
po 1665

sťažnosť príslušníkov posádky v šalianskej pevnosti je výstižným svedectvom neľahkého 
života jednoduchých vojakov, ktorí sa okrem iného sťažujú aj na porušovanie ich slobôd. 
Hoci sa to implicitne neuvádza, adresátom listu je hlavný banský kapitán Pavol esterházi.

náš milostivý pane, chceli by sme v niekoľkých punktoch deklarovať vašej milosti, aké 
ukrátenia a úbytky nás postihujú v panovníkovej pohraničnej pevnosti v šali:

Po prvé: blízkosť pohanského tureckého nepriateľa, kvôli ktorému bývame v slabej 
pohraničnej pevnosti, milostivý pane, čo môže zažiť a vidieť vaša milosť, preto žiadame 
jej opravu a spevnenie, aby sme v nej mohli žiť odvážnejšie a aby sme mohli oddanejšie 
slúžiť nášmu panovníkovi, nášmu milostivému pánovi (cisárovi).

Po druhé: v tejto pohraničnej pevnosti je veľkým nedostatkom to, že nemáme toľ-
ko slobody, aby sme si mohli zriadiť hoci jednu zeleninovú záhradu, ak by sme chceli. 
Jezuiti nám to za žiadnych okolností nechcú povoliť. Chcú, aby sme za to platili, a keď 
zistili, že máme jednu záhradu, aj tú nám zobrali.

Po tretie: Keďže tu väčšia časť okolitých lesov patrí jezuitom alebo pannonhalmské-
mu opátovi, vojsku nedovolia brať drevo ani len na oheň, bez čoho nemôžeme byť. až 
takto nám zakázali využívať lesy.

Po štvrté: Chceli by sme vedieť, milostivý pane, kde budeme mať pastviny, lúky na 
seno a polia, ako sa to nariadilo v pokojnejšom čase aj v iných pohraničných pevnos-
tiach.

Po piate: máme takúto núdzu vo vnútri pohraničnej pevnosti, a to že nemáme pol-
korába,1 ktorý by zatvoril brány, dozeral by na ne a na stráže, tak ako v iných pohranič-
ných pevnostiach. Teraz tu stoja na stráži hajdúsi.

Po šieste: Z dedín keď chudobní donesú dovnútra (do pevnosti) predať nejaké po-
traviny, nemci ich za žiadnych okolností nevpustia do pohraničnej pevnosti, iba toho, 
kto doniesol veci pre nich nepotrebné, aj to podľa vlastnej vôle svojvoľne draho predáva. 
nemáme žiadneho trhového dozorcu, ktorý by na to dohliadal. milostivý pane, keďže 
v iných pohraničných pevnostiach má každých sto jazdcov kapitána, aj v našej pohranič-
nej pevnosti by to bolo želateľné, a bolo aj v súlade s vašou milostivou vôľou.

Po siedme: Keďže k pohraničnej pevnosti je potrebný mlyn, pretože vojsko nie vždy 
môže ísť kvôli mletiu ďaleko, mohol by sa zriadiť neďaleko našej pohraničnej pevnosti.

Po ôsme: v iných pohraničných pevnostiach zvykla mať posádka po istú dobu krč-
mu a výsek, čo už máme od nášho váženého pána hlavného kapitána povolené, no iné 

pohraničné pevnosti zvykli mať aj malé príjmy z takého predaja.
Po deviate: Pretože spravodlivosť je prostá, aj tu sa žiada v príhodný čas, aby platilo 

právo.
Po desiate: v pokojnejších časoch bol v pohraničných pevnostiach taký zvyk, že sa 

vojenský stav rozširoval vidieckym a mestským obyvateľstvom. Kto sa spomedzi vidiec-
keho obyvateľstva dal do služieb panovníka v pohraničnej pevnosti, ak už raz do pohra-
ničnej pevnosti vkročil, mal možnosť v nej zostať a nevydal sa (už nikomu).

Po jedenáste: Tí, ktorí vstúpili do služieb panovníka a vyzdvihli si žold, ak by ešte 
stále bývali vonku, je žiaduce, aby prišli (bývať) do pohraničnej pevnosti.

Po dvanáste: Keď by dáky úbohý vojak upadol do akéhosi previnenia, a v pohranič-
nej pevnosti by nebolo miesto na jeho potrestanie, ak by išlo aj o akúkoľvek maličkosť, 
nech je vydaný do rúk nemcom. Hoci by tam bol býval čo len hodinu alebo jeden deň, 
keď ho nemci prepustili, zaraz musel zaplatiť 1 zlatý, takáto bola doteraz zvyklosť.

milostivý náš pane, žiadame od vašej milosti priazeň a nariadenie v týchto záleži-
tostiach.

nech vašu milosť boh dlhé roky živí a nech ste v šťastí v dobrom zdraví kvôli udr-
žaniu našej vlasti.

vaši ponížení služobníci
posádka zo šale vlastnou rukou

(Na reverze:)
vašej milosti, ako nášmu milostivému pánovi, od vašich ponížených služobníkov 

naša ponížená suplikácia (prosba), na ktorú od vašej milosti očakávame aj milostivú od-
poveď.

Preložila diana duchoňová

Uloženie: súveký odpis sa nachádza v maďarskom národnom archíve (mnl), P 125, esterházy cs. 
lt., esterházy Pál nádor, no. 5941.

edícia: benCZÉdi, lászló: Bányavidéki várőrségek folyamodványai Esterházy Pálhoz, 1668 – 1681. 
budapest 1961, s. 175-177, č. 9.

* * *

1 Polkoráb (z nem. burggraf, čes. purkrabí) – kastelán, čiže správca či veliteľ hradu, zastarane sa 
po slovensky označoval skomolene aj porkoláb.
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1514 nariadenie spišskej stolice o zbojníkoch
(september) 1666

Zbojníci, prepadávajúci obchodníkov na cestách, predstavovali veľké nebezpečenstvo 
rovnako pre šľachtu, ako aj pre vidiecke či mestské obyvateľstvo. stolice i mestá preto 
prijímali rozličné opatrenia proti zbojníkom na svojom území, organizovali ich chytanie 
a vynášali nad nimi kruté tresty. nariadenie spišskej stolice o lapaní zbojníkov z roku 
1666 zaznamenal do svojej kroniky aj levočský mešťan a humanistický vzdelanec gaš-
par Hain (pozri aj dokumenty č. 19, 21 a 30).

1. októbra (1666) prišiel od váženej stolice kvôli zbojníkom, ktorí sa ukazujú v sku-
pinách, nasledujúci obežník: 1. kto má vedomosť o tom, kde sa zdržiavajú zbojníci 
a nenahlási to svojmu richtárovi, nech zaplatí pokutu 12 zlatých. 2. richtár, ktorý so 
sedliakmi z dediny nevyrazí ihneď na vysledovanie a dolapenie zbojníkov, nech za-
platí pokutu 40 zlatých. 3. Kto zo sedliakov nechce ísť s nimi, nech zaplatí sud piva. 
4. Kto prinesie hlavu alebo mŕtvolu zbojníka, nech dostane 12 zlatých odmenu. 5. 
Kto prinesie živého zbojníka, nech dostane o to väčšiu odmenu. avšak túto zlodej-
skú, zbojnícku spodinu možno iba veľmi ťažko vykynožiť a títo medzi inými zbíjajú 
ponajviac levočanov.

Citované podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VII. Turci v Uhorsku 2. časť. ved. red.: 
Kónya, Peter. bratislava : literárne informačné centrum, 2006, s. 357, č. 116 (preklad Peter 
Kónya).

edícia: bal, Jeromos – ForsTer, Jenő – KaUFFmann, aurél: Hain Gáspár Löcsei króni-
kája. löcse 1910 – 1913; mallY, Fritzi: Die Leutschauer Chronik des Gaspar Hain. Prag : volk 
und reich verlag 1943; Hain, gáspár: Szepességi avagy lőcsei krónika és évkönyv a kedves utókor 
számára. ed.: véber, Károly. budapest 1988, s. 308-309 (maďarský preklad).

list osmanského veliteľa Šahina alajbega chynorianskemu 
richtárovi
1666

osmanský veliteľ Šahin alajbeg vyzýva chynorianskeho richtára, aby si obec splnila na-
turálnu aj robotnú rentu, ktorú im stanovil napriek tomu, že to odporovalo podmien-
kam vašvárskeho mieru, keďže obec nespadala pod jeho právomoc.

Hlavný správca1 a miestodržiteľ novozámockej pohraničnej pevnosti mocného, ne-
premožiteľného tureckého cisára Šahin alajbeg2.

Ty chynoriansky richtár, poslal si ku mne človeka. Povedal som mu aj živým slo-
vom, že som vašim pánom a vy ste ani sena nenakosili, ani ho nepozvážali, ani ste 
dreva nedoviezli za seno. žiadam od vás za drevo šesťdesiat toliarov, dvadsať pint3 
masla, tri páry nožov, dva páry rukavíc. okrem tohto do budúceho ďura už od vás 
nič nebudem žiadať a nikto vám neublíži. Tieto listy som poslal po ondrejovi. ak 
prídu robiť, nech prídu spolu. ak neprídu, doneste mi odpoveď. Tieto listy mi do-
neste späť. dátum v nových Zámkoch 1666. idem qui supra.4

Citované s drobnými úravami podľa maTUnáK, michal: Život a boje na slovensko-tureckom 
pohraničí. Pamäti a dokumenty. bratislava : Tatran, 1983, s. 247.

literatúra: Esztergomi Közlöny, 1883, č. 45; KoPČan, vojtech: Turecké nebezpečenstvo a Sloven-
sko. bratislava : veda, 1986.

* * *

1 maďarský termín gondviselő upravujeme na správca, v matunákovom preklade je výraz opat-
rovník.

2 alajbeg (tur.) – veliteľ oddielu osmanskej lénnej jazdy – sipáhijov.
3 Pinta – stará objemová miera, v novoveku (do začiatku 17. storočia) mala budínska pinta 

objem 1,67 litra, potom 1,83 litra.
4 idem qui supra (lat.) – tak ako je vyššie (uvedené).
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1716 výhražný list pašu mehmeda Bánovčanom
1666

Hlavný veliteľ osmanského preddunajského vojska a veliteľ nových Zámkov paša 
Küčük mehmed vyzýva richtára a mešťanov bánoviec nad bebravou, aby sa okamžite 
dostavili k nemu a podrobili sa mu. aj tento list sa vyznačuje expresívnym tónom a na-
dávkami.

my, hlavný opatrovník preddunajských vojsk mocného a nepremožiteľného turecké-
ho cisára, miestodržiteľ a veliteľ nových Zámkov, Küčük mehmed paša. (vlastnou 
rukou.)

vy, bánovský richtár a mešťania, keď uvidíte tento list opatrený mojím znakom, 
ukladám a rozkazujem vám, aby ste nečakali ani hodinu ani deň a hneď, vy psi, pri-
šli osobne. Koľko listov som vám už poslal, a predsa nechcete prísť. ale ak po tomto 
liste budete mlčať, vy svine, hneď sa k vám vyberiem. Zviažem vás za krky ako psov 
a tak vás sem privediem, v železách a do temnice, ak neposlúchnete a nepodrobíte sa. 
Preto sa zvlášť poponáhľajte, ak si chcete udržať hlavy v zdraví.

dátum nové Zámky. anno 1666. idem qui supra.1 K. m. P.2

Citované podľa maTUnáK, michal: Život a boje na slovensko-tureckom pohraničí. Pamäti 
a dokumenty. bratislava : Tatran, 1983, s. 248.

literatúra: Esztergomi Közlöny, 1883, č. 47; KoPČan, vojtech: Turecké nebezpečenstvo a Sloven-
sko. bratislava : veda, 1986.

* * *

1 idem qui supra (lat.) – tak ako je vyššie (uvedené).
2 skratka mena Küčük mehmed paša.

rozsudok jágerského kádiho sulejmana ben ahmeda
23. januára 1669

na sťažnosť obyvateľov rimavskej soboty a na základe sultánskeho fermanu sa za 
prítomnosti jágerského miestodržiteľa pašu Husejna konalo pod predsedníctvom ká-
diho zasadnutie súdu, ktorý rozhodol, aké platobné a naturálne povinnosti budú mať 
obyvatelia rimavskej soboty v budúcnosti. sumarizáciu týchto povinností prehľadne 
obsahuje aj súdobý maďarský preklad na tergu listiny. rozsudok kádiho sa skutočne 
dodržiaval a v ďalších rokoch vyberali dane podľa zákona, takže ďalšie sťažnosti sa už 
nevyskytli.

bolo zaregistrované. správne.
vec sa má tak, ako je tu napísané. napísal to odkázaný na neho (Alaha), ktorý 

nech je vyvýšený a oslávený – sülejman ben ahmed, kádi1 v dobre stráženom meste 
egri. nech sú im2 odpustené (hriechy).

dôvod na napísanie tohto šercského3 protokolu je tento:
došiel k nám sultánsky ferman4, (ktorý je) cisárskym vládcovským rozkazom, aby 

(sme) uvedenú záležitosť vypočuli a zapísali.
na vykonanom zasadaní vznešeného a váženého šercu, ktoré treba rešpektovať, 

vo vznešenej prítomnosti jeho excelencie mocného a blahoslaveného pašu Hüsejna 
– nech mu alah uľahčuje, čo si praje a o čo sa usiluje – aktívneho miestodržiteľa já-
gerského ejáletu, zimmíovia5 menom Őtvös görg, síjártó görg, apáli andráš, vásári 
márton a bartoš Tamáš, držitelia (tohto dokumentu), ktorí sú zo zimmíov vároša rim 
sonbat, patriaceho do jágerského okresu, a ostatní boli prítomní na uvedenom kona-
nom zasadaní. slovom – predniesli a vysvetlili svoje úmysly a hovorili takto:

dedina vároš rim sonbat, ktorej sme obyvatelia, je z chássov6 zaznamenaných 
v  novom vládcovskom deftere7. od vládcovského (osmanského) obsadenia sú naše 
dane a dávky presne zaznamenané v deftere. Podľa deftera sme úplne zaplatili a odo-
vzdali svoje dane a dávky, ako sa to stáva obvykle, tým, ktorí sa stali našimi úradníkmi 
od jágerského beglerbegstva. Už niekoľko rokov jágerskí beglerbegovia proti defte-
ru a (proti tomu), ako to bolo oddávna, vyberajú od nás viac masla, medu, zrnitých 
krmovín, sena a dreva. a okrem toho vyberajú kethüdovia8, keď odovzdávame dane 
v hotovosti, za každých desať akčí9 jednu akču a pokladníci z každých dvadsať akčí 
jednu akču. Z toho dôvodu a z mnohých podobných sme gniavení a utláčaní, (a pre-
to) väčšina našich rájov10 z našej dediny ušla a opustila krajinu. Keď sa nezakáže a ne-
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odstráni toto dlhotrvajúce násilie, všetci sa rozhodneme, že utečieme, a tak je isté, že 
vznikne mnoho škôd na padišáhskom11 majetku.

Keď toto vypovedali, prehovorila spomenutá jeho excelencia súhlasne s vysokým 
rozkazom a takto odpovedala:

nikdy som nesúhlasil s takýmto utláčaním. nech nám dajú toľko, koľko oddáv-
na až doteraz obvykle dávali tým, ktorí boli jágerskými miestodržiteľmi.

Keď to povedal, obyvatelia spomenutého vároša sa zaviazali, že budú dávať toľko, 
koľko sa rovná desiatku:

Každé tri mesiace 16 666 akčí (kesim), za tri mesiace raz 3 333 akčí výkupného 
z roboty, peniaze namiesto pastyriem12 v čase vianoc 6 666 akčí, 200 vozov dreva na 
deň Kásym13a, 200 vozov na deň Hyzyra14 a čisté maslo ročne 70 vakyjjí15, polovicu 
na deň Hyzyra a polovicu na vianoce, ročne tiež 70 vakyjjí medu, polovicu na deň 
Hyzyra, polovicu na vianoce, a 70 kejlov16 zrnitých krmív, polovicu na vianoce, po-
lovicu na deň Hyzyra, 70 kejlov pšenice, polovicu na deň Hyzyra, polovicu na viano-
ce, v deň Hyzyra 4 000 akčí namiesto dojníc a v období kosenia sena 400 vozov sena.

Keďže jeho excelencia spomenutý paša s tým tiež súhlasil, bol napísaný tento list 
ako doklad pred šercom, aby im nikto neubližoval proti vznešenému šercu a v rozpore 
s vysokým rozkazom, a bol odovzdaný do rúk žiadateľov.

napísané dňa 20. mesiaca povzneseného šábana17 (roku) 1079.
svedkovia záležitosti:
efendi mustafa, jágerský defterdár18

aga mustafa, kapuagašy19

aga el-Hadžy Jákub, kethüdá20 defterov
efendi ali, tajomník janičiarov
beg ahrned, míralaj21

ibráhím, kethüdá dobrovoľníkov
aga el-Hadž mehmed, begov kethüdá
aga mustafa, veliteľ azabov22

aga mehmed, kethüdá čavušov23

mustafa čorbadžy24, muhzyr aga25

Hüsejn Čelebi, diák
a ostatní okrem uvedených.
(Súveký maďarský záznam:) dňa 24. januára 1669. rozsudok vydaný jágerským 

kádim na rozkaz tureckého cisára nepremožiteľného sultána mehmeda (o tom), koľ-
ko budeme povinní platiť jágerskému pašovi, (lebo) niektoré zákony (platobné povin-
nosti) boli pomenované iným menom v čase nášho jágerského pána pašu Hüsejna, 
a (o tom), že sám paša tiež uznáva sultánov dar (zníženie niektorých povinností). Pri 
prvom platení dane sme platili 250 fl (florénov) na sumu. máme platiť 70 kile pše-
nice, 70 kile jačmeňa, 70 okky medu, 70 okky masla, výkupné z roboty činí 200 fl, 

jatočný dobytok 100 fl, dojnice 60 fl. okrem sumy zo žiadanej platby nemá byť ani 
desatina, ani dvadsatina. Celá ročná suma bude 1 000 fl a maslo, jačmeň, pšenica, 
med, maslo podľa toho, ako je napísané vyššie. (Tento spôsob platenia) sa začal dňom 
zaznamenaným vyššie, v  čase richtárstva pánov urodzeného andráša bornemisszu 
a gregelya szíjgyártóa.

Citované podľa blašKoviČ, Jozef: rimavská sobota v čase osmanskotureckého panstva. bra-
tislava : obzor, 1974, s. 226-228.

literatúra: blašKoviČ, Jozef: K dejinám tureckej okupácie na Slovensku. in: Historické štúdie 8. 
bratislava 1963, s. 95-116; KoPČan, vojtech: Turecké nebezpečenstvo a Slovensko. bratislava : 
veda, 1986.

* * *

1 Kádi (arab.) – sudca, ktorý súdil na základe islamského náboženského alebo zvykového práva.
2 myslí sa obidvom – sulejmanovi a jeho otcovi ahmedovi.
3 šerc (šaríja) – moslimské náboženské predpisy, zákony.
4 Ferman – sultánov rozkaz, ktorý vydávala vysoká porta a v 17. storočí aj budínsky miestodr-

žiteľ v jej mene.
5 Zimmí – osmanský poddaný bez rozdielu viery, národnosti, ktorý zaplatil povinnú daň, 

a tým je preňho zabezpečená panovníkova ochrana.
6 Cháss – léno, latifundium s  ročným výnosom vo forme daní nad stotisíc akčí. dostávali 

ho vysokí hodnostári – vezírovia, pašovia, beglerbegovia ako léna za vykonávanú službu na-
miesto služobného platu.

7 defter – daňový súpis zdaniteľných príjmov obyvateľov jedného sandžaku. obsahuje súpis 
dedín, majerov, statkov a obyvateľov celého sandžaku a výšku daní jednotlivých usadlostí.

8 Kethüda (perz.), kahya (osm.) – tajomník, intendant vysokých hodnostárov osmanskej ríše.
9 akča, akče – základná peňažná jednotka v osmanskej ríši, malá strieborná minca, ktorá sa 

v závislosti od obsahu striebra prepočítavala na florény (zlaté); v druhej polovici 16. storočia 
66 akče predstavovalo 1 uhorský zlatý.

10 rája – poddaní, do 17. storočia sa pomenovanie vzťahovalo na moslimské i nemoslimské 
poddané obyvateľstvo, neskôr len nemoslimské.

11 Padišáh (perzs.) – vládca, titul osmanských sultánov, používal sa aj na označenie cudzích 
vládcov.

12 Pastyrma – jatočný dobytok, pôvodný význam slova ja sušené, naložené mäso.
13 Kásim, deň Kásima – 26. októbra. rok u osmanov bol tradične rozdelený na dva polroky; 

prvý (letný) polrok odo dňa Hizira (viď pozn. 14) do dňa Kásima (186 dní) a druhý (zimný) 
polrok trval odo dňa Kásima do dňa Hizira (čiže len 179 dní).

14 Hizir, deň proroka Hizira – deň sv. Juraja pripadajúci na 24. apríla.
15 vakyjja, okka – váhová miera s hmotnosťou 1 282 gramov, jedna okka sa delila na 400 dirhe-

mov.
16 Kejl alebo kile – jednotka hmotnosti na meranie sypanín; v jednotlivých oblastiach sa použí-
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18vali jej váhové varianty. najpoužívanejšie kile v Uhorsku bolo 10-okkové, čo je 1/4 bratislav-
skej alebo 1/6 budínskej merice a 8-okkové čo je 1/5 bratislavskej merice.

17 šában – ôsmy mesiac lunárneho roku moslimského kalendára.
18 defterdar (arab., perz.) – úradník, vedúci sultánskej alebo provinčnej finančnej kancelárie.
19 Kapu agasi – dvorník, dvoran, dvormajster na pašovom dvore.
20 Kethüda (perz.), kahya (osm.) – tajomník, intendant vysokých hodnostárov osmanskej ríše.
21 míralaj – perzské synonymum slova alajbegi, teda najvyšší veliteľ vojenských jednotiek v istej 

administratívnej jednotke.
22 azab (arab.) – v doslovnom preklade slobodný, neženatý, inak druh osmanskej pechoty, ktorý 

vznikol ešte pred janičiarmi.
23 Čavuš (tur.) – člen špeciálneho zboru v službách vysokej Porty, doručovali listy a nariadenia 

sultána, veľkovezíra a iných hodnostárov miestodržiteľom provincií, vykonávali poriadkovú 
službu, vystupovali ako členovia sultánskeho sprievodu a podobne.

24 Čorbadži (tur.) – dôstojnícka hodnosť v gardových vojskách (janičiari, sipáhijovia, delostrelci, 
zbrojári).

25 muhzir aga – dôstojník janičiarov, veliteľ janičiarskej jednotky.

dohoda o katovstve
19. mája 1669

neobvyklý dokument predstavuje zmluva v maďarskom jazyku, ktorú uzavrel fiľakov-
ský hlavný kapitán štefan Koháry a podžupani Pešť-Piliš-šoltskej stolice a novohrad-
skej stolice s tureckým zajatcom Hasanom o tom, že bude tri roky vykonávať katovské 
remeslo výmenou za svoje výkupné.

my, štefan Koháry, jeho veličenstva rímskeho cisára leopolda a korunovaného uhor-
ského kráľa hlavný kapitán vo fiľakovskom strážnom hrade, Peter battik, vicišpán1 
stolíc Heveš a Pesť a Pavol némethy, vicišpán novohradskej stolice dávame na pa-
mäť všetkým stavom, panským, šľachtickým i vojenským, menovaným do všetkých 
hodností tak na uhorskej, ako i na tureckej strane, že predkladateľ tohto nášho listu, 
turecký zajatec menom Hasan z Temešváru, vzhľadom na beznádej, že by sa mohol 
vyslobodiť prostredníctvom výkupného, zaviazal sa od dnešného dňa po tri roky vy-
konávať katovské remeslo; z dôvodu, že – keď toto uplynie – bude sa môcť oslobodiť 
zo svojho terajšieho zajatia. my sme ho taktiež kúpili od jeho uhorských pánov za 
vhodnú sumu, a nariadili sme mu nasledujúci plat: Podľa obyčaje v tomto strážnom 
hrade (Fiľakovo) a v jeho chotári za popravu väzňov spomenutých troch stolíc a tohto 
strážneho hradu za každého jedného zločinca sa mu má dať po tri zlaté, a to v tunaj-
ších peniazoch. ak však tohto majstra kata pod vhodným dozorom zoberú na vidiek 
– kamkoľvek s našim súhlasom a s naším povolením, za popravu takého človeka sú 
mu povinní zaplatiť za každého po 12 zlatých. okrem toho spomenuté stolice mu 
každoročne dajú po šesť kíl2 pšenice na stravu. aj on sa zaviazal, že z výnosu katovské-
ho remesla zaplatí takú výšku výkupného, aké vysoké je ručenie a zaplatí aj výkupné 
z temnice. Keď to zaplatí a naplnia sa odo dnešného dňa tri roky výkonu katovského 
remesla, aj my na našu kresťanskú vieru, ľudskosť a počestnosť sľubujeme, že tohto 
temešvárskeho zajatca menom Hasan slobodne a v mieri prepustíme bez požadovania 
akéhokoľvek výkupného, platenia a bez ublíženia a odprevadíme ho po najbližší tu-
recký strážny hrad. na väčšiu vážnosť uvedeného sme vydali tento prísažný list vlast-
noručne napísaný a potvrdený našimi pečaťami.

dané na strážnom hrade vo Fiľakove, 19. dňa mesiaca mája roku 1669.

štefan Koháry, vlastnou rukou
Ten istý Peter battik, ako vyššie, vlastnou rukou
Ten istý Pavol némethy, ako vyššie, vlastnou rukou
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19(Na vonkajšej strane krátky maďarský regest vlastnoručne napísaný Štefanom Ko-
hárym:)

Prísažný list vydaný jednému tureckému väzňovi, ktorý sa zaviazal tri roky pre-
vziať katovstvo.

Preložila Tünde lengyelová.

Uloženie: dokument v maďarčine z pôvodne súkromnej zbierky alberta b. nyáryho nám po-
skytol prof. dr. géza Pálffy, drs., za čo mu vyslovujeme poďakovanie.

* * *

1 vicišpán (lat.-maď.-slov.) – podžupan, termín sa používal aj v staršej slovenčine.
2 Kila – jednotka hmotnosti, v tomto prípade azda gemerská alebo novohradská, ktoré sa rov-

nali jednej prešporskej merici, čiže 62,08 l alebo 46,56 kg pšenice.

súpis vybavenia levočských brán a bášt
17. apríla 1670

v kronike levočského richtára gašpara Haina, ktorá sa inak nazýva spišská či levočská 
kronika (pozri dokumenty číslo 14, 21 a 30) je množstvo záznamov vojenského charak-
teru či už udalostí alebo materiálneho vybavenia. Jedným z nich je aj súpis o vybavení 
niektorých brán a veží v levoči v roku 1670 s vyznačením, ktoré remeselnícke cechy sa 
o tieto fortifikácie starali.

17. apríla (1670) mesto levoča vzhľadom na nebezpečnú rebéliu a nepokoje preveri-
lo bašty a veže na mestských hradbách, ktoré mali nasledovné vybavenie:

1/ Horná brána, o ktorú sa starajú kožušníci, je vybavená dvomi jednolibrovými 
falkonmi1, jedným železným mažiarom2 a 18 bradaticami (hákovnicami)3. v barba-
kane (Hornej brány) – patrí do opatery kováčov – sa nachádza 10 bradatíc (hákovníc), 
jedna bronzová tarasnica na 12-librové gule, jedna štvorlibrová tarasnica, jedna dvoj-
librová tarasnica zvaná mačka a jeden päťhlavňový organ (na jednej lafete).

2/ na novej bašte, ktorá je v opatere krajčírov, bolo jedno delo s kalibrom na 
šesťlibrové železné gule, jeden pollibrový falkonet, jedno delo zvané scharfetinel a 18 
pušiek bradatíc (hákovníc).

3/ menhardtova veža – v starostlivosti nožiarov – je vybavená jedným dvojlibro-
vým falkonom a 12 puškami bradaticami (hákovnicami).

4/ nová (druhá) bašta – v opatere kamenárov a kramárov – jedno delo s kalibrom 
na osemlibrové gule, jeden falkonet a 12 bradatíc (hákovníc).

5/ achatinova veža, o ktorú sa starajú čižmári, nemá žiadne vybavenie.

Preložil vladimír segeš.

edícia: bal, Jeromos – ForsTer, Jenő – KaUFFmann, aurél: Hain Gáspár Löcsei króni-
kája. löcse 1910 – 1913; mallY, Fritzi: Die Leutschauer Chronik des Gaspar Hain. Prag : volk 
und reich verlag 1943; Hain, gáspár: Szepességi avagy lőcsei krónika és évkönyv a kedves utókor 
számára. ed.: véber, Károly. budapest 1988, s. 319 (maďarský preklad).

* * *

1 libra (funt) – stará jednotka hmotnosti, ktorej hodnota sa pohybovala okolo 0,56 kg; falkon 
– ľahké poľné a pevnostné delo spravidla s kalibrom 8 – 10 cm pre železné či olovené gule.
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202 mažiar – delo s mohutnou krátkou hlavňou a  s  extrémne veľkým kalibrom, z ktorého sa 
strieľali zväčša kamenné gule.

3 Hákovnica (z nem. Hackenpucksen) čiže hradobná puška – dlhá, ručná palná zbraň menšieho 
kalibru, ktorá sa upevňovala na hradbu hákom.

výhražný list sipáhija jusufa nováčanom
1671

sipáhij Jusuf slúžil v nových Zámkoch ako jazdecký lénnik. Keďže nedostával plat, vy-
zval nováčanov, aby sa mu podrobili a živili ho. iní novozámockí lénnici od roku 1666 
mlčali, lebo mali svoje léna a im podrobené obyvateľstvo odvádzalo dane do nových 
Zámkov.

my, v nových Zámkoch bývajúci Jusuf ispaja,1 váš pán.2

vy, novácki richtári, falošní, neposlušní a nepodrobení psi, vám posielam tento 
list. Prečo ste už dávno ku mne neprišli? ak sa chcete podrobiť, príďte spolu s člove-
kom, čo vám prinesie tento list. ak sa nechcete podrobiť, oznámte mi to určite, aby 
som aj ja vedel, čo robiť. ak neprídete, bude s vami zle ako so psami. ak neposlúch-
nete, stanete sa otrokmi. Potom nehovorte, že som vám neodkázal. nik vás nevyslo-
bodí z mojej ruky, či budete bývať v dedine alebo v kamennom hrade. dátum nové 
Zámky, anno 1671. idem qui supra.3

Citované podľa maTUnáK, michal: Život a boje na slovensko-tureckom pohraničí. Pamäti a do-
kumenty. bratislava : Tatran, 1983, s. 254.

literatúra: Történelmi Tár 1897, s. 259; KoPČan, vojtech: Turecké nebezpečenstvo a Slovensko. 
bratislava : veda, 1986.

* * *

1 Jusuf ispaja (sipáhi) mohol byť v tom čase v nových Zámkoch novým jazdeckým lénnikom. 
Keďže nedostával plat, vyzval nováčanov, aby sa podrobili. iní novozámockí lénnici od roku 
1666 mlčali, lebo mali svoje léna a podrobené obyvateľstvo odvádzalo dane do nových Zám-
kov.

2 nasleduje osmanská pečať.
3 idem qui supra (lat.) – tak ako je vyššie (uvedené).



9392

21 levoča v nepokojných časoch
1672

levočský mešťan a richtár gašpar Hain podrobne, takmer deň po dni, zaznamenával 
vo svojej kronike známej ako spišská či levočská kronika (pozri aj dokumenty č. 14, 19 
a 30) všetky zaujímavé udalosti v živote mesta, ale aj dôležité dianie v rámci celej mo-
narchie. reflektoval i začiatok kuruckej rebélie v roku 1672.

10. septembra (1672) sa k nám dostala prvá správa zo sedmohradska o Uhroch.1 sto-
ličná kongregácia preto rozhodla, že uzavrie všetky priesmyky.

11. septembra prišiel list od pána generála spanckaua2, v ktorom na základe krá-
ľovho rozkazu nariadil urýchlene poslať drabantov3 do Košíc. mesto dalo preto vy-
bubnovať, aby boli zverbovaní.

14. septembra vyhlásili šľachtickú insurekciu. Preto aj šľachtici z nášho mesta sa 
dňa 17. (septembra) odobrali do spišských vlách na muštráciu4; spolu s nimi odišlo 
aj 22 drabantov zverbovaných mestom, no 19. (septembra) sa z muštrácie vrátili späť 
(do mesta). v ten istý deň pán gróf štefan Čáky5 písal zo spišského hradu do levoče, 
že ak prídu nemecké oddiely, či ich mesto prijme a ubytuje, lebo čoraz viac počuť 
o blížiacich sa kurucoch. mesto mu odpovedalo, že jeho vernosť a čas vyriešia túto 
otázku. mesto však nemalo vedomosť o príchode žiadnych nemcov6.

Potom 22. septembra prišiel (do Levoče) spanckauov pluk na čele s podplukov-
níkom diependaelom; jedného poručíka a ubytovateľa poslali do mesta napoludnie 
o 12. hodine a oznámili, že celý pluk sa ubytuje v meste, a to len na noc, lebo kvô-
li Uhrom by bolo nebezpečné ubytovať oddiely vonku na predmestí. ráno hodlali 
odísť do Košíc. Pán richtár a rada prosili o malý odklad, aby sa mohli v tejto záleži-
tosti poradiť s celým mestským zastupiteľstvom. Keď im to umožnili, rozhodli sa, že 
požiadajú pána podplukovníka, aby vojsko na noc zostalo na predmestí. vzápätí (Le-
vočania) poslali dvoch predstaviteľov, no s podplukovníkom sa im nepodarilo nič vy-
baviť. dôvodil, že vzhľadom na to, že s veľkou vervou hlásia príchod Uhrov – údajne 
sú už tu nablízku – takže jeho oddiely by na predmestí boli v ohrození a nie sú tam 
pre nich ani ubytovacie možnosti; preto prosil, aby ich vpustili dnu (do mesta), na-
pokon, veď ide iba o jednu noc. ak na to (Levočania) nepristúpia, tak sa sám postará 
o ubytovanie, môže zostať aj vonku, no mesto ponesie zodpovednosť, ak Uhri prídu 
vo veľkej presile a zničia jeho vojsko. Pevne však verí, že mesto mu zachová vernosť. 
Keďže (cisárske) oddiely boli blízo mesta, bolo potrebné rýchle rozhodnutie, mesto 

nemalo inú možnosť, než na dôkaz svojej vernosti vojsko prijať. a tak, popoludní 
o druhej vpochodovalo 2 500 pešiakov spolu s trénom, no bez žien a detí, pričom ani 
ich počet nebol zanedbateľný. vojakov rozmiestnili po celom meste. na druhý deň 
prišla správa, že Uhri sú už nablízku a sledujú nemecké vojsko, ktoré tu preto uviazlo 
a nechcelo odísť, pokiaľ nedostane výzvu z Košíc.

29. septembra podplukovník diependael sa chcel pohnúť ďalej a požiadal mesto 
o dve delá a strelivo, aby posilnil svoje vojsko. Jeho požiadavka bola splnená; dali mu 
jedno 6-centnárové7 a  druhé 6-centnárové a  26-librové8 delo, pol druha centnára 
olova, dva sudy pušného prachu a poldruha centnára zápalných šnúr so 70 guľami. 
Keďže však vzápätí prišla správa, že prichádzajú silné a početné jednotky Uhrov, takže 
(cisárski) by sa nedostali ďalej, nemecké vojsko naďalej zotrvalo (v meste) a dve delá 
umiestnili pred radnicu, kde bol ubytovaný pán podplukovník.

28. septembra prišla správa, že mestá bardejov, sabinov a Prešov sa pridali na 
stranu Uhrov. Preto mestské brány obsadila nemecká stráž, aj všetky menšie mestské 
brány prekontrolovali nemeckí dôstojníci.

2. októbra uhorské vojsko podpálilo spišskohradský majer grófa Čákyho, nachá-
dzajúci sa za jeho kaštieľom.

3. októbra o 3. hodine prišiel prvý list od Uhrov, v ktorom pán Petróczy9 a ďalší 
napísali levoči a spišskej stolici. mestský richtár, nevediac odkiaľ list prišiel, ho otvo-
ril a oboznámil sa s jeho obsahom; mesto nech sa vzdá Uhrom, a ak tak neučiní, po-
tom ho nielen vyplienia a podpália, ale neušetria ani deti v bruchách matiek a všetko 
zničia. Keď list ukázali pánovi podplukovníkovi, ten v mene najmilostivejšieho kráľa 
zakázal, aby sme naňho odpovedali, a zároveň nám aj zakázal, aby sme takéto listy 
prijímali, čím sa vyhneme akémukoľvek podozreniu, ktoré by mohlo viesť k upadnu-
tiu do kráľovej nemilosti.

4. októbra zahnali sme všetky mestské kravy z majerov (do mesta). v noci Uhri 
vyplienili Jamník, poddanskú dedinu mesta (Levoča).

dobýjanie levoče Uhrami
5. októbra pán podplukovník diependael v mene kráľovskej výsosti požiadal celú 
mestskú radu o vydanie kľúčov od všetkých mestských brán; navečer – keďže sa blížili 
Uhri – dvaja radní páni a mestský orátor mu ich odovzdali. museli sme mu prene-
chať aj všetky mlyny, v ktorých pre svoje vojsko dal zomlieť aj obilie určené pre kráľa.

8. októbra dorazil predvoj uhorského vojska a dostal sa k  záhrade najvyššieho 
hostinca; pred Hornou bránou pobehovali (Uhri) hore-dolu, no niekoľko dragúnov 
s pánom poručíkom müllerom vyrazilo vpred, vystrelili z niekoľkých ručníc, potom 
sa spustila paľba z Hornej brány, a  to bola prvá bitka. Po dvojhodinovom boji sa 
(Uhri) stiahli a zamierili na veľký mestský majer, ktorý obsadili. Zatiaľ čo sa bojovalo, 
stalo sa veľké nešťastie u Pavla Windischa v novej ulici. domáci pán a dvaja mešťania 



9594

– pekár matej gottman a cinár Ján behler – z prednej rímsy strechy domu sledovali 
boj, vtom sa však jedna klada na predsunutej lomenici, ktorá bola zhnitá a spráchni-
vená, pod nimi zlomila a všetci traja spadli na ulicu a dolámali si ruky i nohy. Pavol 
Windisch následkom pádu o pár dní zomrel, dvaja ďalší sa vystrábili. v ten istý deň 
navečer prišiel list zo svätého mikuláša10 od generála Cobba11, ktorý bol na pochode. 
v liste nabádal mesto k vernosti a k tomu, aby vydržalo.

9. októbra o  9. hodine dorazil zo spišského Hrhova cez šibeničnú horu celý 
uhorský tábor, tiahol cez mestský majer a usadil sa na poli smerom k lengvardu12. 
Zakrátko doručili list od ladislava Farkaša, uhorského vicegenerála, v ktorom sa vy-
hrážal mestu, ak sa nevzdá. list otvoril pán podplukovník, prečítal ho a opäť vyzval 
mesto na zachovanie vernosti; ani na tento list neodpovedal. Približne o 3. hodine 
popoludní sa Uhri začali približovať k mestskej priekope a rozpútali boj, ktorý trval 
do večera. Z  mesta zasypávali útočníkov prudkou delostreleckou paľbou, a  keďže 
(Uhri) nič nedosiahli, podpálili dolný mlyn spolu s celou pílou, z ktorých zostal len 
popol.

10. októbra opäť prišli listy od Uhrov, keďže však v oboch bránach kontrolovali 
všetkých prichádzajúcich i vychádzajúcich, listy spolu s ich doručovateľmi odovzdali 
pánu podplukovníkovi. ani tento deň sa neobišiel bez šarvátok.

11. októbra na príkaz pána podplukovníka zvolali všetkých občanov mesta, (veli-
teľ) ich vyzval, aby sa vyjadrili či hodlajú zachovať vernosť, kto sa bojí a nechce zostať 
(v meste), môže odísť. a keďže občianstvo sa doposiaľ nechopilo zbrane, nech sa po-
staví do bojového šíku; no nech nikto sám nejde na hradby, ani nech sa neukazuje na 
uliciach večer po 9. hodine, lebo bude prísne potrestaný. na to sa občania rozhodli, že 
zostanú verní (cisárskym); doposiaľ sa preto nechopili zbraní, lebo on (podplukovník) 
o to nežiadal a chceli mu zachovávať poslušnosť, na jeho rozkaz sa však chopia zbraní. 
a tak sa celá domobrana (pod mestským kapitánom) hotovala a zoradila pred hostin-
com, ochotne sa všetci podriadili, no žiadali, aby aj (cisárski) vojaci prísne dodržiavali 
disciplínu. Potom na vzájomnej porade prijali viaceré užitočné opatrenia, aby sa ob-
čianstvo v týchto ťažkých časoch zosúladilo s vojakmi. a tak nemci posilnili stráže na 
bránach a zaujali aj bašty; popoludní opäť nastal lomoz, Uhri sa priblížili k mestu, roz-
pútal sa tuhý boj medzi Uhrami a nemcami na mestskom kopci a pri ceste na spišskú 
novú ves. o 3. popoludní Uhri zapálili tehelňu, ako aj Jánsky majer, ktoré zhoreli do 
tla. následne podplukovník nariadil, aby sa ani ráno ani večer nebubnovalo na baštách 
a taktiež zakázal, aby sa v prípade požiaru na predmestí rozozneli mestské zvony.

12. októbra Uhri zničili mestské vodovodné potrubie, čo vyvolalo veľké lamen-
tovanie občianstva. na rozkaz boli pováľané ploty blízkych záhrad a boli rozobrané aj 
strechy viacerých majerov, predovšetkým pri Hornej bráne.

13. októbra Uhri poslali zo svojho tábora trubača, ktorý doniesol listy pre mesto; 
pri dolnej bráne ho však zastavili a listy odovzdali podplukovníkovi, ktorý s ich ob-

sahom mesto neoboznámil. Trubača vzápätí poslali preč bez odpovede, lebo Uhri sú 
toho nie hodní. Podplukovník dal uväzniť poručíka vogela, ktorý velil stráži pri brá-
nach, a to preto, že pustil trubača tak blízko, potom sa ešte ten istý večer rozpútal 
opäť boj.

Preložil vladimír segeš.

edícia: bal, Jeromos – ForsTer, Jenő – KaUFFmann, aurél: Hain Gáspár Löcsei króni-
kája. löcse 1910 – 1913; mallY, Fritzi: Die Leutschauer Chronik des Gaspar Hain. Prag : volk 
und reich verlag 1943; Hain, gáspár: szepességi avagy lőcsei krónika és évkönyv a kedves 
utókor számára. ed.: véber, Károly. budapest 1988, s. 345-350 (maďarský preklad).

* * *

1 ako Uhrov či maďarov (v kronike Ungarn aj Ungern) autor označuje v tomto prípade kuru-
cov, malkotentov.

2 Paris spanckau (spantkow, 1600 – 1675), cisársky vojvodca, od roku 1670 generálstrážmaj-
ster.

3 drabant či trabant (nem.) – peší vojak, v slovenskom vidieckom prostredí aj stoličný či pan-
ský dráb.

4 muštrácia – vojenská prehliadka, ktorej cieľom bolo zistiť početný stav, vycvičenosť a výzbroj 
príslušnej jednotky.

5 štefan Čáky (Csáky, 1635 – 1699), uhorský veľmož a župan viacerých stolíc, od roku 1670 
spišskej, v rokoch 1662 – 1679 satmársky a zatiský hlavný kapitán, od 1682 do smrti hlavný 
hornouhorský kapitán, od roku 1687 krajinský sudca.

6 ako nemcov autor označuje cisárskych vojakov.
7 Centnár (centenarius, Zentner) – jednotka hmotnosti, ktorej hodnota mala rozpätie 49,11 – 

75,32 kg, napríklad začiatkom 18. storočia centnár viedenský 56,12 kg, budínsky 51,11 kg, 
košický 58,8 kg, bratislavský 55,8 kg.

8 libra (funt) – stará jednotka hmotnosti, ktorej hodnota sa pohybovala okolo 0,56 kg.
9 Petróczy, správne však Petröczy štefan st. (asi 1623 – 1678), hornouhorský evanjelický gróf, 

zapojil sa do vešeléniho sprisahania a následne bojoval ako veliteľ v kuruckých rebéliách i po-
vstaní imricha Tököliho.

10 svätý mikuláš – dnes liptovský mikuláš.
11 Wolfgang Cobb von neuding (1614 – 1679), cisársky vojvodca, od roku 1664 generálstráž-

majster, od 1672 poľný podmaršal a od 1676 generál poľný zbrojmajster.
12 lengvard – dnes dlhé stráže.
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22 list krupinských jazdcov  
a pešiakov hlavnému banskému kapitánovi
18. júna 1673

Pešiaci a jazdci krupinskej posádky sa v liste sťažujú hlavnému kapitánovi banských 
miest Pavlovi esterházimu na chudobu a nedostatok, takže by si chceli privyrobiť vyko-
návaním remeselnej činnosti, v čom im však bráni miestna vrchnosť.

náš milostivý pán, obraciame sa na vás a porúčame sa vám do služieb.
Zo srdca si prajeme, aby vás boh požehnal mnohým dobrým aj dlhým životom.

náš milostivý pane, list a rozkaz od vašej milosti sme prijali s veľkou cťou. ne-
dostatku, milostivý pane, máme toľko, že v  ostatných pohraničných pevnostiach, 
ktoré sú pod vaším vedením, ho zaiste nie je toľko, ako u nás.

Po prvé, pretože nemáme pohraničnú pevnosť, je pre nás nemožné ju obývať, iba 
keby sa tiež prenieslo panovníkovo praesidium1 do inej pohraničnej pevnosti. ná-
sledkom toho je, že sme poddaní platiaci dane, pre mešťanov panovníkovi služobní-
ci, pretože za žiadnych okolností nedrží mešťan panovníkovho služobníka vo svojom 
dome bez platenia nájmu.

Po druhé, panovníkovi služobníci sú bez pláce, potom milostivý pán, je veľa 
tých, ktorí nemajú ako platiť za ubytovanie, zdvihnú sa,  pozbierajú svoje služob-
níctvo a odídu bývať do inej pohraničnej pevnosti. Keď to takto bude, aj my, ktorí 
tu trpíme núdzou, budeme nútení ich nasledovať a odísť, keď vaša milosť nenapra-
ví a nezlepší tento stav. Je nemožné bývať v takomto kráľovskom meste a aby bolo 
v ňom praesidium.

Po tretie: panovník tu nemá žiadnu muníciu, ani pušný prach, všetko totiž patrí 
mestu.

Po štvrté: náš milostivý pane, pri jazdcoch nemáme ani jedného vlajkonoša, gre-
gora budayho a štefana verebyho sťali Turci. aj u pešiakov Turci sťali jedného vlaj-
konoša, podobne, náš milostivý pane, zomrel aj náš hlavný vajda2 pešiakov, štefan 
dobsony, ani jeho miesto nie je obsadené. aj michal Thury, náš strážmajster zomrel, 
ani na jeho funkcii nikto nie je. okrem toho, náš milostivý pane, náš contra-pán3 ni-
koho nezapíše do panovníkovho lajstra, ani radového vojaka, ani hajdúcha, keď spo-
medzi nich niekto zomrie na dáku mršinu4 alebo bude sťatý. Tým sa obhajuje, že má 
rozkaz z bellicum5, aby nikoho nezapísal, a keď to takto zostane, milostivý pán, do 

roka tu nikto nebude, všetci sa minieme. nebude môcť nikoho zapísať do panovní-
kovho lajstra namiesto tých, ktorých buď sťali alebo zomreli na mršinu, takže zostane 
pohraničná pevnosť jeho veličenstva pustá. ani mizerného polkorába6 nemáme ani 
vonku, ani vo vnútri (pevnosti), pretože aj keď niečo zaplatia, on zaplatené nedostane.

naposledy: milostivý pane, ak sa nachádza medzi služobníkmi panovníka neja-
ký majster a chce svoje remeslo verne vykonávať, voči tomu protestujú mešťania. my 
nemôžeme byť, náš milostivý pane, bez majstra, pretože aj predtým bolo povolené 
pracovať remeselníkom v pohraničných pevnostiach Jeho veličenstva.

Po tomto si želáme, aby vás milostivý pán boh dlho a v šťastí živil.
dané v Krupine 18. júna 1673.

vaši ponížení služobníci
jazdci a pešiaci
v cisárskej krupinskej posádke

(Na regeste adresa)
nášmu milostivému pánovi grófovi Pavlovi esterházymu7 z galanty, dedičnému 

pánovi Forchtensteinu, dvormajstrovi svätej ríše rímskej, váženému hlavnému a de-
dičnému županovi šopronskej stolice, radcovi a komorníkovi cisárskeho a kráľovské-
ho veličenstva, hlavnému kapitánovi banských pohraničných pevností, hlavnému 
a dedičnému kapitánovi hradu a stráže v Csobánci atď., nášmu najmilostivejšiemu 
pánovi.

Preložila diana duchoňová

Uloženie: maďarský originál listu s pečaťou vicekapitána Jána szántóa sa nachádza v maďarskom 
národnom archíve (mnl) v budapešti, P 125, esterházy cs. lt., esterházy Pál nádor, no. 5303.

edícia: benCZÉdi, lászló: Bányavidéki várőrségek folyamodványai Esterházy Pálhoz, 1668 – 
1681. budapest 1961, s. 163-165, č. 2.

literatúra: maTUnáK, michal: Krupinskí hradní kapitáni. Krupina : Kultúrne centrum a mú-
zeum a. sládkoviča, 2011.

* * *

1 Praesidium (lat.) – pevnosť, posádka.
2 vajda – nižší dôstojník, respektíve najvyšší poddôstojník.
3 Contra-pán – vojenský pisár, ktorý viedol zoznamy vojakov.
4 mršina, v maďarskom origináli dög – mor.
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235 bellicum (lat.) – skrátený hovorový výraz pre dvorskú vojenskú radu.
6 Polkoráb (z nem. burggraf, čes. purkrabí) – kastelán, čiže správca či veliteľ hradu, zastarane sa 

po slovensky označoval skomolene aj porkoláb.
7 Pavol esterházi (eszterházy, 1635 – 1713), uhorský veľmož, krajinský hodnostár, od roku 

1661 cisársky generál, roku 1668 sa stal hlavným kapitánom banských miest a Preddunajska, 
od 1681 bol uhorským palatínom, roku 1686 bol povýšený za ríšske knieža.

výzva kurucov na ozbrojený boj proti útlaku
25. októbra 1673

Po porážke predchádzajúcich protihabsburských povstaní a poprave vodcov nevydareného 
magnátskeho sprisahania skonfiškovali majetky mnohým zemanom i mešťanom podozrivým 
z účasti v odboji. Celé kráľovstvo obsadilo cisárske vojsko, pod ktorého ochranou pokra-
čovala násilná rekatolizácia, sprevádzaná zaberaním protestantských chrámov a vyháňaním 
kňazov. niekdajší kuruci, protestantskí duchovní a stovky poddaných ušli pred represiami 
na východ, za Tisu, na územie hraničiace so sedmohradskom, kam nesiahala moc habsbur-
ských úradov. sformovali sa do ozbrojených oddielov a s podporou sedmohradského vojska 
už v lete 1672 vtrhli do Horného Uhorska. obsadili viacero stolíc i slobodných kráľovských 
miest, kde ich vítali ako osloboditeľov spod náboženského a vojenského útlaku. Časť z nich 
nakrátko obsadila aj oravský hrad. do konca roka boli však vytlačení a museli opäť odtiah-
nuť do Zátisia, odkiaľ však podnikali menšie výpady proti habsburskému vojsku. obdobie 
tejto drobnej vojny, trvajúce do vypuknutia ďalšieho povstania roku 1678, ilustruje výzva 
vodcov kurucov k všetkým uhorským vojakom na boj proti cisárskemu vojsku.

my, pre slávu nášho boha, pre drahou krvou vykúpenú slobodu nášho národa zo svo-
jej vlasti vyhnaní dolupodpísaní, z grófskeho, panského, magnátskeho a zemianskeho 
stavu pochádzajúci skutoční Uhri, dávame na vedomie každému, komu náleží, týmto 
naším listom. vidiac, ako mnohých čestných vojakov bolí pošliapanie slávneho slova 
božieho v našom národe, urážka ozajstného evanjelického učenia a slávneho mena bo-
žieho, obsadenie kostolov, fár, škôl nepriateľom, nenávidiacim našu krv a kresťanskú 
vieru, ponižujúce a  trpké prenasledovanie, vyháňanie a zabíjanie hlásateľov slávneho 
božieho evanjelia,1 na celý náš národ uvalené neopísateľne ťažké jarmo, neznesiteľné 
ťarchy2. Pre ich ochranu, podľa ich možností nápravu spolu s nami povstali a chopili 
sa zbrane, mnohí už pre túto správnu vec preliali krv aj položili životy, tí, ktorí v sláve 
zostanú aj naďalej, aby ich zásluhy, správanie a preukázané služby nezostali bez náleži-
tej odmeny, obnoviac v našej kresťanskej viere a s dobrým svedomím aj teraz 9. a 10. 
bod minuloročného rozhodnutia, všetkých, ktorí sú za obranu tejto spravodlivej veci 
v zbrani a v službe náležitej sláve nášho boha a duchovnej i telesnej slobody vlasti, s ne-
ochvejnou vierou sa usilujú o jednotu, aj my im zabezpečíme, že odkedy vstúpili do 
tejto služby, za všetky mesiace, čo v nej strávili bez platu, potom až dovtedy, kým boh 
našu vec nášho národa zo svojej milosti na dobré obráti, za všetky tieto zásluhy sa im vy-
platí žold bez akejkoľvek chyby či nedostatku, buď v hotových peniazoch, alebo v túto 
sumu prevyšujúcich užitočných a stálych právach, obciach alebo majetkoch, nielen im, 
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24ale aj pozostalým tých, ktorí spomedzi nich so zbraňou v ruke padnú alebo padli, aj ich 
príbuzným. Tí, ktorí sú z nich sedliackeho stavu, budú okrem žoldu obdarovaní dedič-
nými, zo syna na syna prechádzajúcimi šľachtickými výsadami a budú oslobodení od 
poddanských povinností pre akýchkoľvek zemepánov a v zmysle sily tejto našej listiny 
budú ponímaní a uznaní za skutočných uhorských zemanov a im alebo ich pozostalým, 
tým koho ponechá náš dobrý boh v našom národe, budú darované aj armálesy a prís-
lušné šľachtické listiny3. Tí spomedzi nich, ktorí sú dedičnými šľachticmi, budú zaslú-
žene podľa svojho správania obdarovaní príslušným majetkom, takisto ako v čase niek-
dajšieho kniežaťa štefana bočkaja blahej pamäti zaslúžilí bojovníci. Chceme, aby toto 
bolo splnené aj vtedy, ak aj spomedzi nás ostanú len desiati; nech boh učiní šťastnými 
veci vlasti aj pre potomkov; nech je prekliaty a stane sa ešte väčším vyhnancom, kto si 
toto splniť neželá a nesplní, od koho budú závisieť veci vlasti. na večnú pamiatku a stá-
le zachovanie tejto veci vystavujeme tento list potvrdený našim podpisom a pečaťou na 
našom všeobecnom zhromaždení v bihari dňa 25. októbra roku Pána 1673.

mikuláš Forgáč, mikuláš orlay
František ispan, ladislav gyulafy, gabriel Kende, Pavol szepesi, menhart Kecer, 

Pavol szalay, martin Kende, matej Hercek.4

vojsku mikuláša Harasztiho, donácia pánom pre tých, ktorí pri sláve božej zo-
stanú až do konca.

Citované podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VII. Turci v Uhorsku 2. časť. ved. red.: 
Kónya, Peter. bratislava : literárne informačné centrum, 2006, s. 68-69, č. 14 (preklad Peter 
Kónya).

edícia: sinKoviCs, istván (ed.): Magyar történelmi szöveggyűjtemény 11/2. budapest 1968, s. 
644-644.

literatúra: dangl, vojtech: Slovensko vo víre stavovských povstaní. bratislava 1986; dangl, 
vojtech – KoPČan, vojtech: Vojenské dejiny Slovenska II. 1526 – 1711. bratislava : mo sr, 
1995.

* * *

1 Poukázanie na prenasledovanie protestantských kňazov a súdy v bratislave.
2 išlo predovšetkým o vysoké dane, zavedenie spotrebnej dane, dávky a rekvirácie vymáhané 

vojskom.
3 vodcovia odboja sľubovali kurucom poddanského pôvodu, ktorí sa zapoja do odboja, pový-

šenie do šľachtického (zemianskeho) stavu.
4 medzi vodcami kurucov bolo viacero osôb z územia dnešného slovenska.

súpis ťažkých zbraní slobodného kráľovského mesta 
Bardejov
1673 – 1674

Jednou z nevyhnutných podmienok právneho uznania za slobodné kráľovské mesto 
bola už od začiatku 15. storočia existencia pevných murovaných hradieb. všetky slo-
bodné kráľovské mestá v Uhorsku preto nielen zdokonaľovali svoje hradby, ale aj posil-
ňovali ich obranyschopnosť umiestňovaním palných zbraní na bašty a veže, ktoré boli 
súčasťou hradobného múru. aj začiatkom novoveku zdokonaľovali svoje fortifikácie 
a výzbroj na nich dopĺňali novými strelnými zbraňami: kanónmi, húfnicami, hradbo-
vými puškami (hákovnicami) a inými. Tieto palné zbrane boli majetkom mesta a v prí-
pade obrany mesta ich obsluhovali mešťania. Za obranu jednotlivých bášt a veží boli 
spravidla zodpovedné cechy a remeselníci. vďaka fortifikáciám a výzbroji sa mestá stali 
dôležitými pevnosťami. Ukážka obsahuje zoznam ťažkých zbraní, ktoré boli roku 1673 
a 1674 prevezené z bardejova do Košíc.

v novej zbrojnici jedno jednolibrové delo.
na jej dvore jedno, ktorého guľa váži jednu libru.1

na tom istom dvore ďalšie delo, ktorého guľa váži 2 libry.
Tamtiež tretie delo, ktorého guľa váži 2 a 1/2 libry.
v starej zbrojnici jedno delo, ktorého guľa váži 1 libru.
v kováčskej bašte jedno delo, ktorého guľa váži 2 libry.
vo veľkej zemnej bašte jedno delo, ktorého guľa váži 2 libry.
Z bašty pri malej bráne jedno stredné delo, ktorého guľa váži 1 a 1/2 libry, há-

kovníc2 7.
Z murárskej bašty hákovníc 5.
Z cínolejárskej bašty hákovnice 4.
Zo súkenníckej bašty hákovnice 4.
Z bašty nad dolnou bránou jedna tarasnica3, hákovníc 11.
Z kožušníckej bašty hákovnice 4.
Z pivovarníckej veže jedna tarasnica, ktorej guľa váži 3/4 libry, dve delá, ktorých 

gule vážia po 2 libry, hákovníc 18.
Z mäsiarskej veže jedno delo, ktorého guľa váži 3 libry, jedno kratšie delo, ktoré-

ho guľa váži 4 libry, dve tarasnice, ktorých gule vážia po 2 libry, hákovníc 22.
Z vedľa nej stojacej malej bašty stodvadsaťštyri ton pušného prachu.4

Z veže nad Hornou bránou dve tarasnice, ktorých gule vážia po dve libry, hákovníc 13.
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25Z prachárne gule do diel a hákovníc, pritom 138 ton pušného prachu.
Z krajčírskej bašty jedno delo, ktorého guľa váži 3 libry, hákovníc 7.
Z vedľa stojacej malej bašty hákovnice 3.
Z remenárskej bašty hákovnice 4, jedna tarasnica, ktorej guľa váži 1 libru, jedno 

delo, ktorého guľa váži 1 a 1/2 libry.
Z vedľa stojacej malej bašty hákovnice 4.
Z veže nad veľkou bránou jedna tarasnica, ktorej guľa váži 2 libry, hákovníc 11. 

Z kováčskej bašty jedno delo, ktorého guľa váži 2 libry, hákovnice 2.
Z vedľa stojacej malej bašty hákovnice 4.
Z troch mestských brán 8 diel, na ktorých je mestský erb.
no najviac z Hornej brány veľký mažiar5, ktorého kameň váži 54 libier.
okrem týchto bola v majetku slovenského kostola jedna dlhá švihovka6, na kto-

rej je erb mesta.
Počet diel a tarasníc: 26.
Počet hákovníc: 142.
Počet ton pušného prachu: 252.

Citované podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VII. Turci v Uhorsku 2. časť. ved. red.: 
Kónya, Peter. bratislava : literárne informačné centrum, 2006, s. 333-334, č. 104 (preklad Pe-
ter Kónya).

Uloženie: štátny archív Prešov, pobočka bardejov, mag, misssiles: Zoznam diel, prevezených 
v rokoch 1673 a 1674 z bardejova do Košíc.

* * *

1 libra (funt) – stará jednotka hmotnosti, ktorej hodnota sa pohybovala okolo 0,56 kg.
2 Hákovnica (nem. Hackenpucksen) čiže hradobná puška – dlhá, ručná palná zbraň menšieho 

kalibru, ktorá sa upevňovala na hradbu hákom.
3 Tarasnica – spočiatku prevažne poľné, neskôr pevnostné delo používané už od začiatku 15. 

storočia.
4 Tona – stará dutá miera, pôvodne označujúca sud istých rozmerov.
5 mažiar – delo s mohutnou krátkou hlavňou a  s  extrémne veľkým kalibrom, z ktorého sa 

strieľali zväčša kamenné gule.
6 švihovka – delo s kalibrom 10 – 14 cm.

rozsudok súdu v Bratislave nad protestantskými kňazmi
30. apríla 1674

Udalosti nasledujúce po nevydarenom vešeléniho sprisahaní a kuruckej vojne roku 1672 
využila katolícka hierarchia v intenciách cisárskeho dvora na vystupňovanie násilnej reka-
tolizácie. na čele sprisahania stáli síce katolíci, účasť protestantských zemanov, kráľovských 
miest i samotných kňazov v nasledujúcom odboji poslúžila však ako zámienka na likvidá-
ciu obidvoch protestantských cirkví. v rokoch 1673 a 1674 boli predvolaní do bratislavy 
pred mimoriadny súd všetci evanjelickí i reformovaní duchovní nielen z územia kráľovské-
ho, ale aj z osmanmi okupovaného Uhorska. Pred súd, ktorému predsedal ostrihomský 
arcibiskup Juraj selepčéni (Szelepcsényi) a väčšinu členov tvorili katolícki preláti, sa dosta-
vilo 336 protestantských kňazov. boli obvinení z velezrady, príprav povstania, paktovania 
s osmanmi a z ďalších ťažkých zločinov proti panovníkovi a kresťanstvu. väčšina z obvine-
ných sa zachránila podaním reverzov, konvertovaním alebo emigráciou. na smrť súd odsú-
dil 94 protestantských duchovných. Ukážka obsahuje podstatnú časť rozsudku.

Keď teda obvinenia a krátke odpovede na ne, odmietnutia aj diskusie pro a contra 
obidve strany už predniesli a keďže strany sa nakoniec aj ďalej pridržiavali svojich vy-
čerpávajúco zdôvodnených stanovísk a predstavených dôkazov, zverili nám ich posú-
denie v záujme vynesenia rozsudku.

Po tomto s už vymenovanými barónmi, magnátmi, notármi, sudcami kráľovské-
ho súdu, ďalšími riadnymi sudcami krajiny a ich námestníkmi, ktorí na našej strane 
v pomerne veľkom počte zaujali miesta, všetky predošlé diskusie, podania a dôkazy 
obidvoch vyššie vymenovaných strán sme vo všetkom zoširoka prerokovali, premys-
leli a vyhodnotili, ďalej, potom ako sme vniesli podľa ich pôvodného obsahu doku-
menty a dôkazy vlani konaného a pánom prokurátorom obnoveného súdu s ďalšími 
predikátorskými kumpánmi1 a tie sme zvážili, rozhodli sme takto: bolo dokázané, že 
hoci spomínaní obvinení v proti nim vedenom spore dali sčasti iba čiastočné prizna-
nia a sčasti odpovede popierajúce základ obžaloby, svoje odpovede nepodložili žiad-
nym zrejmým a dostatočným dôkazom, a preto sa z nálezu a obvinenia spomínaného 
pána žalobcu ani v najmenšom nemohli očistiť.

naopak, zo skorších tvrdení prokurátora spomínaného pána žalobcu, z predsta-
vených dôkazov a ďalších dokumentov jednoznačne vyplýva a je zrejme dokázané, že 
hoci predvolaní pred súd boli povinní, pod prísahou, vernosťou nášmu vyššie meno-
vanému najsvätejšiemu vznešenému Pánovi a svätej Korune, tak ako ďalší obyvatelia 
krajiny a ríše2, no oni sa nezdráhali túto svoju povinnosť voči bohu, ľuďom a všet-
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kým svojim predstaveným zabudnúť a  zanedbať, ba, podceniac prísnosť zákonov 
vlasti a zneužijúc vlastný úrad, nezdráhali sa proti spomínanej najsvätejšej kráľovskej 
výsosti a viacerým iným vynikajúcim osobnostiam, napokon proti katolíckemu sta-
vu, vo svojich kázňach a prejavoch verejne, tak ako aj v súkromných rozhovoroch, na 
svojich schôdzach a poradách ponižujúcim a hanebným spôsobom vystupovať a ich 
česť pre kresťana zvlášť nedôstojnými a neúctivými slovami urážať; ba napokon aj 
samu jeho najsvätejšiu Kráľovskú ako aj apoštolskú výsosť a celý katolícky stav bez-
božným jazykom špinili a nazývali vierolomným, znesväcovačom, modloslužobní-
kom, dokonca aj pápeženským psom; svätcov a božích vyvolencov potom, čo je ešte 
väčšou bezbožnosťou, ba čo viac bezpríkladným výtržníctvom, blahoslavenú matku 
božiu, Pannu máriu tiež osočovali a prirovnávali k vlastným odporným manželkám 
a vyvrhávali zo seba tiež iné, aj počuť a vypovedať strašné a hrozné hrešenia.

ďalej je isté, že od boha odskočený sabinovský kazateľ, opovrhnutiahodný Pavol 
regius – znížiac sa k odpornému bezbožníctvu – ctihodnú sviatosť oltárnu zo sanktu-
ária hodil na zem a tam ako výraz pohŕdania božou výsosťou svojou viac ako sviatosť 
urážajúcou nohou ju pošliapal a znesvätil3; ako aj to, že ďalší, skôr vymenovaní ob-
žalovaní, v rôznom čase a na rozličných miestach organizovali nebezpečné stretnutia, 
snovali tajné sprisahanie, prijímali poburujúce listy od buričov z Horného Uhorska 
a  ich sedmohradských kumpánov, ba aj od Turkov a napokon sa stali spolukum-
pánmi tajného spojenectva podnecujúceho nepokoje a toho bezbožného sprisahania, 
ktoré ohrozuje nielen kráľovské Uhorsko, ale, spojac sa s Turkami, aj celé kresťanstvo; 
v horných mestách,4 Prešporku a ďalších okolitých mestách5, ďalej v senici, sobotišti 
a ostatných okolitých obciach, ba aj v zadunajských provinciách krajiny, ako v Pápe, 
rábe, šoprone, Kőszegu, vespréme a ďalších okolitých miestach, tamojších, ktorí 
boli zainteresovaní v tomto tajnom spojenectve a prekliatom sprisahaní povzbudzo-
vali k vystúpeniu a k tomu, aby v o to väčšej tajnosti pokračovali vo svojich zlých a zá-
konmi krajiny mnohokrát zakázaných stretnutiach a dokonca na zrejmé ohrozenie 
celého kresťanstva, prerazili aj stenu bašty vesprémskej pevnosti.

následne proti skôr spomínanej cisárskej a kráľovskej výsosti, tak ako aj proti 
všeobecnému poriadku krajiny, plánovaním najrôznejších nepriateľstiev, rôzne stoli-
ce a fary – ostatne prísahou zaviazané k vernosti nášmu najsvätejšiemu vznešenému 
pánovi – svojich ľudí a funkcionárov v tajnosti pripravovali a podnecovali k vzbure.

na dôvažok ako zrejmý dôkaz svojej podlosti s ničomnými spolukumpánmi zo 
susedných dŕžav sa navzájom zasväcovali a rozhodli, že daň z celej krajiny by bolo 
treba dať Turkovi, že oni sami spolu s buričmi budú jedno srdce, jedna duša, ďalej aj 
poslov k nim posielali.

okrem toho aj od kráľa Francúzov očakávali a dúfali túto daň a prostý ľud rozpá-
lili, sľubujúc príchod buričov, ich podporu a pomoc, v záujme úspešného príchodu 
buričov slúžili verejné bohoslužby.

vyzradenie týchto svojich hriešnych porád a sprisahaní zakazovali hrozbou uka-
meňovania a nemilosrdného zavraždenia.

Proti spomínanej najsvätejšej výsosti a proti krajine s – ostatne, v podobnom 
právnom procese už odsúdenými – ďalšími, vzburu snovajúcimi vierolomníkmi 
a hlavnými kumpánmi, ako s prekliatym štefanom vitnyédim, Tökölim, Petrőcim6 
a takisto s ďalšími účastníkmi opovrhovania hodnej zrady, boli v písomnom styku 
a ich podporovali radami, pomocou, peniazmi, darmi a jedlom – a dokonca vo svo-
jom oduševnení ich prijali aj do domu.

Pre vzbúrenie mnohých a ich pobádanie k povstaniu jeden za druhým posiela-
li svoje sprisahanecké listy, plné falošných obvinení a zdôvodnení cudzím národom 
a kniežatám ich viery.

Taký osočovací a výsmešný spis napísali a vytlačili, ktorý pobádal k vzbure, spri-
sahaniu a otvorenému povstaniu a ktorý, pod pláštikom akýchsi modlitieb, pod prie-
hľadnou zámienkou, vzbudiac falošné zdanie, rozdávali ľudu a ním svojich veriacich 
povzbudzovali na povstanie a všetko to činili tak, že takéto tajné sprisahania ani vyššie 
spomínaná milostivá a najsvätejšia výsosť, ani jej najvyšší radcovia, nikdy neodhalili.

okrem toho si písali aj s Turkom, odkiaľ ako odpoveď dostali oduševňujúce listy 
a čo je ďaleko najzatratenejšie, niekoľkých z kazateľov, predvolaných pred tento súd, 
t. j. ich spoluvinníkov, vyslali v posolstve tak k budínskemu vezírovi, ako aj k novo-
hradskému begovi, ba i do kanižskej pevnosti, potom do Jágru, varadína, belehradu 
a nemajúc za nič vyjadrenia 13. článku posväteného zákona krajiny z roku 1659, žia-
dali tamojších Turkov o ochranu, radu a podporu.

na dôvažok spomedzi vyššie spomínaných obžalovaných niekoľkí rozhodne vy-
hlásili: radšej sa podrobia pohanskému bezverectvu, než aby sa dostavili pred tento 
súd.

Týmito svojimi potupnými skutkami sa tak na menované kresťanské Uhorsko, 
ako baštu s  ním susediacich krajín a  celého kresťanstva, na krajiny nespočetných 
kráľov a kniežat iných dŕžav a následne celého kresťanstva konečné zničenie a úplné 
spustošenie snažili zoslať, ako to dokazujú aj skutky, ktoré zvlášť v senici a – v nit-
rianskej, Trenčianskej a oravskej7 stolici – na viacerých iných miestach, t. j. v Hor-
nom Uhorsku, no takisto v preddunajských častiach krajiny, najkrutejším pobitím 
mnohých nevinných prívržencov nášho milostivého Pána vykonali, ako hrôzostrašný 
a neslýchaný príklad svojho hriešneho úmyslu a sprisahaní.

Predvolaní pred zákon kvôli tejto svojej osobitnej ničomnosti a zatratenej uráž-
ke majestátu, odstúpili od jeho cisárskej a kráľovskej výsosti a ďalej od neporušenej 
a neochvejnej vernosti k svätej korune tejto krajiny a na škodu nášho vyššie spome-
nutého Pána, najmilostivejšieho kráľa Uhorského kráľovstva, stali sa účastníkmi, spo-
lukumpánmi a  spolupáchateľmi proti tejto cisárskej výsosti a verejnému poriadku 
zosnovanej vzbury, povstania, vnútorného a vonkajšieho sprisahania, nezatrasúc sa 



Súveký pohľad na Bratislavu, niekdajší Prešporok, kde sa roku 1674 konal tzv. delegačný súd 
s protestantskými kňazmi.
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ani pred najprísnejšími trestami hroziacimi za tieto zločiny, ktoré zvykové právo a zá-
kony krajiny posvätili.

Preto vyššie vymenovaných obžalovaných, prokurátorom menovaného pána ža-
lobcu, podľa ponímania a obsahu skôr vymenovaných domácich zákonov, ako me-
novite podľa: 51. kapitoly ii. knihy zákonov svätého štefana, príslušných častí i. 
dekrétu cisára a kráľa žigmunda a takisto 9. článku jeho iii. dekrétu, 13., 14., 16. 49. 
titulu 1. časti a 12. a 51. titulu 2. časti Tripartita, okrem toho 14. a 15. článku z roku 
1556, 40. článku z roku 1536, ba aj 23. článku z roku 1556, ďalej 20. článku z roku 
1556 a 20. článku z roku 1622, ako previnivších sa zločinom urážky majestátu, teda 
nevernosti, trestajú sa stratou hlavy, ako aj – aby tie pripadli kráľovskej pokladnici – 
stratou kdekoľvek sa nachádzajúcich akýchkoľvek hnuteľných a nehnuteľných majet-
kov, tak v hraniciach uhorského kráľovstva, ako aj v pripojených častiach, sabinovský 
kazateľ Pavol regius pre skôr opísaný zločin, pre nedôstojné, pohŕdavé a znesväcu-
júce hodenie na zem a pošliapanie svätej sviatosti, podľa 7. článku z roku 1553 a 61. 
článku vi. dekrétu kráľa mateja, na príťaž bude najprv potrestaný odseknutím nôh 
a rúk a potom upálením zaživa. nech toto pre všetkých skôr vymenovaných obvi-
nených slúži ako zaslúžený trest, aby všetci ich potomkovia na večné časy úpenlivo 
smútili pre odplatu za ich previnenie a trápenie trestu spomínaných obžalovaných, 
pre tých však, ktorí by mali v úmysle znížiť sa k podobným skutkom, nech je to na 
večné časy odstrašujúcim príkladom a zadržujúcou silou.

– – –
v Prešporku, v našej arcibiskupskej kúrii, 30. apríla vo vyššie napísanom 1674. 

roku.
Juraj selepčéni, ostrihomský arcibiskup.8

Citované podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VII. Turci v Uhorsku 2. časť. ved. red.: Kó-
nya, Peter. bratislava : literárne informačné centrum, 2006, s. 196-199, č. 54 (preklad Peter Kónya).

edícia: varga, s. Katalin (ed.): Vitetnek ítélőszékre... Az 1674-es gályarabper jegyzókönyve. bra-
tislava 2002, s. 205-217.

literatúra: Evanjelická encyklopédia Slovenska. Zost.: Petrík, borislav – rYbár, Peter. bratislava 
2001.

* * *

1 Už roku 1673 sa konal v bratislave prvý súd s 24 evanjelickými kňazmi, medzi ktorými boli 
aj štyria superintendenti.

2 Pod pojmom ríša sa rozumie svätá rímska ríša nemeckého národa, ktorej panovníci pochá-
dzali z habsburského rodu.

3 Kňaz Pavol regius vtrhol do kostola po jeho odňatí evanjelikom, nebol to však jediný prípad 
v tomto meste, už skôr sabinovčania napadli a zbili katolíckeho kňaza.

4 Hornouhorské slobodné kráľovské mestá. v novoveku sa ako Horné Uhorsko označovalo 
zhruba územie dnešného východného slovenska a dnešnej Zakarpatskej Ukrajiny.

5 dolnouhorské slobodné kráľovské mestá. ako dolné Uhorsko sa v  novoveku označovalo 
územie dnešného stredného a západného slovenska a časť Zadunajska.

6 vedúci činitelia odboja z  roku 1670 boli štefan vittnyédi, štefan Tököli a štefan Petrőci. 
v čase konania súdu žil iba štefan Petrőci, jeden z veliteľov kurucov roku 1672.

7 v uvádzaných stoliciach sa na viacerých miestach postavili evanjelici proti odnímaniu chrá-
mov, pričom došlo k ozbrojeným stretnutiam a následne odvetným akciám vojska.

8 Juraj selepčéni zo slepčian (szelepcsényi, 1595 – 1685) – ostrihomský arcibiskup.
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26 ochranný list pre protestantských kňazov oslobodených 
z galejí
25. marca 1676

Z takmer sto odsúdených protestantských kňazov na súde v bratislave (pozri dokument 
číslo 25) bolo na neapolské galeje deportovaných 62 duchovných. Z nich do neapola 
dorazilo 30, kde boli za 50 zlatých predaní na galeje. ostatní boli v rôznych väzeniach 
v Theate, messine, Terste, prípadne cestou umreli a niektorým sa podarilo ujsť, ako 
napríklad slovenským evanjelickým kňazom Tobiášovi masníkovi, Jánovi simonidesovi 
a eliášovi lánimu. Tí neskôr spísali a publikovali svoje spomienky na súd, väznenie 
a cestu do Talianska. Kňazi vykonávali otrockú prácu na neapolských galejach od júla 
1675 do začiatku februára 1676, keď ich vyslobodil holandský admirál michael adrián 
de ruyter. Pod tlakom vtedajších protestantských mocností (najmä Holandska, saska 
a anglicka) rozhodol cisár leopold i. 5. marca 1676 o prepustení všetkých kňazov od-
súdených na galeje, domov sa však vrátiť nesmeli. Ukážka obsahuje ochranný list vyda-
ný admirálom de ruyterom pre menovite uvedených dvadsiatich šiestich oslobodených 
kňazov, ktorých na svojej lodi odviezol z neapola na sicíliu.

michael adrian ruyter,1 rytier a  admirál vojnovej flotily ich veľkomožností gene-
rálnych stavov spojeného nizozemska.2 Potom ako štefan sélley, štefan Harsányi, 
Tomáš steller, samuel nicletius, štefan Komáromi, Ján Ujvári, mikuláš leporinus, 
štefan Zsedényi, Ján szomódi, bazileus Köpeczi, baltazár nicletius, mikuláš bugá-
nyi, Juraj Kormendi, Juraj alistáli, andrej végh, Ján Jablonczai, František Foris ot-
rokocsi, andrej szódói, michal Krasznai, martin szentpéteri, michal szalóczi, štefan 
bátorkeszi, valentín Csergő Kocsi, Peter simoni, Peter Czeglédi, Peter Kálnai, všetci 
služobníci uhorskej evanjelickej cirkvi boli takmer po celý rok ako otroci pripútaní 
reťazami a prikovaní k veslám na neapolských galérach Jeho Katolíckeho majestá-
tu, boli im na náš príhovor u štátneho miestodržiteľa v neapoli pána markgrófa de 
los velez tvrdé putá uvoľnené a uvideli slobodu, potom boli na vojnovej lodi vyššie 
spomínaných veľkomožných generálnych stavov spojeného nizozemska ponechaní 
dovtedy, kým sa nenaskytla vhodná príležitosť, aby mohli byť odvezení kormidel-
níkom anglickej obchodnej lode Jacobom andrea do benátok; vyššie spomínaným 
uhorským služobníkom cirkvi, ako začali svoju cestu, sme žičlivo vystavili tento prí-
tomný sprievodný list. Prosíme ním Jeho rímskocisársky majestát,3 kráľov, republi-
ky, kniežatá, stavy a mestá, ako aj ich zákonných regentov, generálov, gubernátorov 
a veliteľov, všetkých úradníkov miest a zámkov, priateľov a spojencov spomínaných 

generálnych stavov spojeného nizozemska, na vode a na zemi a všetkých rôznych, 
potom ako uvidia hore spomínaných 26 uhorských služobníkov cirkvi a budú s nimi 
rozprávať, aby týchto v ich ceste do spojeného nizozemska cez ich krajiny a panstvá, 
čo najpohodlnejšie, slobodne a bezpečne nechali prejsť a nedopustili, aby boli títo ne-
jakým spôsobom poškodení, ale aby im ponúkli svoju v závislosti od svojej situácie, 
pomocnú ruku; za čo my Jeho cisárskemu majestátu, všetkým kráľom, republikám, 
kniežatám, stavom a mestám, ako aj ich zákonným úradníkom, generálom, guber-
nátorom, veliteľom, nakoniec i mestám, mestečkám a zámkom všetkých uvedených 
na vode a na zemi, tiež ich obyvateľom a poddaným, každému jednotlivcovi, zodpo-
vedajúc od jeho stavu a hodnosti, uznáme svoju vďačnosť a budeme zaviazaní a dlžní 
milostivými protislužbami, ako to bude v našich možnostiach. všetci títo hore vyme-
novaní služobníci cirkvi prichádzajú zo zdravých lodí a krajov.4

dané na lodi zakotvenej v sicílskej zátoke mylas 25. marca 1676.
michael adrian ruyter
Z rozkazu vysokováženého a urodzeného pána generála a admirála Johanna van 

der Poort.

Citované podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VII. Turci v Uhorsku 2. časť. ved. red.: 
Kónya, Peter. bratislava : literárne informačné centrum, 2006, s. 200-201, č. 55 (preklad Peter 
Kónya).

literatúra: Adatok a magyar protestáns gályarab lelkészek tôrténetéhez, VII. ed.: Thury, etele. in: 
Történelmi Tár 1911, s. 350-351.

* * *

1 michael adrian ruyter, inak aj michiel adriaenszoon de ruyter (1607 – 1676) – jeden z naj-
významnejších nizozemských veliteľov a admirálov vojnového námorníctva.

2 nizozemsko bolo spojencom leopolda vo vojne proti Francúzsku.
3 Titulom rímsko-cisársky majestát sa označuje leopold i.
4 myslí sa bez epidémií.
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27 výzva cisárskeho generála na potlačenie odbojníkov 
v Šarišskej stolici
24. októbra 1677

Cisársky generál Cobb dôrazne požadoval šarišskú stolicu, aby čo najskôr zakročila proti 
rôznym odbojníkom, ktorí sa regrutovali najmä z poddaných, účastníkov stavovských od-
bojov, evanjelických a reformovaných kňazov potulujúcich sa na poľsko-uhorských hrani-
ciach v šarišskej stolici. ďalej požadoval, aby sa v stolici urýchlilo vyberanie štátnych daní, 
ako aj cirkevných desiatkov.

najosvietenejším, najctihodnejším, slovutným, vznešeným, veľadôstojným, veľkomož-
ným, váženým, ako aj urodzeným pánom hlavnému županovi, podžupanom, slúžnym, 
ostatným prísediacim a všetkým pánom a veľmožom slávnej šarišskej stolice, vysoková-
ženým pánom.

vysokovážení, najosvietenejší, najctihodnejší, slovutní, vznešení, veľadôstojní, veľko-
možní, vážení a urodzení páni.

Posielam pozdrav a odporúčam svoje najoddanejšie služby. Ťažko nesiem, že slávna sto-
lica neuskutočnila rozhodnutie, vyhlásené v prítomnosti slávneho hlavného veliteľstva 
o prenasledovaní a vyhubení zbojníkov a vzbúrencov v stolici, ale urobila z neho iba 
chvastanie holými slovami. najnovšie sa totiž dozvedám, že v stolici vašich vyššie me-
novaných panstiev spomínaní zbojníci a vzbúrenci sa ešte podnes slobodne potulujú 
a konajú rôzne zbojstvá bez toho, žeby im v tom niekto bránil, čo – ak sa veci skutočne 
tak majú – zaiste nemožno považovať za chvályhodné, lež skôr za pohanu. Tak isto moja 
pevná nádej, ktorú som vopred vkladal do slávnej stolice, takýmto spôsobom je celkom 
otrasená. – – –

Zatiaľ však, zanechajúc toto odbočenie, vraciam sa k predošlému a opakujem rozkaz 
svätého cisársko-kráľovského veličenstva, nášho najmilostivejšieho panovníka, o prena-
sledovaní, vyničení a vyhnaní zbojníkov a vzbúrencov zo stolíc. vaše všetky i jednotlivé 
najosvietenejšie, najctihodnejšie atď. panstvá týmto listom prísne napomínam, aby pa-
mätali na milostivý rozkaz jeho najsvätejšieho veličenstva a tak sa ho pridržiavali a ním 
sa spravovali, žeby sa nezabudlo ani na najmenšie v uvedených rozkazoch jeho najsvä-
tejšieho veličenstva, vo výzve hlavného veliteľstva a v ich slávnostne danom sľube. nech 
si však vaše vyššie menované panstvá uvedomia, že ak budú so zažmúrenými očami 

pozerať na spomínané zbojstvá a lúpeže, privedú vojsko jeho najsvätejšieho veličenstva 
k tomu, aby skutočne vkročilo do týchto stolíc a použilo opatrenia smerujúce ku škode 
a zničeniu všetkých obyvateľov tejto stolice. vzrast stupňujúcich sa ťažkostí nech potom 
nepripisujú ani mne ani chvályhodnému vyššie spomenutému vojsku jeho veličenstva, 
ale svojej vlastnej vzdorovitosti a zaťatosti, od ktorej však vôbec nechcú ustúpiť.

i pri tejto príležitosti opätovne prísne napomínam vaše najosvietenejšie, najctihod-
nejšie atď. panstvá najmä vo veci čím skoršieho vyberania štátnych daní potrebných na 
zakúpenie potravín a vo veci vyberania desiatkov, lebo ak toto vyberanie neurýchlia, bez-
pochyby zakúsia najtvrdšie opatrenia.

ďalej oznamujem slávnej stolici, že s armádou jeho veličenstva sa už za deň či dva 
s božou pomocou priblížim k zhromaždeným zbojníkom a vzbúrencom a všade, kde 
ich len bude možno dopadnúť, ich napadnem. v prípade, že sa s nimi nestretneme 
v boji, kamkoľvek sa obrátia, chcem ich s božou milosťou prenasledovať, aby sa služba 
bohu, jeho veličenstvu a pokoj tejto krajiny všetkými možnými prostriedkami zveľa-
ďovali. Touto svojou vojenskou výpravou chcem brániť a chrániť pravých, úprimných 
a neochvejných prívržencov jeho veličenstva, avšak zradcov a odbojníkov, sprisahaných 
proti bohu, panovníkovi a vlasti, a tých, ktorí sú so zbojníkmi v spojení, na výstrahu 
mnohým veľmi kruto potrestať.

napokon nech boh zachová vaše vyššie menované panstvá v hojnom zdraví na dlhé 
časy.

dané v lelesi dňa 24. októbra roku 1677.

vašim vyššie menovaným panstvám
najoddanejší služobník gróf Wolf Friderich Cob1

P. s. Pokiaľ ide o manželky vzbúrencov, slávnu stolicu znova dôrazne žiadam a zvlášť 
napomínam, aby ich z územia stolice celkom odstránila a vypovedala, nech všetky i jed-
notlivé odídu za svojimi manželmi zbojníkmi a vzbúrencami.

Citované podľa gáCsová, alžbeta (ed.): Dokunenty k protifeudálnym bojom slovenského ľudu 
(1113 – 1848). bratislava : vyd. sav, 1955, s. 146-147, č. 81.

Uloženie: latinský originál mandátu sa nachádza v štátnom archíve v Prešove, šarišská župa, acta 
politica, 1677, no. 6.

* * *

1 Wolfgang Friederich Cobb von neuding (1614 – 1679) – gróf a cisársky vojvodca, od roku 1664 
generálstrážmajster, od 1672 poľný podmaršal, od 1676 generál poľný zbrojmajster.
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28 Poriadkový predpis levického hradu
12. januára 1678

na porade veliteľov a funkcionárov zhromaždených v leviciach bol dňa 12. januára 
1678 prijatý poriadkový štatút pre levickú pevnosť. mená všetkých zúčastnených a jed-
notlivé ustanovenia zapísali do protokolu vojenskej rady levickej posádky. štatút odzr-
kadľuje neistú situáciu na uhorsko-osmanskom pomedzí.

dňa 12. januára 1678 v rezidencii vznešeného pána, grófa Pavla Csákyho, hlavného 
kapitána1 levického hradu, za osobnej účasti vznešeného pána grófa. Prítomní sú 
pozvaní páni sudcovia, urodzení a hrdinskí páni, teda podkapitán Juraj Farkaš z ru-
manovej2, hlavný poručík3 levického hradu Juraj szili, michal Csató, andrej nagy 
z Poľova4, Ján szombathelyi, michal szabó z Csepregu5, vojenský sudca Ján Csór, po-
ručík Ján Kis z Hatvanu, kastelán6 Ján gombos, strážmajster7 Juraj Pécsi, vajdovia8 
blažej dancsó a gregor nagy, podvajda Pavol löki, alexander liptai, Ján nyári, an-
drej domány, štefan Hamar, hlavný dvorský sudca vznešeného pána generála grófa 
Pavla esterházyho andrej ládonyi, kastelán levického hradu matej nagy, levický 
tricezimátor9 michal gotti, štefan david, štefan szűcs a viacerí ďalší.

štatút, čiže edikt
Po prvé a predovšetkým: nech sa odteraz v pevnosti nikto v nočnom čase, či už von-
ku alebo vnútri, neopováži chodiť po uliciach, sánkovať sa, pod žiadnou zámienkou 
vadiť sa, biť sa, ani šermovať. ak dakoho prichytia po ôsmej (večer) bez lampy, nech 
ho uvrhnú pod most brány a nech ho odtiaľ nepustia, pokým nezaplatí strážmajstrovi 
jeden toliar. bitkári a oháňajúci sa šabľou nech sú po zásluhe potrestaní. Za to budú 
zodpovedať a na to dohliadať strážmajster a pochôdzkari za pomoci strážcov brán.

2. Keď niekto prechádza popri strážach alebo popri bráne jeho výsosti a keď sa 
strážcovia spýtajú: Kto si? a ak (dotyčný) neodpovie ani na tretíkrát strážcom, povoľuje 
sa im strieľať naňho, nech by to bol ktokoľvek.

3. nikto nesmie nikoho z dediny priviesť do služieb Jeho výsosti (cisára); ak ktosi 
chce prísť, nech o to prostredníctvom poručíka alebo vajdu požiada hlavného kapitá-
na alebo podkapitána; a tí po zvestovaní tejto správy nech ho odvedú k vojenskému 
pisárovi, ktorý zabezpečí, aby (dotyčný) zložil prísahu. Potom už (dotyčný) nesmie bez 
oznámenia a súhlasu hlavného kapitána a podkapitána opustiť pohraničnú pevnosť. 
ak by kohosi pritom prichytili, majetok mu bude zhabaný a on bude uväznený.

4. na vonkajšej mestskej bráne nech odteraz každodenne cez deň stoja dvaja 
strážnici; títo musia dávať dobrý pozor na ľudí všetkých stavov, ktorí prichádzajú či 
vychádzajú, a každého sa opýtajú, kde býva a odkiaľ prichádza, dôkladne ho preve-
riac.

5. odteraz nikto nesmie bez súhlasu hlavného kapitána a podkapitána, poručíka 
a vajdu, opustiť pohraničnú pevnosť ani čo i len na jedinú noc; a ak by to o niekom 
vysvitlo, bude po zásluhe potrestaný.

6. Kedykoľvek by prišli závažné chýry o Turkoch, nech sa okamžite uzavrú von-
kajšie brány, a nikoho nech nevpustia dnu, ani nikto nesmie vyjsť von dovtedy, kým 
sa nezhromaždí (naše) vojsko pod zástavou.

7. žobrajúci tureckí či srbskí väzni nesmú byť odteraz pod žiadnou zámienkou 
pustení cez brány do pohraničnej pevnosti.

8. Tie ženské osoby, ktoré majú osvedčujúce priepustky od Turkov, nesmú sa od-
teraz zdržiavať ani bývať v pevnosti; nech sa poberú bývať do tej dediny, kde im vydali 
osvedčenie, a tam nech sa aj usadia.

9. nikto nech sa neopováži bez oznámenia Jeho veľkomožnosti10

Preložil vladimír segeš.

Uloženie: Krajinská szechényiho knižnica (oszK) v budapešti, Kézirattár Fol. Hung. 3199, fol. 
2. doposiaľ nepublikovaný dokument nám poskytol prof. dr. géza Pálffy, drs. zo svojej zbier-
ky, za čo mu vyslovujeme poďakovanie.

* * *

1 Kapitán bol viacvýznamový pojem, ktorý vo všeobecnosti označoval veliteľskú funkciu; mo-
hol mať viac stupňov, napr. hlavný či generálny kapitán (maď. főkapitány), podkapitán či 
vicekapitán (maď. alkapitány či vicekapitány).

2 rumanová, predtým románfalva, romanowa – obec v nitrianskej stolici.
3 Termín hadnagy, uvedený v pôvodine, prekladáme ako poručík, resp. synonymicky prichádza 

do úvahy aj termín dôstojník, nakoľko nešlo o hodnosť, ale funkciu.
4 Poľov, predtým Pólyi aj Polow, dnes súčasť Košíc.
5 Csepreg – obec v niekdajšej železnej (vašskej) stolici.
6 Kastelán (maď. várnagy, lat. castelanus) – správca či veliteľ hradu, zastarane sa po slovensky 

označoval aj ako polkoráb či skomolene porkoláb.
7 strážmajster – najvyššia poddôstojnícka hodnosť či funkcia.
8 Pojem vajda označoval vlastne nižšieho dôstojníka, resp. poddôstojníka.
9 Tricezimátor – vedúci tridsiatkového úradu, vyberač tridsiatku, čiže hraničného mýta.
10 Pod označením Jeho veľkomožnosť (maď. Őnagysága) sa myslí hlavný kapitán levického 

hradu gróf Pavol Csáky.
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29 athnámé sultána mohameda iv. pre imricha Tököliho
10. augusta 1682

imrich Tököli1 po vešeléniho sprisahaní v roku 1666 ušiel do sedmohradska, kde získal 
značný vplyv medzi utečencami. roku 1678 sa dostal na čelo kuruckých bojovníkov. 
nadviazal styky so západnými mocnosťami a po vypuknutí konfliktu cisára leopolda 
i. s francúzskym kráľom Ľudovítom Xiv. mu Francúzsko poskytlo vojenskú pomoc. 
v krátkom čase obsadil väčšinu habsburského Uhorska, kde v ňom obyvatelia videli 
osloboditeľa spod náboženského útlaku a drancovania vojska, stavy zasa záruku reštitú-
cie zákonov a ich privilégií. Cisárovi leopoldovi sa prechodne podarilo znovu obsadiť 
časť krajiny, vrátane banských miest a snemom v šoprone upokojiť najmä katolícke 
stavy. v roku 1682 sa rozhodla získať podporu kurucov osmanská ríša, pripravujúca 
posledný mohutný vpád do strednej európy s cieľom dobyť viedeň. Tököli prijal po-
nuku budínskeho pašu a za pomoci osmanov v priebehu niekoľkých mesiacov obsadil 
takmer celú krajinu. na výraz spojenectva odovzdal po dobytí Fiľakovského hradu 
budínsky paša 16. septembra 1682 Tökölimu sultánovo athnámé, čiže zmluvu označu-
júcu ho za kráľa „stredného Uhorska“. Zmluva mu síce garantovala osmanskú vojenskú 
pomoc, Tököli sa však stal sultánovým vazalom. Kráľovský titul neprijal a používal titul 
knieža a pán Uhorska. Pre osmanské vazalstvo však klesla Tököliho obľúbenosť medzi 
časťou uhorských stavov, odvrátili sa od neho západné krajiny a uzavrel si cestu k doho-
de s cisárom leopoldom.

Chán2 a sultán, ktorý je synom chána a sultána, mohamed,3 ktorý je synom syna chána 
a sultána ibrahima, vždy víťaziaci. vznešené sultánske znamenie a jasnosť, svet zdobiaca 
a svojou vládou ho obšťastňujúca sultánova ruka, s božou pomocou a večnou podporou, 
dáva nasledujúci príkaz: Keďže z večnej všemocnosti a nekonečnej milosti najvyššieho 
boha – ktorému patrí vláda a moc, ktorý je darcom darov a ktorý je nad všetkými po-
chybnosťami a obyčajnosťami – stojí moja urodzená osoba na čele spravodlivých kráľov 
a keďže držím v rukách opraty koňa vlády a keďže kladivo bojiska svetovej vlády sa pri-
spôsobuje mojej vôli a podľa nej sa hýbe a keďže jas môjho osudového paloša osvetľuje 
bojisko svetovlády a pretože tátoš siedmich pásov štyroch obývaných častí sveta poslú-
cha kantár mojej moci, preto potom vrstvy povrchu zeme zdobí moja pečať a obopína 
prsteň mojej vlády a moci a preto je šťastná, za to všetko nech je Pánovi, bohu chvála 
a sláva! Keďže potom tých, ktorí na prahu mojej vysokej a ctenej Porty4 – ktorá je ro-
hovým kameňom všetkých kráľov a panovníkov a útočiskom autority a moci – položia 
svoje tváre do prachu a zotrvajú vo svojom poddanskom postavení, v každom čase teší 

istota, pokoj a to, že v nebezpečenstvách čias získajú istú obranu a ochranu: starobylá 
slávna tradícia a chvályhodné pravidlo zostali u šachov a šachinšachov.5 v dôsledku toho 
imrich Tököli z Kežmarku – vzor tohto vysokého chánskosultánskeho znamenia, nositeľ 
tejto obšťastňujúcej, najvyššej listiny, chvála kniežat kresťanského ľudu, vyvolený vodca 
kresťanských velikánov, usmerňovač vecí štátu nazarénov6, ktorý za sebou ťahá vlečku 
autority a nádhery a ktorý vlastní svedectvá slávy a moci, a ten nech sa dočká šťastného 
konca! – vyslal k mojej vysokej želania plniacej Porte jedného človeka a nášmu vzneše-
nému prahu – na ktorom kvitne lotosový kvet raja – s plnou úprimnosťou a zrejmou 
poníženosťou predstavil svoje služby a poddanskú vernosť a úpenlivo prosil, aby som 
mu za 40 000 piastrov7 ročne platených do mojej cisárskej pokladnice daroval vládu 
nad Uhorskom a k nemu patriacimi miestami, pričom obyvatelia týchto území – len 
tak, ako aj obyvatelia sedmohradska, stojaceho pod ochranou mojej dobre stráženej ríše 
– už dávno patria medzi mojich sluhov zvyknutých na milosť. Jeho prosba získala náš 
cisársky záujem a 6. dňa mesiaca saabana roku 10938 dostal vládu nad stredným Uhor-
skom9 a k nemu patriacimi miestami, s tou podmienkou, že musí pevnou nohou chodiť 
po vojenskom chodníku poslušnosti a ako poddaný s vernou dušou musí postupovať 
na svojej kráľovskej ceste. bezodkladne som preňho vydal túto cisársku obšťastňujúcu 
listinu, ktorá vyžaduje poslušnosť a prikázal som, aby bol odo dneška panovníkom hore 
nazvaného stredného Uhorska a k nemu patriacich častí a aj to, aby bol ľud vyššie nazva-
ného Uhorska podriadený jeho vedeniu, ak on smelo, s pevným duchom vydrží v službe 
mojej vysokej Porty a – ako to bližšie rozoberáme v jemu danom zmluvnom dokumente 
– keď dopraví ročne do mojej pokladnice daň 40 000 piastrov; (prikázal som), aby sa pri 
príležitosti môjho prípadného víťazného vojenského ťaženia objavil so svojimi vojskami 
na určenom mieste a nech sa snaží, aby v mojej cisárskej službe nič nevynechal; (prikázal 
som), aby ho magnáti a ďalší obyvatelia stredného Uhorska, poprední a obyčajní, pred-
stavení a poddaní, uznali za veliteľa hore nazvaného stredného Uhorska, aby sa k nemu 
obrátili – ako je to už zvykom – vo všetkých malých a veľkých veciach spadajúcich do 
okruhu jeho vlády; (prikázal som), aby oni nič, čo len zdobí slávu vlády a čo sa týka vecí 
ríše, neprekročili ani o jediný vlások, jeho rozkazy nech s pripravenými ušami počúvajú 
a bez nepriateľstva prijímajú; (prikázal som), aby hore menovaný zo svojej strany v po-
slušnosti k mojej vysokej vláde stál pevne na nohách, konal s vernou dušou a nech na 
schodoch môjho pravého trónu nezabúda podať nevyhnutné hlásenie o stave svojej ríše. 
vystavil som 6. dňa mesiaca saabana v roku 1093, v paláci vysokej vlády dobre stráže-
ného Konštantínopola.

Citované podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VII. Turci v Uhorsku 2. časť. ved. red.: 
Kónya, Peter. bratislava : literárne informačné centrum, 2006, s. 75-77, č. 17 (preklad Peter 
Kónya).
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30edícia: sinKoviCs, istván (ed.): Magyar történelmi szöveggyűjtemény II/2. budapest 1968, s. 
659-660.

literatúra: dangl, vojtech: Slovensko vo víre stavovských povstaní. bratislava 1986.

dangl, vojtech – segeš, vladimír: Vojvodcovia. 111 osobností vojenských dejín Slovenska. 
Praha : ottovo nakladatelství, 2012.

* * *

1 imrich Tököli (Thököly, 1657 – 1705) – uhorský magnát, sedmohradský a uhorský knieža, 
vodca protihabsburského povstania v rokoch 1678 – 1687. rodák z Kežmarku, študoval na 
evanjelickom kolégiu v Prešove, roku 1678 stál na čele zoskupenia kuruckých bojovníkov, 
ktorí operovali v šariši a na spiši. roku 1680 ho zvolili za hlavného veliteľa spojených kuruc-
kých vojsk. vtedy ovládal sedem východouhorských stolíc, neskôr k tomuto územiu pripojil 
ďalších päť stolíc, časom však s oslabovaním moci osmanov klesal aj jeho vplyv. Po uzavretí 
mieru v Karloviciach roku 1669 žil v exile, zomrel v maloázijskom izmite.

2 Chán – tradičné turkické označenie pre vodcu kmeňa, neskôr panovníka, ekvivalent titulu 
kráľ; používali ho aj osmanskí sultáni.

3 mohamed – osmanský sultán mehmed iv. (panoval 1648 – 1687).
4 Porta či vysoká Porta – osmanská vláda v istanbule, inak aj synonymum pre osmanskú ríšu.
5 šachinšach či šáhinšáh – starý panovnícky titul vo význame kráľ kráľov.
6 nazaréni – pôvodné označenie všetkých kresťanov, neskôr židov.
7 Piaster označoval akúkoľvek striebornú mincu, teda osmanskú či uhorskú.
8 Podľa kresťanského kalendára 10. augusta 1682.
9 stredné Uhorsko – v tureckej pôvodine doslova orta madžar. išlo o osmanský názov pre se-

dem stolíc na severozápadnej hranici historického sedmohradska (abaujská, berežská, Zem-
plínska, boršodská, sabolčská, Ugočská a satmárska), ktoré dostal v roku 1622 na základe 
mikulovského mieru gabriel bethlen do doživotnej držby. neskôr toto územie ovládol im-
rich Tököli.

imrich Tököli kráľom uhorska
16. septembra 1682

imrich Tököli, vodca protihabsburského povstania v rokoch 1678 – 1685, bol 16. 
septembra 1682 za prítomnosti budínskeho beglerbega pašu ibrahima korunovaný za 
„kráľa stredného Uhorska“. išlo o územie zväčša totožné s územím dnešného slovenska. 
Paša ibrahim odovzdal Tökölimu insígnie, čo symbolizovalo vazalský vzťah k osman-
skej ríši. Už od súčasníkov si Tököli vyslúžil označenie „kurucký kráľ“, ako aj „tóth ki-
rály“, čiže „slovenský kráľ“. Jeho korunováciu zaznamenal aj popredný levočský mešťan 
a vzdelanec kronikár gašpar Hain vo svojej nemecko-latinsky písanej kronike (pozri aj 
dokumenty číslo 14, 19, 21).

– – – dňa 10. septembra (1682) sa aj pevnosť Fiľakovo, ktorú pevne obliehala a tvr-
do ostreľovala i napádala spoločne uhorská1 a osmanská armáda, vzdala Jeho grófskej 
excelencii, pánu grófovi imrichovi Tökölimu. veliteľa (pevnosti) pána grófa Koháry-
ho uvrhli do väzenia v regeci2. medzitým sa aj ostatné pohraničné hrady a slobodné 
kráľovské mestá poddali Jeho grófskej excelencii.

Po obsadení fiľakovskej pevnosti Jeho grófsku excelenciu, pána imricha Tököli-
ho, vyhlásil (16. 9. 1682) celý uhorský tábor za knieža v Uhorsku, čo potvrdil osman-
ský cisár udelením žezla a meča – – –

Citované podľa Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti I. bratislava : národné literárne 
centrum, 1998, s. 228, č. 69 (preklad vladimír segeš).

Uloženie: originál rukopisnej kroniky Zypserische oder leutschawerische Chronica undt Zeit-
beschreibung gašpara Haina je nezvestný.

edícia: bal, Jeromos – ForsTer, Jenő – KaUFFmann, aurél: Hain Gáspár Löcsei króni-
kája. löcse 1910 – 1913, s. 494-495; mallY, Fritz: Die Leutschauer Chronik des Gaspar Hain. 
volk und reich verlag 1943; Hain, gáspár: Szepességi avagy lőcsei krónika és évkönyv a kedves 
utókór számára. ed.: véber, Károly. budapest 1988 (maďarský preklad).

* * *

1 myslí sa povstalecká kurucká armáda.
2 regec – regécky hrad v boršodsko-abovsko-zemplínskej župe, v jeho blízkosti sa dnes nachá-

dza maďarská obec regéc.
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31 svedectvo andreja sirmaiho o kuruckom vojsku
1682 – 1683

andrej sirmai1 bol vzdelaným protestantským zemanom (študoval na univerzite vo 
Frankfurte) a v roku 1681 sa pridal ku kuruckému vojsku. ako kurucký dôstojník 
a Tököliho sekretár sa zúčastnil viacerých povstaleckých výprav a dobýjania pevností. 
vyznamenal sa najmä pri obsadení Košíc v auguste 1682. Knieža ho ustanovil za ad-
ministrátora spišskej komory. Ukážka z jeho pamätí je venovaná vojnovým udalostiam 
dvoch rokov, keď roku 1682 po dobytí košickej citadely vykonával funkciu košického 
kapitána a nasledujúci rok sa stal veliteľom povstaleckého delostrelectva.

(anno 1682)
– – – vyrazili sme z tábora vedľa Trebišova, odkiaľ sme postupovali k slivníku, 

keď už predtým som Jeho výsosti urodzenému pánovi grófovi imrichovi Tökölimu2 
v mukačeve vyrozprával svoj plán, akým spôsobom môžeme dobyť košickú citade-
lu a Jeho výsosť ma potom poslala s mnohými odporúčaniami a asi tisíc hajdúchmi 
a sto päťdesiatimi jazdcami na obsadenie košickej citadely, ktorej dobytie Jeho výsosť 
pred viacerými slovom vyzdvihol, že keby som nebol ja, o jej takom ľahkom obsade-
ní by Jeho výsosť ani nemohla rozmýšľať. Totiž, nielenže som ho naplánoval, ale aj 
napriek nesúhlasu svojho brata pána štefana sirmaia som na ňu útočil, nemal som 
však z toho väčší zisk ako jednu pozlátenú kanvu vážiacu asi 50 lótov3 striebra, dve 
soľničky, z ktorých jedna váži asi 15 lótov a druhá 4 lóty, tri do seba skladacie pohá-
riky vážiace asi 22 lótov a tri ďalšie, nemecké poháriky asi 10-lótové, pár pištolí s kre-
sadlovou zámkou a niekoľko pekných perál.

v citadele som bol vymenovaný za (košického) kapitána, no keďže kvôli týmto 
všetkým strastiam som ťažko ochorel, ustanovila Jeho výsosť ku mne pána Farkaša 
Jánokyho, s ktorým sme až do kapitulácie mesta striedavo boli chorí.

Po vzdaní sa mesta som upozornil Jeho výsosť na jej vlastné návrhy; kvôli tomu, 
že Jeho výsosť mi sľúbila hospodárstvo jezuitov z myšle, ich vinohrady v Tállyi a domy 
v Košiciach, osobne aj prostredníctvom svojho dvorného kapitána pána štefana géci-
ho; dokonca by mi to vtedy ihneď aj odovzdala do rúk; avšak niektorí páni radcovia, 
najmä pán andrej Kecer, povedali Jeho výsosti, že teraz nie je čas na donácie a nechali 
mi tak iba nádej. Potom však tento majetok poradili Jeho výsosti ako veľmi vhodný 
na spojenie s jeho košickým majerom, uisťovali ma o inej donácii a nedali mi vôbec 
nič: zabudnúc na môj nešťastný život a nezabudnuteľné skutky. Za ich nevďačnosť ich 
môže právom odsúdiť celý svet. dozvedel som sa od pána valenta nemešániho, ktorý 

bol čoskoro po dobytí mesta vyslaný k francúzskemu kráľovi, že kráľ by považoval za 
vhodné, aby Jeho výsosť odmenila tento môj čin darovaním jedného hradu.

Po obsadení hradu Fiľakova Jeho výsosť urodzený pán gróf imrich Tököli bol jas-
nou Portou vymenovaný za uhorské knieža a kým som ležal zranený v tábore, vysla-
la ma Jeho výsosť spolu s pánom Petrom Hanvaym do Košíc za komorského radcu, 
pričom nariadil pripraviť pre nás byt v komorskom dome. Potom ako som bol do 
tohto úradu inštalovaný tamojším kapitánom pánom Petrom Fajglom, najprv bola 
na stôl určená provízia v potravinách, no aj to zloprajníci závideli a tak sme sa museli 
uspokojiť so štyristo zlatými. musíme však čestne povedať, že s tými peniazmi, keď 
sme nemali blízko svoje hospodárstva, sme nemohli vyjsť, hlavne ak aj fiškálne ma-
jetky boli spravované komorou. vzhľadom na to pán Peter Hanvay sa tejto funkcie 
po istom čase vzdal; ja však, s ohľadom na vlastenecké pohnútky, som naďalej zostal 
v tomto úrade.

anno 1683
– – – K delám, ktoré sme odniesli z Košíc (bolo ich desať, z nich dve 24-librové,4 

dve 12-librové, dve 6-librové a štyri 3-librové a okrem nich dva 60-librové mažiare), 
ako aj k vozom s muníciou (bolo ich dvadsaťdva) odvelila Jeho výsosť asi tritisíc haj-
dúchov a približne osemsto nemcov5. K hajdúchom určil pána Pavla šemšeia a ve-
liteľom nemcov bol pán Feldmayer. do tábora Jeho výsosti v szikszó6 som s delami 
a muníciou prišiel 8. júla. Jeho výsosť poslala vopred muníciu a prikázala, aby sme 
deň pred muníciou dorazili k Prešporku. Podrobiac si levice i viacero menších pev-
ností a stolíc, dorazili sme 27. júla k Prešporku. Podrobilo sa nám aj mesto a keď Jeho 
výsosť už začala ostreľovať hrad, po náhlej správe o rýchlom príchode princa lotrin-
ského s celou jeho armádou, odtiahli sme spod Prešporka a rozložili sme sa pri hrade 
šintave. Potom ako sa lotrinský stiahol na moravu, začala Jeho výsosť opäť postu-
povať, delostrelectvo však poslal do šintavského hradu a za kapitána tohto hradu ur-
čil mňa. Tam som z rozkazu Jeho výsosti nechal urobiť most cez váh a hrad šintavu 
som opevnil palisádou, ktorej pamiatky zostali v okolí ešte dlhší čas. Potom ako boli 
Turci pod viedňou porazení, Jeho výsosť milostivý náš pán sa opäť stiahol k šintave 
a 17. septembra, zanechajúc hrad, sme s ostatnými odtiahli k leviciam, odnesúc zo 
šintavy nielen košické delá a muníciu, ale aj tamojšiu muníciu, ako aj jednu veľmi 
peknú húfnicu, dve tarasnice a jeden mažiarik, aj desať ton prachu. v leviciach ma 
chcela Jeho výsosť opäť nechať ako kapitána, keďže som však nemal chuť, poverila 
tým pána Jaklina. To, že som levického kapitána neprijal, som potom oľutoval, iste 
by mi to neprinieslo škodu. Pohnúc sa z levíc s delami a muníciou 26. septembra, 8. 
októbra som dorazil do Košíc.

do tamojšieho tábora mi prišiel jeden koč z Prešporku. Tu-tam lacno kúpené 
voly, dvanásť párov volov, som rozdelil medzi svojich poddaných.
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32na dražbe som kúpil hnedého koňa za 13 zl(atých), hnedú nemeckú kobylu za 
12 zl., bieleho tatárskeho koňa za 8 zl., do voza dva sivé kone za 21 zl. a v leviciach 
som kúpil bieleho jazdeckého koňa za 150 zl. v šintave som kúpil aj osem kráv, tie 
som však predal ešte v šintave na bitúnku, na hrade som mal i vlastný bitúnok a kr-
čmu.

Citované podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VII. Turci v Uhorsku 2. časť. ved. red.: 
Kónya, Peter. bratislava : literárne informačné centrum, 2006, s. 72-74, č. 16 (preklad Peter 
Kónya).

edícia: KinCses, Katalin mária (ed.): Szirmay András feljegyzései 1680 – 1713, 1. vaja 2004, 
s. 23-24, 27-28.

literatúra: orosová, martina – žažová, Henrieta: Košická citadela. Košice : a21, 2011.

* * *

1 andrej sirmai (szirmay, 1656 – 1723) – zemplínsky šľachtic, v rokoch 1667 – 1670 spolu-
žiak imricha Tököliho na evanjelickom kolégiu v Prešove. Za Tököliho povstania bol kapi-
tánom Košíc, veliteľom povstaleckého delostrelectva i  administrátorom (radcom) spišskej 
komory. Po porážke povstania roku 1685 ho uvrhli do cisárskeho väzenia, odkiaľ ho roku 
1687 prepustili po zložení prísahy vernosti. roku 1704 sa zapojil do povstania Františka ii. 
rákociho, zastával funkciu podžupana Zemplínskej stolice, v rokoch 1708 – 1711 zastával 
funkciu predsedu (prezidenta) hlavnej tabule povstaleckého súdu.

2 imrich Tököli (Thököly, 1657 – 1705) – sedmohradský a uhorský knieža, vodca mohutného 
protihabsburského povstania v rokoch 1678 – 1687. bližšie pozri dokument číslo 29.

3 lót – hmotnostná miera v rozsahu 140 – 195 g, ktorá mala rôzne teritoriálne varianty (vie-
denský, banský, sedmohradský, bratislavský, košický atď.).

4 libra (funt) – stará jednotka hmotnosti, ktorej hodnota sa pohybovala okolo 0,56 kg.
5 išlo o nemeckých pešiakov slúžiacich v kuruckej armáde.
6 szikszó – obec v dnešnom maďarsku, neďaleko miškovca (dnes miskolc).

výhražný list osmanského veliteľa hlohovčanom
17. februára 1683

osmanský veliteľ paša Hasan z nových Zámkov sa vyhráža Hlohovčanom, že ak do šty-
roch dní nezložia určenú sumu peňazí a požadované naturálie, dá ich pochytať a domy 
im vypáli.

vy, hlohovskí richtári a mešťania, psi hodní napichnutia na ražeň! Prečo ste takí ne-
poslušní? Čo z toho máte, že vždy posielate len poštu? Čakáte, aby sme vás dali po-
chytať? ak do štyroch dní, vy nepodrobení, nezložíte určenú sumu peňazí, prisahám 
vám na vieru môjho veľkého pána, že zakrátko sa všetci stanete úbohými otrokmi. 
Prikázal som vám, psom, aby ste mi za svoje reštancie1 priniesli súkna, ale vy ste na 
môj rozkaz pekne zabudli. vy psi, doneste teda desať balov uhorského súkna, pra-
chovničku z rohu a jedny rukavice. Toto moje nariadenie nepúšťajte do vetra, lebo 
inak vás dám pochytať a vaše domy podpáliť. nové Zámky 17. februára 1683.

Citované podľa maTUnáK, michal: Život a boje na slovensko-tureckom pohraničí. Pamäti a do-
kumenty. bratislava : Tatran, 1983, s. 260.

literatúra: KoPČan, vojtech: Turecké nebezpečenstvo a Slovensko. bratislava : veda, 1986.

* * *

1 reštancie (z lat.) – nedoplatky, dlhy.
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33 list uhorského dôstojníka o situácii pred obliehanou viedňou
(august) 1683

roku 1683 osmanský veľkovezír Kara mustafa na čele mohutného osmanského vojska pod-
nikol výpravu do strednej európy. Jeho cieľom bolo dobytie hlavného mesta habsburskej 
monarchie. rátal pritom aj s pomocou Tököliho a jeho kurucov. viedeň obliehala osmanská 
armáda od júna do septembra 1683. obrancovia viedne napriek kritickej situácii odolávali 
osmanským útokom. Cisárovi leopoldovi i. sa podarilo získať pomoc viacerých nemeckých 
panovníkov, poľského kráľa a ďalších krajín. rozhodujúca bitka sa odohrala 12. septembra 
1683 pri Kahlenbergu, neďaleko viedne. spojenecké armády vedené Karolom lotrinským 
a poľským kráľom Janom sobieskim v nej rozdrvili osmanské vojská. Ukážka obsahuje je-
den z listov uhorského dôstojníka Františka Kériho palatínovi Pavlovi esterházimu. opisuje 
v ňom situáciu niekoľko dní pred rozhodujúcou bitkou o viedeň.

milostivý pane,
dnes poľský kráľ,1 vojvoda lotrinský,2 vojvoda bádenský3 a generáli mali poradu v ste-

deldorfe, čo je 4 míle odtiaľto, po porade odišiel každý k svojej armáde.
Zajtra začnú prechádzať cez most vojská poľského kráľa, v Hollebrune je ich viac ako 

30-tisíc.
Príchod Jeho výsosti (cisára Leopolda I.) je veľmi neistý. Keď budú právomoci dnes 

zmenené, náš milostivý pán Jeho výsosť nepríde, ale ak nie, bude nútený prísť.
Pán generál starhemberg4 vo svojom liste včera datovanom z viedne píše, aby pomoc 

neznižovali a posúrili. Z toho dôvodu, že tí, čo sú vnútri, kvôli mnohým trápeniam začí-
najú strácať sily. Turci sú v zákopoch pri bráne burgu.

včera a tejto noci bolo počuť hrozné dunenie, akoby sa bolo roztrhlo nebo. najviac do-
káže vezír s mínami.5 Tatári odtiahli všetci k šopronu; kam pôjdu odtiaľ? nemožno vedieť, 
tu o tom tak rozmýšľajú, že azda pôjdu plieniť do štajerska.

saský kurfürst sem príde dnes, bavorský nepríde, ak nepríde Jeho výsosť.
Tak viem, že zajtra alebo nanajvýš pozajtra sa z božej vôle iste aj my pohneme a rovno 

cez viedenský les potiahneme k viedni. nemožno ďalej meškať, keďže takisto všetky vojská 
tu budú do nedele. spojíme sa na Tulmskom poli. Kráľ (Ján sobieski) sa sotva vie dočkať, 
kým vytiahneme k viedni, je netrpezlivý vo svojich veciach; ako o veľmi dobrých ľuďoch 
píšu o Poliakoch.

Tököli6 rozložil svojich nemeckých dragúnov, tak do 600, do prešporských vinohra-
dov, tí síce prišli aj do prešporského Hochstadtu7, ale prešporský veliteľ hradu tvrdí, že ich 
odtiaľ vytlačí.

milostivý pane, tak už aj bez príchodu Jeho výsosti spojenými silami pôjdeme na Tur-
ka, niet čo odkladať. myslím, že na deň Panny márie prídeme na pomoc viedenčanom, 
boh nám daj šťastia! v skutočnosti nás bude 80-tisíc bojaschopných. videl som na papieri 
celý plán, čo a ako bude. Tvoja vznešenosť keď preto chce prísť, môj skromný súd by bol, 
aby nič nemeškala Tvoja vznešenosť. nech boh šťastne prinesie Tvoju vznešenosť a pro-
sím nech mi dá na vedomie ešte dnes Tvoja vznešenosť: kam a ku ktorej jednotke má na-
mierené Tvoja vznešenosť?

v Tulmskom poli – ako som písal – budeme všetci spolu. Počkajúc preto rozkaz Tvojej 
vznešenosti a dokonca zostáva Tvojej vznešenosti

skutočný a ponížený sluha
František g. Kéri.

Citované podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VII. Turci v Uhorsku 2. časť. ved. red.: Kónya, 
Peter. bratislava : literárne informačné centrum, 2006, s. 31-32, č. 4 (preklad Peter Kónya).

edícia: merÉnYi, lajos (ed.): Harcztéri tudósítások bécs 1683-iki ostromáról i. in: Történelmi tár 
1902, s. 478-479.

literatúra: KoPČan, vojtech: Turecké nebezpečenstvo a Slovensko. bratislava : veda, 1986; UHlíŘ, 
dušan: rozhodnutie pri viedni : osmanská ríša a európa v roku 1683. in: História, roč. 4, 2004, č. 
11/12, s. 10-11; sTUPKa, andreas: Kruzitürken! der Feldzug der Hohen Pforte gen Wien im Jahre 
1683. in: Österreichische Militärische Zeitschrift, roč. 51, 2013, č. 6, s. 654-667; imendÖrFFer, 
benno: Obrana Vídně při obléhání Turky 1683. Z něm. přel.: veronika Jungová. lukáš lhoťan v Pstru-
ží, 2016, 86 s.

* * *

1 Poľský kráľ Ján sobieski, panoval v rokoch 1674 – 1696.
2 Karol lotrinský (1643 – 1690), bol síce lotrinským vojvodom, no vládol iba titulárne. od mladosti 

bol v službách habsburskej monarchie, zastával významné veliteľské funkcie vo vojnách proti Fran-
cúzsku a proti osmanskej ríši, roku 1675 bol vymenovaný za poľného maršala. Preslávil sa najmä 
dobytím budína roku 1686.

3 Ľudovít bádenský (1655 – 1707), významný vojvodca a veliteľ ríšskeho cisárskeho vojska od roku 
1689, ktorý sa vyznamenal najmä v protiosmanských bojoch. na čele habsburského vojska dobyl 
roku 1688 belehrad.

4 ernst rüdiger starhemberg (1638 – 1701), generál, v lete 1683 veliteľ viedne, za úspešnú obranu 
bol povýšený na maršala.

5 išlo o podmínovanie predsunutých opevnení mesta.
6 imrich Tököli (Thököly, 1657 – 1705) – magnát, sedmohradský a uhorský knieža, vodca proti-

habsburského povstania v rokoch 1678 – 1687.
7 Pod neobvyklým názvom Hochstadt sa myslí predmestie Prešporka, dnešnej bratislavy.
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34 spomienky juraja otlíka na obliehanie Prešova 
a spustošenie krajiny
(december) 1683

Poľský kráľ Ján sobieski v septembri 1683 spolu so spojencami zo svätej ligy rozdrvil 
osmanské vojsko obliehajúce viedeň a začiatkom októbra porazil osmanskú armádu 
v bitke pri Parkane (dnes štúrovo). do Poľska sa vracal cez územie slovenska. v rámci 
intenzívnych diplomatických rokovaní sa Tökölimu nepodarilo získať poľského kráľa 
za spojenca, takže poľské vojsko sa zapojilo do vojenských udalostí povstania na strane 
habsburského dvora. Ján sobieski sa rozhodol prezimovať či aspoň zásobiť v niektorej 
z kuruckých pevností. Po neúspešnom pokuse získať Košice sa sústredil na obliehanie 
Prešova. neveľkej povstaleckej posádke poslal Tököli na pomoc jazdeckú jednotku pod 
vedením plukovníka Juraja otlíka, evanjelického zemana z Trenčianskej stolice, ktorý 
zastával rôzne funkcie v kuruckom vojsku. Po porážke Tököliho povstania otlík prešiel 
na stranu panovníka, bojoval vo vojne proti osmanom a roku 1687 bol jedným z väz-
ňov Caraffovho súdu v Prešove. Za povstania Františka ii. rákociho sa opäť zapojil do 
protihabsburského odboja, získal hodnosť generála pechoty a stal sa rákociho dvor-
majstrom. Po rákociho povstaní napísal spomienky, z ktorých pochádzajú nasledujúce 
pasáže. otlík jednak stručne opisuje obliehanie Prešova Poliakmi v decembri 1683 
a jednak plasticky približuje dôsledky dlhotrvajúcej kuruckej i osmanskej vojny, zazna-
menané počas jeho cesty do nových Zámkov, vtedy ešte okupovaných osmanmi.

Poľský kráľ potom od ostrihomu1 prešiel popri ipli k rimavskej sobote, odtiaľ sme-
rom na miškovec až ku Košiciam, mysliac si, že mu ich vydajú; avšak tieto mestá, 
teda Košice a Prešov, dobre opevnené a  zásobené, ani nepomýšľali na to, že by sa 
zadarmo vzdali: keďže v Prešove bol slabý veliteľ, vyslal ma pán Tököli z debrecína 
so 150 vybranými jazdcami do Prešova, prikážuc veliteľovi, aby mi bol vo všetkom 
k dispozícii. Keď som tak 2. decembra dorazil do Prešova, poľský kráľ bol vtedy pri 
Košiciach, kde kuruci spôsobili Poliakom dosť škôd, často podnikajúc výpady, veľa 
ich sekali z bokov i zozadu a mnohých zajali. dňa 5. toho istého mesiaca prišiel poľ-
ský kráľ k Prešovu a ten spolu s celým táborom obľahol; tam nás však našiel pevne 
odhodlaných. Potom k nám kráľ vyslal michala lesenyeiho, odkážuc, aby sme vydali 
mesto oproti kapitulácii – na to však okrem našich zbraní nedostal inú odpoveď, zo-
trval tam s vyhrážkami po štyri dni, kým by sa bol rád utáboril v Prešove. Každý deň 
som so svojimi vojakmi podnikal výpady a spôsobil som Poliakom veľa škôd; privie-
dol som do mesta toľko zajatcov, že každý mešťan mal poľského sluhu, na poliach 

pritom vo veľkom počte ležali poľské telá a niesol sa chýr, že počas ich prechodu v 13 
stoliciach zahynulo 15-tisíc Poliakov.

spod Prešova sa poľský kráľ odobral k sabinovu, ktorý pre jeho slabosť okamžite 
obsadil a nechal v ňom svoju posádku.2 so svojimi vojskami potom odtiahol na spiš 
do starej Ľubovne a odtiaľ do Poľska. – – –

spomínaný turecký paša preto prišiel ku kniežaťu, aby ho falošným, hlúpym po-
vzbudzovaním a lžou primäl s celým jeho vojskom odtiahnuť k novohradu3 v nádeji, 
že jágerský (paša) a varadínsky (paša) s celou armádou sa tam s ním spoja, aby spolu 
porazili vojská jeho výsosti, zdržiavajúce sa okolo levíc.

vzhľadom na to pohol sa knieža 21. decembra s celým vojskom z rimavskej so-
boty. vo veľmi tuhom zimnom čase a veľkom snehu sme prišli do obce menom Patak 
pri novohrade a tam tráviac vianočný deň vo veľkej, nevysloviteľnej biede a v zime, 
v jednom dome bolo ubytovaných aj dvesto-tristo ľudí; potom vyraziac odtiaľ došli 
sme do dediny menom géc pod novohradom. v nej jágerský a varadínsky paša s veľ-
kou pompou Tököliho prijali a po turecky pohostili každého obedom a nám plukov-
níkom turecký cisár4 dal do daru po dlhom striebrom vyšívanom kaftane a zdržali nás 
na diván, kde počas mnohých lživých, hlúpych prejavov nariadili kniežaťu, aby každý 
vzal z novohradského skladu jedno vrece múky za jeden zlatý, podobne nech urobia 
aj Turci a nech ich odprevadí do nových Zámkov, ktoré ešte držali Turci, lebo mali 
nedostatok proviantu. vojaci sa potešili pekným zlatým a súhlasili s tým; tak potom 
vojsko vzalo niekoľko tisíc štvrtí (sapo) 5 múky, tak ako slobodné vojská,6 podobne aj 
Turci a pohli sme sa od novohradu do brezian. môj pluk bol voľný a bol som odve-
lený napred s päťsto vybranými tureckými jazdcami, aby sme rozbili Coborov uhor-
ský pluk, táboriaci pri šarovciach7 – avšak včas sa odtiaľ odpratal, na rozkaz generála 
Heistera usídleného v leviciach. Keď sme dorazili do veľkých šaroviec8, nenašli sme 
tam žiadnych obyvateľov. Po nás príduc knieža Tököli, aj ten sa ubytoval, avšak ostat-
né jednotky, ktoré priviezli múku, vstúpili spolu s Turkami do nových Zámkov; my 
sami sme pritom boli tam v šarovciach až kým sa tí nevrátili. vo veľkom snehu sme 
nemohli nič podniknúť; nemci sa tiež sťahovali z dedín do levíc a dávali pozor, kam 
sa pohneme. v tom kraji bolo úplne pusto; lebo poľské vojsko, ktoré tadiaľ tiahlo od 
ostrihomu ku Košiciam všetko strovilo tak, že za ním postupujúca nemecká armáda 
nikde nič nenašla, ešte aj mačky, psov pojedli; ba dokonca, keď jedna naša hliadka 
tiahla k leviciam, v jednej pustej dedine našli pri ohni troch nemcov, ktorí pre veľký 
hlad nemohli ísť ďalej, tretieho vtedy tí dvaja jedli, orezávajúc mu mäso. Keď s veľ-
kým údivom prišli naši vojaci, jeden z dvoch nemcov, najbledší, prosil, aby ho vzali 
do zajatia, lebo sa bál, že jeho druh, keďže je silnejší, zje aj jeho; naši vojaci tam ne-
chali obidvoch a túto podivnú príhodu vyrozprávali kniežaťu.
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35Citované podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VII. Turci v Uhorsku 2. časť. ved. red.: 
Kónya, Peter. bratislava : literárne informačné centrum, 2006, s. 78-80, č. 18 (preklad Peter 
Kónya).

edícia: THalY, Kálmán (ed.): ottlyk györgy önéletírása. in: Történelmi naplók 1663 – 1719. 
budapest 1875, s. 20-21, 26-27.

literatúra: KÓnYa, Peter: Prešov, Bardejov a Sabinov počas protireformácie a protihabsburských 
povstaní (1670 – 1711). Prešov : biskupský úrad východného dištriktu eCav Prešov, 2000; se-
geš, vladimír – šeďová, božena (eds.): Neďaleko od Trenčína... : Pamätnica k 300. výročiu 
bitky pri Trenčianskej Turnej. Trenčianska Turná – bratislava : obec Trenčianska Turná – vo-
jenský historický ústav, 2008; KÓnYa, Peter: Za Boha, vlasť a slobodu! Pohnuté osudy kuruckého 
generála Juraja Ottlyka. Prešov : vyd. Prešovskej univerzity, 2009.

* * *

1 Po bitke pri Parkane obsadili spojenecké vojská ostrihom.
2 Ján sobieski obsadil sabinov bez boja.
3 novohrad (dnes nógrád v maďarsku) – pevnosť v novohradskej stolici, ktorá bola vtedy 

v rukách osmanov.
4 osmanský sultán.
5 sapo, sapu – objemová miera, ktorá mala rôzne regionálne hodnoty v rozpätí 25,8 – 155,2 

litra, najčastejšie 46,5 a 34,9 litra, respektíve 19,3 – 116,4 kg, najčastejšie 93,1 a 69,8 kg.
6 Pod výrazom slobodné vojská má autor na mysli nepravidelné (neregulárne) jednotky.
7 šarovce – obec na pravej strane Hrona, v juhovýchodnej časti okresu levice.
8 veľké šarovce – dnes jedno z troch katastrálnych území obce šarovce.

uhorský simplicissimus
1683

anonymné nemecké dielo Ungarischer Simplicissimus vyšlo v roku 1683. miesto vyda-
nia ani vydavateľ nie sú doposiaľ známe. na základe rozsiahleho bádania sa zistilo, že 
autorom diela bol daniel georg speer, nemecký hudobník a cestovateľ, pochádzajúci 
zo sliezska. na svojich cestách sa dôverne zoznámil s oblasťou severovýchodného Uhor-
ska, čiže dnešného východného slovenska, ktoré je dejiskom podstatnej časti diela. dej 
Uhorského simplicissima sa odohráva na pozadí mimoriadne rušného obdobia našich 
dejín, akými boli osmanské výboje, boje na uhorsko-osmanskom pomedzí, mocenský 
zápas uhorskej šľachty s Habsburgovcami, ako aj činnosť zbojníckych družín v období 
rokov 1654 – 1660. dielo má podobu románu, no obsahuje množstvo originálnych 
údajov o živote a zvykoch vtedajších obyvateľov miest a vidieka Horného Uhorska. 
v novoveku sa ako Horné Uhorsko označovalo zhruba územie dnešného východného 
slovenska a dnešnej Zakarpatskej Ukrajiny, ako dolné Uhorsko sa zasa označovalo úze-
mie dnešného stredného a západného slovenska a časť Zadunajska.

Protagonistom románu je hudobník, ktorý na svojich potulkách prežíva rozmanité 
dobrodružstvá a peripetie, ktoré sa mu napokon podarí vždy šťastne prekonať. napriek 
tomu, že viaceré udalosti či postavy románu sú vymyslené, autor zobrazuje život pros-
tých ľudí v nevšednej pestrosti a pútavosti, takže jeho dielo si zakrátko získalo veľkú 
popularitu. do výberu sme zaradili úryvky ilustrujúce predovšetkým viaceré regióny či 
mestá, každodenný život, ako aj vojenské udalosti.

Tu sa patrí aj spiš trochu opísať. Je to pekné grófstvo, sedem míľ dlhé a päť široké. Je v ňom 
trinásť mestečiek, ktoré dal Poľsku do zálohu istý cisár, zároveň i uhorský kráľ, za nejakých 
osemdesiat alebo dvestotisíc uhorských zlatých.1 ešte aj dnes sú takto zálohované u poľskej 
koruny. doteraz mal ich spolu s Ľubovnianskym hradom a jeho dedinami pod správou2 či 
velením krakovský vojvoda, ktorý v Podolínci, hradbami obohnanom mestečku, ležiacom 
smerom na Poľsko (v jeho okolí sa nachádza mnoho zdravých kúpeľov), vystaval kláštor 
a usadil tu jezuitov a školských bratov piaristov. Tu mali možnosť študovať chudobní žiaci 
buď úplne zdarma alebo len s lacným nepatrným prispením.

ostatné spišské mestečká pridali sa k evanjelickému vierovyznaniu a hovorí sa 
v nich meissenským nárečím.

richtári týchto trinástich miest sa každoročne schádzajú a volia si grófa, pričom 
to má byť najmä človek mierumilovný a šafárny3. volia ho na rok, no keď sa osvedčil, 
zostal grófom i na druhý rok, ale museli ho znovu potvrdiť. Po dvoch rokoch volia 
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niekoho iného. Za mojich čias stal sa grófom nejaký obuvník, a táto voľba zostala 
u meštianstva trinástich spišských miest v platnosti.

levoča, hlavné mesto na spiši, je slobodné mesto tak isto ako Kežmarok, po kto-
rom je to najväčšie dedičné a sídelné mesto grófa Thökölyho.4 Tieto mestá nepatria 
k spomínaným zálohovaným mestám. – – –

Pred vekmi to bolo veľké, dnes ale iba malé kráľovstvo, a predsa sa i dnes ešte 
stále delí na päť častí. a  to: Chorvátsko, dolné Uhorsko, slováci alebo vendi, 
spiš a Horné Uhorsko.5 Táto krajina skrýva pod zemou drahokamy, zlato, striebro, 
meď, železo a všelijaké iné rudy; ďalej kamennú soľ, liadok, medenú vodu a mno-
ho iných minerálov. má dve známe veľké rieky: dunaj v dolnom a Tisu v Hor-
nom Uhorsku, váh v dolnom a bodrog v Hornom Uhorsku sú po nich najväčšie, 
pretože ich tok posilňujú v hornej časti dve do nich vtekajúce ramená a potoky. 
ináč sa tu nachádzajú aj iné známe rieky, potoky, pramene a divotvorné vody, ako 
aj kyslé, sírnaté, slané, sladké, zdravé i nezdravé žriedla. Pôda je mastná a úrodná, 
takže na niektorých miestach sa nemusí vôbec hnojiť. Pšenica, raž, ovos, šošovica, 
hrach aj iné plodiny sa pestujú v dostatočnom množstve. na rozličných miestach 
dolného i Horného Uhorska dorába sa dobré, silné a sladké víno. Zvlášť v Tokaji, 
ktorému dávajú prednosť pred španielskym. rodí sa tu veľké množstvo rozmanité-
ho ovocia, dokonca aj v lesoch, takže často kŕmia dobytok slivkami a gaštanmi. Je 
tu veľmi veľa rozmanitej domácej i divej zveri, ba v pokojných rokoch nadbytok. 
Tisa a bodrog sa priam hmýria rybami, takže len asi tri štvrtiny je voda a štvrtá sú 
samé ryby. Práve tak i ostatné rieky, nehovoriac o veľkých močaristých jazerách, 
majú mnoho dobrých rýb. vo vzduchu žije tiež mnoho všelijakých divých operen-
cov a zvláštneho vtáctva. má veľké, utešené, ale aj hrozné hory, spomedzi ktorých 
je karpatsko-kežmarské alebo snežné pohorie najväčšie. Za Košicami je krásna ro-
vina, lúky a lesy, vzácne korienky a liečivé byliny.

Ľud tejto krajiny nie je taký povýšený ako iné národy a nikdy nemení svoj kroj 
tak ako iní. rád sa pridržiava svojich prastarých zvykov a ku všetkým novotám sa sta-
via nepriateľsky. všetci sú náchylní k vojne a celkom ľahostajne riskujú život. majú 
zdvorilé mravy a spoločenské obrady, avšak nemajú radi priveľkú dvornosť. sú od prí-
rody tvrdí a jedia radšej hrubé než jemné jedlá. v oblečení obľubujú červenú, bielu, 
zelenú, glazúrovú a modrú farbu. ženy nie sú mrzké a nosia veľmi slušivé ozdobené 
šaty, ktoré nikdy nemenia, ani sa nehonosia viac ako sa sluší, okrasami alebo obleče-
ním. aj muži sú dobre urastení a radi nosia veľké fúzy, ale nie dlhé vlasy.

v krajine sú dobre chránené priesmyky a mocné hrady, z ktorých veľmi mnohé 
sú v ruinách; ďalej pekné, dobre chránené mestá a palisádami obohnané dediny. do-
držuje sa tiež prísny spravodlivý poriadok, napriek tomu však je tu mnoho zbojníkov 
a zloduchov, ako všade, a cez niektoré miesta, ako údolia, hory a pustatiny je nebezpeč-
né cestovať.

obyvatelia, ktorí sa narodili ako maďari a rozprávajú touto rečou, sú vyznávač-
mi vierovyznania, aké si sami zvolia; vo svojom srdci sú oddaní kalvinizmu, i keď to 
už zapierajú. nedajú sa ľahko donútiť k inému vierovyznaniu, ale bránia sa tomu na 
život a na smrť, a neodstraší ich ani najhroznejšie mučenie.

vo svojom správnom systéme nemajú veľa úradníkov. Po kráľovi volia palatína, 
ktorého nazývajú „királyképe“6, za ním nasleduje generál, ktorý velí všetkým uhor-
ským vojskám, za ním vicegenerál, potom kapitán. Kapitán velí často dvesto až tristo 
vojakom alebo jazdcom; jemu podlieha „haidnad“7 alebo poručík, ktorý velí sto i via-
cerým pešiakom, potom nasleduje „dziessondnik“8, ktorý velí desiatim až dvadsiatim 
mužom a to sú všetci dôstojníci vo vojsku.

maďari veľa necestujú, preto aj pokladajú svoje mravy a obyčaje za najlepšie a ku 
všetkým ostatným národom a obzvlášť k nemcom sa správajú nepriateľsky a skôr si 
dajú uťať hlavu, ako sa podriadia iným národom. Keď tiahnu do poľa, nechávajú svo-
je ženy doma a ich vojna sa tiež musí skoro skončiť. nestarajú sa veľmi o svoje životné 
potreby, lebo žijú veľmi šetrne a ľahko sa prispôsobujú. nie sú ani takí márnotratní 
ako iné národy, na koni sedia statne a v boji im nič neprekáža, pretože majú na sebe 
ľahký, krátky a pohodlný odev. ich zbraňami sú meč, paloš, často aj vzadu na opasku 
pripevnený „čagan“9. na koni nosí väčšina ešte „hegeszder“ či kopiju, ktorú pripev-
ňujú na sedlo koňa. Pešiaci majú dlhé pušky, šabľu alebo paloš a čagan. šľachtic, meš-
ťan a sedliak od Košíc až do sedmohradska je od mladosti vojakom.

väčšina Uhorska a najmä väčšie mestá sú evanjelického vierovyznania; od Košíc 
až do sedmohradska je väčšina kalvínska, najmenej je katolíkov, s výnimkou Chorvát-
ska. Chorvátska krajina je toho času od Uhorska takmer oddelená, nielen preto, že 
Chorváti slúžia rímskemu cisárovi v nemecku i na iných bojiskách, ba aj vo vojnách 
proti maďarom, ale aj preto, že preberajú nielen oblečenie, jedlá a mravy nemcov, ale 
aj iných národov a doma učia svoje ženy, deti a susedov, takže majú takmer spolovice 
vo všetkom nemecké spôsoby. nevidel som medzi nimi nič pozoruhodného, preto 
ich nechávam bokom a obrátim pozornosť na dolné Uhorsko.

dolné Uhorsko sa rozkladá po oboch stranách dunaja. Hlavné mesto je Pre-
špurk.10 leží na peknom, širokom dunaji, cez ktorý sa denne dvakrát prepravujú na 
pltiach vozy, kone a ľudia. Je to slobodné mesto, rozložené na vŕškoch a má pekný 
štvoruhlastý pevný hrad, čo môže ubrániť mesto, ktoré nie je nijak zvlášť opevnené. 
na hrade je uložená uhorská kráľovská koruna, ktorá má svojich zvláštnych stráž-
cov. Koruna je umiestená v siedmich truhliciach a každý strážca koruny má kľúč od 
jednej truhlice. sedmohradské knieža gabriel bethlen11 dobyl svojho času mesto aj 
hrad a preniesol korunu až do Košíc, ale po priateľskom pokonaní ju opäť vydal, aby 
sa prípadne nedostala do tureckých rúk. obyčajne sa tu konajú uhorské snemy, ko-
runuje kráľ, volia sa ríšske úrady a vybavuje sa mnoho vecí, pretože je tu kráľovská 
komora.
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v dolnom Uhorsku sú, pravda, aj ďalšie mestá, ako ostrihom, skalica a  iné. 
Z nich leží tu aj sedem banských miest: Kremnica, ako ich hlava, bohatá na zlato, 
štiavnica bohatá na striebro, Zvolen, banská bystrica bohaté na meď; Krupina, nová 
baňa a Pukanec sú na rudy veľmi chudobné. Pretože spomínané banské mestá sú 
väčšinou nemecké a slovenské alebo vendské a patria skôr dolnému než Hornému 
Uhorsku, pretože liptov, alebo Zliptáci i so spišom, ktorý je nemecký a slovákmi 
premiešaný, leží v Hornom Uhorsku a má mnoho nemeckých mravov a zvykov, vy-
nechám aj tieto miesta, no zmienim sa trochu iba o „Zliptákoch“, ktorí žijú na území 
od banských miest až po Kežmarok, v drsných a veľkých karpatských horách.

Toto slovo Zlipták znamená po nemecky böser vogel12 a takými sú títo slováci 
nielen podľa mena, ale aj v skutočnosti, pretože sú to strašní zbojníci. ich vlasť, Kar-
patské pohorie, v ktorom bývajú, neposkytuje im nadostač živobytia, preto sa pridŕ-
žajú výšin, kde sú schodné cesty; tie udržujú v letnom období v poriadku a čo si takto 
v lete nahonobia alebo nazbíjajú, to zasa v zime so svojimi strovia. okrádať ľudí alebo 
ich za peniaze sprevádzať cez toto pohorie, to je ich najhlavnejšie zamestnanie. Keď 
sú doma, nedovolia, aby ich niekto takto posudzoval alebo o nich takto rozprával. 
veľmi by sa nahnevali a vyvolali by spor, keby ich niekto nazval ich pravým menom 
Zliptáci; želajú si, aby ich nazývali liptákmi.

Títo Zliptáci pomenovali svoje mestečká, osady a dediny podľa mien všakových 
svätých, ale svätých v nich, pravda, býva málo. Ľudia sú tu pekní, urastení a statní, 
ženy sú tu zvlášť krásne, biele a nežné. Príčina je v tom, že do ich „svätých“ miest, 
osád a dedín pre vysoké hory, v lone ktorých ležia, len málo svieti milé slniečko, na 
niektorých miestach len dva alebo tri mesiace v roku a potom je koniec, a preto ovo-
cie nedozrieva a je kyslé. svoj biedny ovsík na chlieb musia si sami motykami veľmi 
namáhavo dorábať na týchto vrchoch, pretože sa tam nedá priviezť nijaký ťažný do-
bytok. – – –

Košice, hlavné mesto celého Horného Uhorska, leží v  údolí medzi vysokými 
vrchmi a  v  letnom období je nebezpečné tam cestovať. Kto prichádza od Tokaja, 
musí ísť cez miesta poddané Turkom, kto príde zo spiša, musí prejsť cez zbojnícke 
škriatkovo alebo vlčie údolie, kto od Prešova, musí zasa cez vysoké vrchy strmé ako 
strecha, o ktorých rusnácke porekadlo hovorí: „Kašicki hury – zbajnicki kamury.“ 
Je to dosť nebezpečné, pretože zbojníci sa zatvárajú medzi tieto vrchy ako do dákej 
komnaty a môžu sa tam bezpečne a nerušene zdržovať.

v  Košiciach je nadovšetko nezdravé ovzdušie a  takmer každých sedem rokov 
mor. Cudzinec, ak sa napije košického vína, hneď ochorie a dostane horúčku. – – –

Popri meste tečie rieka Hornád, ktorá poháňa rozličné mlyny. aj z vinohradov 
smerom od spiša sem tečie potok, ktorý preteká mestom a hneď pri bráne sa roz-
deľuje na dve časti, takže obteká z oboch strán celé tržisko, radnicu, bazár, turecké 
väzenie, mestskú strážnicu, tri lekárne, veľmi mnoho krámov, hlavný kostol, ktorý 

používajú každodenne striedavo maďari a nemci, ďalej slovenský kostol a múrom 
ohradenú evanjelickú školu. Cez potok na jednej a druhej strane vedie tridsaťštyri 
mostíkov. domy sú veľké a pekné, stavané väčšinou na spôsob altánkov, bez strechy. 
aj farský kostol, nanajvýš obdivuhodná stavba, je vystavaný bez strechy altánkovým 
spôsobom, iba z kvádrov so železnými sponami, ktoré sú zliate s olovom a vidieť na 
ňom veľmi mnoho umeleckých z kameňa vytesaných figúr a slimákovitých výtvorov, 
ktorými vystrekuje dažďová voda. ďalej je tu veľmi veľa točitých schodíšť. v niekto-
rých (domoch) sú schody napravo i naľavo, takže dve osoby, ktoré vojdú tými istými 
dverami, môžu spoločne vystupovať bez toho, žeby jeden druhého videli, zvonku 
však ich vidí vystupovať každý. stáva sa, že niekto vystupuje po dlhom, točitom scho-
dišti, nenájde však nakoniec nijaký východ či dvere, ale iba dáku figúru, cez ktorú 
môže pozerať ako cez oblok.

v chodbách a schodištiach sa dá aj zablúdiť, takže mnohí nie sú schopní sa vrátiť 
dolu ani za niekoľko hodín. na kostolnú terasu vmestí sa niekoľko sto, ba aj tisíc dvoj-
hlavňovými puškami ozbrojených mužov. v lete sa mešťania cvičia v streľbe z dvojhlav-
ňových pušiek, z ktorých pália čiastočne aj za chodu, držiac pušku na ramene. Keď sa 
potom vracajú z cvičenia v poriadku do mesta, musia ešte dvakrát vypáliť na múriku 
cintorína, ktorý sa podobá ochrannej, poprsnej hradbe a bubeník robí pri tomto vý-
stupe strašlivý rachot, aby tým ešte streľbu zosilnil. Kostolná veža je pokrytá meďou, 
zvonica je však omietnutá čistým vápnom, do ktorého je primiešané víno. – – –

v Košiciach sídli aj generalita,13 má tu dobre vystrojenú cisársku zbrojnicu a zdr-
žuje sa tu mnoho cisárskych dôstojníkov a  úradníkov. vo vojnových časoch velil 
generál všetkým pevnostiam, hradom, pohraničným opevneniam, grófstvam, stoli-
ciam, mestám a všeobecne všetkým pánom. na tri míle odtiaľto sú už Turkom pod-
dané oblasti a  okolie je najmä pred martalúzmi (to sú odpadnutí kresťania, ktorí 
prešli k Turkom)14 veľmi neisté, pretože títo sa túlajú po okolí, chytajú kresťanov 
a predávajú ich Turkom.

Pozoruhodné je, že sa dĺžka obvodu farského kostola, (keď sa meria tak, že sa ni-
ťou prejde cez všetky kúty a rohy) rovná celému obvodu mesta. ďalej, keď sa stojí 
pod vežou, ktorú strážia vo dne v noci traja ozbrojení drábi, vôbec nepočuť horné-
ho bubeníka, avšak zo vzdialenosti dobrých dvoch hodín od mesta, zvlášť smerom 
na Prešov, počuť ho priam tak, ako keby sa stálo pri ňom. Tento kostol a obe osem-
hranné veže stavali vraj traja králi, no predsa ho nedokončili, ale úplne ho dohoto-
vili mnísi, znamenití alchymisti, a potom prišli, aby si obdivuhodnú stavbu prezreli 
a žrebovali, podľa koho sa má pomenovať. žrebovali takto: vzali dosť veľkú železnú 
guľu, na ktorej bola na ríf15 dlhá železná reťaz, túto mali rozkrútiť a vyhodiť do výšky 
proti kostolu, kde by po dopade zanechala na vonkajšej ozdobe stopu. Kto by z nich 
vyhodil guľu najvyššie, toho meno mal kostol dostať, ba jemu mal kostol patriť. a tak 
sa stalo, že prvý hodil guľu síce hodne vysoko, ale druhý ho prekonal a tretí, ktorý si 
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predsavzal vyhodiť ju ešte vyššie, vytrhol si, čiže v kĺbe odorval rameno. Hoci vyhral, 
predsa si kostol neponechal, ale sa ho zriekol a vstúpil do kláštora.

Títo traja králi sú vytesaní do kameňa a zasadení nad kostolnými dverami oproti 
radnici, pričom ten tretí je znázornený bez pravého ramena, namiesto ktorého má 
guľu, visiacu na železnej reťazi, čo tam možno ešte dnes vidieť.

mesto má tri kruhové hradby, vo vnútri skryté bašty a dve brány, ktoré sa otvára-
jú striedavo po týždni. denne sa otvára a zatvára brána v prítomnosti dvesto mužov 
– z cisárskej strany sto ozbrojených drábov s dvomi dôstojníkmi ozbrojenými budzo-
gáňmi alebo palcátmi a zo strany mesta takisto. s nimi pochoduje popri veliteľovi aj 
verejný bubeník a jeden z najmladších radných pánov. Cisárski majú kľúč od jednej 
a mesto od druhej zámky, takže jeden bez druhého nemôžu brány otvoriť.

Predmestia, ktoré sú dosť veľké, sú zabezpečené aj palisádami a  zásekmi a  na 
ktorej strane je práve brána otvorená, tam sa koná jarmok a týždenný trh. Z obavy 
pred zradou nesmie vstúpiť do mesta veľké množstvo ľudí, no napriek tomu sa niečo 
i v meste predáva. všetky jarmoky smerom na Tokaj sa konajú v predmestiach alebo 
vo voľnom poli zo stálych obáv pred nepriateľom.

rozpráva sa tu po maďarsky, po slovensky, po poľsky a po nemecky, najviac však po 
maďarsky. Tieto tri reči naučia sa deti bez akejkoľvek námahy na ulici jeden od druhého.

magistrát bol za mojich čias zložený zo samých evanjelikov, väčšinou alebo spo-
lovice z maďarov a potom z nemcov. majú medzi sebou jedného rektora a jedného 
konrektora16. Uhorské mestá majú vo zvyku platiť svojmu magistrátu mzdu a diéty, 
aby sa mohli venovať väčšmi svojmu úradu než obchodu alebo remeslu.

v Košiciach sa spravujú prísnym poriadkom. malé prečiny sa neprednášajú rade, 
ani sa tu neprerokúvajú, ale za bežné priestupky mestský richtár previnilca iba napo-
menie a hneď opäť prepustí alebo ho drábi položia na dlažbu pred richtárovým do-
mom a namastia mu lopárom zadok. Keď je však previnenie väčšie, tak dostane ha-
rum palicarum,17 to znamená, že ho bijú ležiaceho na zemi troma palicami po chrbte 
a zadku a mnohých tak zmlátia, že nevládzu vstať a drábi ich musia často v korytách 
odnášať k felčiarovi. ba za mojich čias odsúdili istého bohorúhača každý piatok po 
celý rok na toto harum palicarum, čo však nevydržal a umrel.

v priebehu dvoch rokov som tu videl zvláštne rozsudky. raz jedného ukameňo-
vali takýmto spôsobom: Keď ho priviedli na popravisko, musel si ľahnúť na chrbát 
a kat ho pripútal, zviazaného na rukách i nohách, kolíkmi na zem. vedľa neho bola 
kopa kamenia. Katova čeľaď, dovedna štyria, vzala najprv veľký kameň a trikrát ho 
pustila odsúdencovi na prsia, potom mu krk a hlavu zasypali ostatným drobným ka-
mením, až ho načisto usmrtili. bolo žalostné dívať sa na to.

ďalej som videl, ako za živa pochovali pobehlicu a vrazili jej žeravú železnú tyč do 
srdca, lebo zabila svoje dieťa. spravili to takto: vykopali pol druha rífa hlboký hrob, 
do ktorého si musela odsúdená ľahnúť. rukami a nohami ju pripútali na zem, na tvár 

jej kat položil tŕňový venček a na srdci jej držal drevenú palicu, až kým ju úplne nepo-
kryli zemou. Hlava však zostala kvôli duchovnej úteche nepokrytá až do konca. Keď 
ju už mali usmrtiť, chytil kat kliešťami žeravú tyč, pridržal ju pri drevenej palici, aby 
si nepomýlil smer jej srdca, holomok18 udrel na ňu kladivom a dvaja chlapi vysypali 
jej na tvár za džber zeme. Jednako sa ešte ozval výkrik a bolo žalostné pozorovať, ako 
sa zem nad ňou trocha podvihla.

istého muža mali tiež za živa pochovať, pretože v opitom stave (keď sa vrátil do-
mov a oháňal sa šabľou), zranil, pravdepodobne pri páde, svoju tehotnú ženu tak, 
že svojmu zraneniu podľahla. no jeho bývalá milá manželka pri skonávaní mu všet-
ko odpustila a modlila sa zaňho, tak ho iba sťali. najprv ho však prikovali reťazou 
k rakve, takže musel takto mužom na výstrahu vyprevádzať svoju ženu na cintorín. 
Potom ho od rakvy odpútali a odovzdali katovi na sťatie. Toto bolo tiež žalostne po-
zorovať, lebo obaja manželia sa navzájom milovali a on sa tohto činu dopustil iba 
nevoľky. boli by ho skoro celkom oslobodili, lebo bol dobrým vojakom, ale testiná, 
aby pomstila dcérinu krv, nakriatla vrchnosť na to, že aj on musel nakoniec umrieť.

Keď tu niekoho šľahajú metlou, zašpicatia predtým obyčajne rúčku metly, odsú-
denca priviažu k stĺpu hanby čiže k pranieru, zaostrenou metlovou rúčkou vyryjú mu 
na chrbte jeden alebo dva kríže, aby krv odtekala nadol, potom mu dá kat nejakých 
tridsať alebo aj menej úderov, odviažu ho a šľahajú v plnom behu mestom. málokto-
rý z toho vyviazne živý.

raz tu šľahali drába, ktorý pomohol vyviaznuť niekoľkým väzňom. Tento blúzni-
vec trikrát zvolával ľudí na svoj vlastný špektákel a verejne vyznal svoj zločin, ako by 
si z toho robil iba žarty. Podali si ho však tak ostro, že na tretí deň umrel.

bol som tu svedkom ešte jedného podivuhodného rozsudku a trestu nad meš-
ťanom, ktorý urážal a nadmieru zneuctieval vrchnosť. Keď ju odmietol prijať za 
sudcu, ktorý by vyriešil žalobu, čo na neho podala, požiadali radných pánov iných 
štyroch slobodných kráľovských miest, aby ho súdili. Tí rozhodli, aby mu vyrezali 
celý jazyk a zavesili ho na pranier. Pretože však prestúpil na katolícku vieru a pre-
slávil sa v bojoch proti Turkom, vyprosili mu milosť. no po tri trhové dni musel 
stáť na stolci pri radnici a pri ňom stál kat s rozmiešaným psím lajnom v hrnci. 
Keď bolo na trhu najviac ľudí, zvolával ich dráb dohromady a mešťan musel sa 
potom pred všetkými nahlas vyspovedať zo svojho prečinu, odprosiť magistrát, 
ďakovať za milostivý, zaslúžený a vyprosený rozsudok, ako aj verejne vyznať, že si 
predtým vyslovený rozsudok naozaj zaslúžil. napokon musel potvrdiť, že brechal 
proti magistrátu ako pes a že to vychriaknuté svinstvo zožerie tu pred všetkými 
ako psie lajno. nato mu kat hlasne odpovedal:

„Pretože si proti vrchnosti brechal ako pes, musíš opäť ako pes zožrať, čo si 
nachriakal, lebo tvoja sprostá, samopašná a mrzká papuľa nezaslúži nič iného, než 
ju zapchať psím lajnom.“
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Potom mu rozotrel toto rozmiešané lajno okolo huby. K tomuto mu pridal aj 
nejaké zauchá, takže sa zgúľal zo stolca. nato sa musel vždy vrátiť do väzenia, až kým 
sa to neopakovalo po tretí raz. To isté sa potom stalo s jedným iným mešťanom.

* * *

ako martalúzi chytili simplicissima spolu s  istým mäsiarskym tovarišom na pre-
chádzke a ako ho predali Turkom do Jágra

v akej veselej, no nebezpečnej šarvátke simplex bol, ukázalo sa až neskôr. Keď 
sme vtiahli do Ónodu, prinášal každý dobrý vojak na vytasenej šabli dajakú tureckú 
hlavu. aj ja som ju niesol a nikto, kto to neskúsil, neuverí, aká je ľudská hlava ťažká. 
Za takúto hlavu dostal každý jeden dukát. Potom sme vyrazili začiatočné písmená 
svojho mena na čelo týchto tureckých hláv a nastokli ich na španielske jazdce, rozo-
stavené okolo kaštieľa čiže zámku, takže tu potom trčali skoro v troch radoch, ako je 
to zvykom aj v iných uhorských a tureckých pohraničných oblastiach a pevnostiach.

Korisť a  zajatcov rozdeľujú podľa určitého poriadku a  podľa zásluhy. nejeden 
však utŕžil miesto koristi bitku, ba aj väzenie, niekto dostal niekoľkých, iný jedného 
Turka alebo koňa, často dostali aj viacerí spolu jedného Turka alebo koňa a podobne. 
Jeden však stratil život a mali ho sťať, no keďže vtedajšiemu katovi, ktorý bol takisto 
vojakom, vypršala práve lehota jeho katovstva, odsúdený požiadal o milosť s tým, že 
rok bude vykonávať službu kata. To mu aj umožnili, uvrhli ho do okov a bývalému 
katovi vrátili česť. na jeho miesto ustanovili odsúdeného, ako je tu zvykom, lebo 
riadneho kata zriedka možno nájsť.

mal som sa teraz tak dobre ako nikdy predtým, mal som peniaze, dva kone a veľké-
ho mamľasa, ktorý mňa i moje kone obsluhoval a opatroval. naučil som ho bubnovať 
a už ma v tejto službe svedomite zastával a sám som sa naďalej málo tejto služby ujímal, 
pretože môj pán kapitán mi pri jedení určil miesto za svojím stolom. Cvičil som sa väč-
šinou v hre na trúbke, ktorú mal môj pán veľmi rád a hoci bol tvrdej vojenskej pova-
hy, že často museli sa mu vyhnúť jeho manželka i sluhovia, ja som sa tešil jeho priazni 
v každom čase; často som sedel pri ňom sám po celú noc, vytruboval mu niečo na trúb-
ke alebo som s ním poťahoval dohán (t. j. obľúbený turecký tabak) i víno a zhovárali 
sme sa o vojenských veciach. veľmi mnoho mi rozprával o grófovi Zrínskom19, ktorý 
sa tak udatne bránil na sihoti, teraz už tureckej pevnosti. veľmi mnoho mi rozprával 
o najnovších zrážkach, čo som so záujmom počúval, ba vedel som mu na kadečo dať 
aj odpoveď. Hoci som bol ešte mladý, dvadsaťtriročný, predsa som si nechal rásť fúzy, 
takže mi viseli dolu takmer až na bradu a pod bradou ich bolo možné skoro spojiť. 
boli mi na ozdobu a dávali mi naozaj maďarský alebo bezmála turecký vzhľad. Značná 
časť dvoranov ma však nenávidela a najmä trubači neznášali moje trúbenie; mal som 
sa vraj alebo starať o svoje bubny a zanechať trúbenie, alebo najať sa znovu za trubača, 

ak mám v tom takú veľkú záľubu. môj pán kapitán ma však vždy najlepšie obránil. no 
dostal znovu predvolanie ku generálovi Homonnaymu a svoje mužstvo musel zanechať 
inému. Chcel ma síce vziať so sebou, ale jeho líškavci to prekazili a musel som zostať 
v Ónode. Potom som často z nudy bíjal svojho zajatého Turka, aby som sa rozptýlil.

mali sme aj tureckých „pribykov“ čiže prebehlíkov, ktorí nás neraz v noci pre-
viedli na koňoch do Turecka na vzdialenosť desiatich, dvadsiatich i viacero míľ od 
Jágra cez vrchy, lesy a iné neschodné miesta, keď dostali správu o tureckej družine, čo 
sa vracala domov, alebo nejakej nájazdnej skupine. Potom, keď sme predpokladali, že 
sme na pravom mieste, spustili sme sa na rovinu, tu a tam sme niečo schmatli a rovi-
nu zasa rýchlo opustili. Zavše sme však aj utŕžili úder a niekedy sme museli pre zra-
du, o ktorej sme sa prípadne dozvedeli v podmanených dedinách, bez úspechu vrátiť 
tou istou cestou. do Turecka sme chodili pešo a kone sme viedli, aby nás pri úteku 
mohli tým rýchlejšie a ľahšie odniesť. vo dne sme väčšinou ticho ležali a pochodovali 
sme vždy v noci. Títo sprievodcovia vedú ľudí v nočnom čase celkom bezpečne cez 
pustatiny, lesy a močiare, čím si zarábajú na živobytie. ba často zapichnú do dakto-
rého stromu alebo vedľa neho do zeme nôž a pri návrate na tretí deň vezmú niekoho 
za ruku a zavedú ho priamo k tomu nožu, aby ho vytiahol.

spomínané nájazdy konajú iba najskúsenejší chlapi a najlepší vojaci, a to väčši-
nou tajne. Keď sa zoženie dobrá korisť, uspokoja z nej dôstojníkov veľkým podielom. 
Toto je skutočne veselý vojenský život, čím viac sa na ňom niekto zúčastňuje, tým 
väčšiu chuť naň dostáva.

všetkých vojakov vyplácajú riadne každý mesiac a práve tak každý mesiac môžu 
hocikoho prepustiť, ak postaví miesto seba nejakého iného chlapa, a niekedy aj bez 
toho, ale vtedy sa musí vzdať jedného mesačného platu.

simplicissimus sa celkom tešil, že je uhorským vojakom, a začal toto zamestnanie 
vykonávať ako riadne remeslo; lebo či môže človek blaženejšie skončiť život než pred 
svojím úhlavným nepriateľom, pred nepriateľom kresťanstva? no ako sa simplicis-
simovi obyčajne stávalo, po šťastí ho zasa postihlo nešťastie. raz, keď som si vyšiel 
s istým mäsiarskym tovarišom na prechádzku do lesíka, vzdialeného od Ónodu asi na 
pol hodiny cesty, a nemali sme so sebou okrem valašky nič, prišli traja martalúzi, čiže 
odpadnutí kresťania, ktorí prešli k Turkom, dvaja z nich napadli mäsiarskeho tovari-
ša, vykrútili mu majstrovsky ramená, ruky mu vzadu zviazali a do úst mu vrazili, ako 
je ich zvykom, plátennú hrušku vyplnenú machom, aby nemohol kričať. Tretí bežal 
za mnou a keď ma nemohol dostihnúť, vrhol za mnou svoj vytasený paloš a málo 
chýbalo, že ma neusmrtil, keby ma bol trafil. Paloš som chytro zdvihol a bol by som 
sa ním útočníka ľahko zbavil, ale tí dvaja, ktorí už môjho spoločníka odbavili, zaha-
tali mi cestu a musel som sa vzdať alebo rátať so smrťou.

Títo prekliati únoscovia ľudí, lepšie rečeno lupiči kresťanov, príšerne ma bili 
a prisahali, že ma predajú ďalej do Turecka. Poviazali ma a zapchali mi ústa tak isto 
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ako môjmu kamarátovi, mäsiarskemu tovarišovi, aby sme nemohli kričať. Zaviedli 
nás do lesa na dve hodiny cesty do akéhosi výmoľa. Tu už bola dajaká žena so svojou 
dvanásťročnou dcérkou, každá osobitne pripútaná o strom. nás taktiež priviazali kaž-
dého o strom, všetkým nám vytrhli hrušky z úst a vypytovali sa nás, čím sme boli, aké 
je naše zamestnanie, aký máme veľký majetok a či máme majetnú rodinu, pričom sa 
nám čo najväčšmi vyhrážali, aby sme im nič nezatajovali. Predstierali sme, nakoľko 
sa len dalo, že sme čo najchudobnejší. Toto vypočúvanie sa deje preto, aby zistili, či 
je dakto majetný alebo má aspoň majetnú rodinu, lebo potom ho môžu tým drah-
šie predať. Ponúkli nás jedlom i nápojom a povedali, že budeme musieť zostať ešte 
deň-dva sputnaní, pretože chceli nás pochytať viacerých a priviesť k nám, aby sa im 
námaha vyplatila.

my sme však preboha prosili, aby nás nenechali tak dlho poviazaných stáť, pre-
tože sa viackrát prihodilo, že takýchto martalúzov pobili ich protivníci alebo vojaci 
a v lese sputnaní kresťanskí zajatci biedne zahynuli hladom.

spočiatku síce nechceli privoliť, ale napokon sa dali uprosiť a zavliekli nás ved-
no pozväzovaných ako dobytok cez vrchy a lesy na trh do Jágra20, dobré šaty nám 
vyzliekli a predali nás v gatiach a košeli; nakoniec nám však predsa šmarili niekoľko 
roztrhaných, starých, zavšivených handier.

nad tovarišom sa ešte zľutovali a predali ho istému tureckému mäsiarovi a meš-
ťanovi a ženy sa taktiež dostali k mestským ľudom. Za týchto troch dostali vyše sto 
dukátov. avšak simplicissima, pretože bol vojak, museli predať panstvu, čiže bašovi 
do zámku.

Títo bezohľadní a prekliati zlodeji sa nám za predávania posmievali a bavili sa na 
náš účet. Často nás šibali a volali: „Kupujte, kupujte tieto kresťanské svine, podívajte 
sa, ako rezko vedia skákať a dokola tancovať.“

sem-tam prišiel dakto a prezeral nám holú kožu, či sme čistí alebo prašiví. no na-
šli sa aj súcitní Turci, najmä však mnohí kresťania, ktorí sa podrobili Turkom a kto-
rí prišli do Jágra na trh. nikto však nemohol na to veľa poznamenať, lebo Turci čo 
prechádzali pomimo, zakaždým iba šprihli: „gyaur disznó“, to znamená – kresťanská 
sviňa.

Keď som sa dostal šibaný celou cestou až celkom hore do zámku a martalúzi sa 
ohlásili, prišiel nejaký vznešený Turek s niekoľkými janičiarmi; tí ma vtiahli dnu, sá-
cali ma hore-dolu a zaviedli ma ku kováčovi, ktorý mi prinitoval na nohy pár ťažkých 
okov. martalúzi dostali za simplexa štyridsať dukátov, z ktorých mu tí lotri zo súcitu 
jeden darovali. Potom som musel vliezť do podzemného väzenia, kde bolo ešte hodne 
vyše päťdesiat kresťanov, ktorí stáli pod vysoko zasadeným oblokom a vyrábali tam faj-
ky, korbáče alebo turecké opasky, aby si za ne prilepšili stravu. vycítil som však dobre, 
že ani kresťan kresťanovi nedôveroval, hoci tu boli v rovnakom pekle. Potom sa začal 
mať aj simplicissimus dobre na pozore. okrem toho sedelo pri nás aj niekoľko Turkov.

Po ôsmich dňoch vybrali niekoľko nových zajatcov a vyzvali ich na zaplatenie vý-
kupného, pričom ich vypočúvali do najmenších podrobností. aj simplexa to postih-
lo. museli sme si doluznačky ľahnúť, potom nám vystreli nohy s chodidlami nahor 
a bili nás po nich neľútostne a náročky pomaly. žiadali, a to vždy za čoraz ostrejšieho 
zaobchádzania, výkupné.

simplicissimus im hneď ponúkol za svoju osobu zajatého Turka. nato sa ma 
opýtali, či bol môj. Povedal som, že nie, ale keby napísali môjmu kapitánovi, určite 
viem, že by ma vymenil za nejakého svojho zajatca. musel som sa vrátiť znovu do 
väzenia, predtým však mi priečne narezali chodidlá, vytlačili krv a previazali rozmr-
veným konským trusom. To úplne vytiahlo prebytočnú vlhkosť, zmierňovalo bolesti 
a liečilo. avšak niekoľkým, ktorým sa koža oveľa ťažšie hojila, liečba trvala dlho. Toto 
vymáhanie výkupného čiže bitie opakovalo sa trikrát.

na noc nás pripútavali striedavo rukami a nohami na reťaz a uzamykali. Keď sme 
boli hladní, dávali nám jesť a netrpeli sme nijakým zvláštnym nedostatkom. Keď nás 
priveľmi bili alebo nám dávali málo jesť, napísali sme to do Ónodu, aby so zajatými 
Turkami zaobchádzali tak isto. Často sme museli tu a tam v meste alebo na hrade pra-
covať. Tomu sme sa tešili, lebo sme sa mohli nadýchať čerstvého vzduchu. raz som 
stretol svojho mäsiarskeho tovariša, ktorý vravel, že má vraj dobrého pána a každú 
noc si môže činčiere21 sňať z nôh. Jeho pán dáva mu vraj každú noc piť víno, bráva 
ho so sebou von do svojich vinohradov, kde musí kopať, a nikdy viac mu nenadával, 
o bitke ani nehovoriac. Prisľúbil mu vraj, že ak mu bude po päť alebo sedem rokov 
verne slúžiť, prepustí ho za nepatrný poplatok. Ja som sa mu zasa nevedel nadostač 
vyžalovať na svoju biedu. sľúbili sme si druh druhovi, že ktorý z nás sa prvý vyslobo-
dí, bude sa usilovať o to, aby aj tomu druhému nejako pomohol. nato sme sa museli 
rozísť.

Citované podľa Uhorský Simplicissimus. Z nem. orig. preložil, štúdiu a vysvetlivky spracoval Jozef 
valachovič. bratislava : Tatran, 1975, s. 78-83, 121-126, 140-145.

literatúra: sPeer, daniel: Magyar Simplicissimus. miskolc 2000, s. 136-140; Pramene k deji-
nám Slovenska a Slovákov VII. Turci v Uhorsku 2. časť. ved. red.: Kónya, Peter. bratislava : literár-
ne informačné centrum, 2006, s. 260-262.

* * *

1 Hradné panstvo Ľubovňa s Podolíncom a Hniezdnym a 13 spišských mestečiek dal roku 
1412 žigmund luxemburský do zálohu poľskému kráľovi vladislavovi Jagiełłovi za 37 000 
kôp českých grošov, čo zhruba zodpovedalo 100 000 uhorským zlatým.

2 Zálohovaná časť spiša zostala v správe Poľského kráľovstva až do roku 1772.
3 šafárny – hospodárny.
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364 imrich Tököli (Thököly, 1657 – 1705) – magnát, sedmohradský a uhorský knieža, vodca 
mohutného protihabsburského povstania v rokoch 1678 – 1687.

5 autorom uvádzané členenie Uhorska nezodpovedá skutočnosti. názov vendi je synonymic-
kým pomenovaním slovákov. v staršom období sa takto všeobecne označovali aj slovania.

6 Királyképe (maď.) – v doslovnom preklade kráľov obraz či obraz kráľa.
7 Haidnad – skomolenina maďarského slova hadnagy, v preklade poručík.
8 dziessondnik – skomolenina poľského slova desiatnik.
9 Čagan (slov.) – čakan, respektíve valaška.
10 Prešpurk, Prešporok – do roku 1919 české a slovenské pomenovanie dnešnej bratislavy.
11 gabriel betlen (bethlen, 1580 – 1629) – uhorský a sedmohradský veľmož, roku 1613 zvole-

ný za sedmohradské knieža, v rokoch 1619 – 1626 vodca protihabsburského povstania.
12 böser vogel (nem.) – doslova zlý vták, obrazne a metaforicky pekný vtáčik s negatívnou ko-

notáciou.
13 Košice boli v rokoch 1554 – 1699 sídlom Hlavného hornouhorského kapitanátu.
14 vysvetlenie autora nie je celkom presné, keďže martalúzi či martalovci boli príslušníkmi ne-

pravidelných a pomocných oddielov pešiakov alebo ľahkých jazdcov osmanskej armády spo-
medzi balkánskych slovanov. v 16. a 17. storočí sa dostali aj na slovenské hraničné pomedzie, 
kde tvorili značnú časť posádok osmanských pohraničných pevností a boli oporou osmanskej 
správy. ako lúpežné a pustošiace skupiny prenikali hlboko do zázemia a v miestnom obyva-
teľstve vyvolávali paniku a hrôzu.

15 ríf, čiže lakeť – stará dĺžková miera cca 0,779 m.
16 Konrektor – na väčších školách bola funkcia konrektora, teda zástupcu rektora školy.
17 Harum palicarum – v maďarsko-slovenskom žargóne palicovanie troma palicami.
18 Holomok – sluha, paholok, pomocník.
19 mikuláš Zrínsky (1508 – 1566), uhorský veľmož chorvátskeho pôvodu, vojvodca a hrdinský 

obranca pevnosti sihoť (dnes szigetvár v maďarsku), pri obrane ktorej padol spolu so všetký-
mi spolubojovníkmi.

20 Jáger – dnes eger v maďarsku.
21 Činčiere (z maď.) – putá na ruky a nohy, okovy.

kapitulácia Prešova
11. septembra 1685

Podobne ako väčšina ostatných hornouhorských miest aj Prešov bol istý čas na strane 
imricha Tököliho. viedli ich k tomu skôr pragmatické než ideologické dôvody. Keď-
že v prípade porážky museli znášať všetky dôsledky, v nepriaznivej situácii sa usilovali 
o podpísanie kapitulácie za čo najvýhodnejších podmienok, pričom sa snažili aj v prí-
pade vojenskej porážky zabezpečiť výdobytky, ktoré dosiahli v odboji. dokladá to aj 
kapitulácia slobodného kráľovského mesta Prešov, uzavretá po obliehaní vojskom ge-
nerála schulza, trvajúcom od júla do septembra 1685, na sklonku povstania imricha 
Tököliho.

body kapitulácie, ktoré ponížene dohodla jeho excelencia pán generál gróf von 
schultz1 v  septembri (1685) s pánom veliteľom a  slobodným kráľovským mestom 
Prešovom:2

1. Keďže pán veliteľ mesta je nemec, nemôže byť viac ponechaný s nepriateľom; 
má si ponechať všetky svoje veci a má vstúpiť do služby jeho cisárskeho majestátu; 
uhorský kapitán môže ostať, alebo ísť kam sa mu zapáči, ako aj jeho hajdúsi so svoji-
mi zbraňami a vecami, nič iné si však so sebou vziať nemôžu, ktorí budú však chcieť 
byť prijatí do cisárskej služby, majú spolu s ich dôstojníkmi dostať mesačný žold. ne-
meckí vojaci spolu so všetkým svojím majetkom si môžu užívať slobodu, alebo odísť 
ku svojim alebo iným plukom, na koňoch alebo pešo. ich dôstojník má rovnako 
vstúpiť do cisárskej služby.3

2. Terajší Tököliho služobníci, ktorí ostali, majú získať cisársku milosť vo svojej 
osobe a majetku, ktorí by však nechceli ostať, majú dovolený odchod.

3. môžu opäť odísť na svoje majetky a žiť takisto ako iní cisárski vazali a poddaní 
po zložení prísahy vernosti.

4 v náboženstve bude všetko tak, ako v iných mnou obsadených miestach a všet-
ko ponechané vo svojom stave.

5. ako v tomto 5., aj v 6. bode. (Kostoly, kolégium spolu so všetkými svojimi 
náležitosťami majú ostať v predchádzajúcom stave; všetci cirkevní a školskí zamest-
nanci, farári, kazatelia, profesori, učitelia a žiaci, ako aj cudzí kazatelia, nachádzajúci 
sa v meste, spolu so svojimi majetkami, budú pod ochranou jeho excelencie a pone-
chaní vo svojich úradoch).4

7. richtár a rada, spolu s obcou majú byť ponechaní v ich úradoch, nikto nebude 
potrestaný za predošlé skutky a mesto nebude vyplienené, tiež nebude nikto uväznený.
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378. mesto je povinné službou jeho cisárskemu majestátu a jeho posádke pripraviť 
najlepšie podmienky.5

všetky tieto predchádzajúce body majú byť doručené jeho cisárskemu majestá-
tu na ratifikáciu, preto musia byť ihneď odoslané poštou jeho cisárskemu majestátu. 
v opačnom prípade sa kapitulácia nemôže uskutočniť. všetko verne a bez nebezpe-
čenstva. dané v zákopoch pred Prešovom 11. septembra 1685.

gróf schultz.

Uloženie: štátny archív Prešov, pobočka Prešov, mag. Prešov 1630 – 1705 b-2.

Citované podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VII. Turci v Uhorsku 2. časť. ved. red.: 
Kónya, Peter. bratislava : literárne informačné centrum, 2006, s. 331-332, č. 103 (preklad Pe-
ter Kónya).

literatúra: KÓnYa, Peter: Prešov, Bardejov a Sabinov počas protireformácie a protihabsburských 
povstaní (1670 – 1711). Prešov : biskupský úrad východného dištriktu eCav Prešov, 2000.

* * *

1 Johann valentin schultz – gróf a vojvodca, od roku 1674 generál hlavný strážmajster, roku 
1682 povýšený na poľného podmaršala a roku 1685 generál jazdectva, zomrel v roku 1686.

2 Text kapitulácie je odpoveďou generála schultza na požiadavky Prešova a  jeho kuruckého 
veliteľa, ktoré však cisársky generál akceptoval v obmedzenom rozsahu.

3 obrancovia mesta pôvodne požadovali, aby cisársky generál umožnil nemeckým vojakom 
v Prešove voľný odchod.

4 Tieto body akceptoval generál schultz bez zmeny.
5 mesto žiadalo, aby nebolo zaťažované zásobovaním vojska, čo generál neakceptoval.

nové Zámky očami holandského cestovateľa
1687 

vojnou zničené nové Zámky opísal aj holandský lekár Jakub Tollius (zomrel 22. júna 
1696), ktorý cestoval po nemecku, Taliansku a Uhorsku. v roku 1687 navštívil bra-
tislavu a prezrel si aj nové Zámky. svoje skúsenosti z ciest opísal v listoch priateľom, 
ktoré vyšli v roku 1700 pod názvom epistolae itinerariae ex auctoris schedis Postumis, 
recensitae, suppletae, digestae... v amsterdame, čiže štyri roky po jeho smrti. opisu 
Uhorska sa venuje v časti iter Hungaricus (Uhorská cesta). 

Z bratislavy som prešiel do nových Zámkov, ktoré požiar a rumy pozbavili podo-
by. môj hostinský, ktorý bol pri dobýjaní, mi rozprával, že s vojakmi hodil do ohňa 
vyše štyristo tureckých kníh, ktoré našiel v knižnici mimoriadne učeného turecké-
ho duchovného, morabuda. Za tento skutok a slová som mu nezostal dlžen a po-
vedal som, že za tie knihy by som mu zaplatil najmenej po toliari, keby ich nebol 
zničil. a tak za bezočivé vojenské šafárenie musel zaplatiť pokutu. veľmi ho mrzelo, 
že by teraz tak ľahko mohol prísť k veľkým peniazom. Keďže som tu teda nemo-
hol kúpiť turecké knihy, preskúmal som ruiny dvoch chrámov, z ktorých som si 
poznačil zlaté nápisy na stenách. Jeden bol nad dverami chrámu zvonku, druhý vo 
vnútri ďalšieho, ešte zničenejšieho chrámu, na zachovanej stene chóru. vyšiel som 
aj na pomerne zachovalú vežu mešity, odkiaľ tureckí muezíni zvolávali ľud k mod-
litbe, a s veľkým pôžitkom som sa pozeral po poliach širokej roviny. Jeden chrám, 
ako som už povedal, bol celkom v ruinách1, druhý štvorhranný len natoľko, že s 
neveľkými nákladmi by sa bol dal obnoviť. Zboku sa otvárali veľké okrúhle okná, 
vo vnútri po oboch stranách na stĺpoch spočívajúce klenutie vytváralo úzke siene. 
viac som nemohol vidieť, lebo cez zasypané dvere som sa nemohol dostať dnu. ro-
zoznal som iba klenbu povaly. K štvorcu kostola bol na východ obrátený chór. na 
južnom uhle bola delami trošku poškodená veža. samotné mesto je malé. nie je v 
ňom ani jeden nepoškodený dom. mesto má iba dve brány. inak sa mi zdalo, že nie 
je tak opevnené, ako by si na svoju povesť zasluhovalo. obkľučuje ho len šesť bášt a 
okrem nich nemá obranné stavby. nitra je tu skôr ako potok než rieka. na obranu 
neslúži a s priekopami je aj priďaleko. K mestu sa možno dobre dostať zo všetkých 
strán. bolo mi čudné, že zákopy, z ktorých pri dobýjaní strieľali, nezasypali, opev-
nenia batérií nerozhádzali a najmä, že prelomenú kurtinu2 nielenže neopravili, ale 
iba ledabolo zatarasili. Keby sa Turci, nedajbože, vrátili, pevnosť by nevydržala ani 
trojdňové obliehanie.
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38medzi cisárskymi som zbadal opovrhujúce podceňovanie Turkov. vôbec sa ich 
nebáli. no táto namyslenosť, škodlivá najmä vo vojne, sa im pomstí skorej, ako by 
sme si mysleli, najmä pre intrigy cisárových skrytých nepriateľov (Thökölyho prívr-
žencov).

nové Zámky boli pre Turkov veľmi výnosné. daň chodili vyberať až po pred-
mestie bratislavy. Tým možno vysvetliť úpornosť obrany. Posádka sa dala radšej do-
rúbať, ako by vydala mesto.

okolie nových Zámkov je mimoriadne úrodné. rozprestiera sa na ňom tristo 
alebo aj viac dedín, ktoré pred rokom 1664 (azda 1663) patrili spolu s mestom k 
majetkom uhorského arcibiskupa. Hovorilo sa, že cisár z milosti vrátil (arcibiskupovi) 
polia, ale pokiaľ ide o mesto, ešte sa nerozhodol.  

Citované podľa matunák, michal: Život a boje na slovensko-tureckom pohraničí. Pamäti a doku-
menty. bratislava : Tatran, 1983, s. 290-292. 

literatúra: epistolae itinerariae ex auctoris schedis Postumis, recensitae, suppletae, digestae; 
annotationibus, observationibus et Figuris adornatae cura et studio Henrici Christiani Henni-
ni. amsterdam 1700. 

* * *

1 miestny farský kostol bol intenzívne ostreľovaný zo severu, keďže obliehatelia útočili na For-
gáčovu a Českú baštu. druhý, františnásky kostol, ktorý osmani prerobili na mešitu, bol síce 
menej ostreľovaný, no zničil ho požiar. 

2 Kurtina (franc. courtine) – priama časť hradby medzi streleckými stanovišťami, najčastejšie 
vežami, baštami či bastiónmi. 

Porcie pre cisárske vojsko a ich rozdelenie  
v Šarišskej stolici
1691 

veľkou záťažou pre obyvateľstvo krajiny platiace daň bola starostlivosť o vojsko prítom-
né v stoliciach a mestách v podstate nepretržite od roku 1670 až do konca storočia. od 
konca 80. rokov musela celá krajina odvádzať tzv. porcie predpísané pre jednotlivé hod-
nosti a jednotky. Porcie boli rozdelené na ústne, určené pre vojakov a konské pre ich 
kone. od jednej porcie pre obyčajného vojaka sa počítali násobky pre poddôstojníkov 
a dôstojníkov. Hodnota jednej ústnej porcie predstavovala 3 rýnske zlaté 15 denárov, 
konskej porcie 3 rýnske zlaté. nasledujúca ukážka dokumentuje predpísané porcie pre 
jeden jazdecký pluk a rozdelenie porcií predpísaných pre šarišskú stolicu medzi stolicu 
a tri slobodné kráľovské mestá.

rozpis porcií pre pluk jeho excelencie princa de vandemout nachádzajúci sa vo vá-
ženej šarišskej stolici:

Pomerné rozdelenie porcií z 13. decembra 1691
vážená stolica – 1182 3/4, z nich 795 2/32 ústnych a 397 2/4 2/32 konských 

porcií

Porcie Ústne Konské

Štáb 93 61
7 kapitánov 33 42
9 poručíkov 63 30
9 práporčíkov 45 27
9 strážmajstrov 27 27
10 pisárov 20 20
12 pisárskych pomocníkov 24 24
12 felčiarov 24 12
12 trubačov 24 12
12 sedlárov 12 12
12 klampiarov 12 12
12 kováčov 12 12
29 kaprálov 58 58
424 vojakov 425 425
72 vojakov bez koní 72
6 sluhov 12 24
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39mesto Prešov – 236 1/4, z nich 157 2/4 ústnych a 78 3/4 jazdeckých porcií 
mesto bardejov – 88 1/4 1/8, z nich 58 3/4 1/8 1/32 1/62 ústnych a 29 1/4 1/8 

4/36 1/64 jazdeckých porcií
mesto sabinov – 59 2/4 1/8, z nich 39 3/4 ústnych a 19 3/4 1/8 jazdeckých por-

cií.

Citované podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VII. Turci v Uhorsku 2. časť. ved. red.: 
Kónya, Peter. bratislava : literárne informačné centrum, 2006, s. 44-45, č. 8 (preklad Peter 
Kónya).  

Uloženie: Štátny archív Prešov, pobočka Prešov, šž 14: Kongregačné zápisnice 1685 – 1694, s. 
346, 374-375.    

edícia: merÉnYi, lajos (ed.): Harcztéri tudósítások bécs 1683-iki ostromáról i. in: Történel-
mi tár 1902, s. 478-479. 

vojenský život slovom a obrazom
1700

vznik stálych armád od polovice 17. storočia sprevádzalo aj vydávanie vojenských 
služobných predpisov a príručiek. súčasťou ich textu bolo občas aj dáke vyobrazenie, 
na základe čoho si dôstojníci, vojaci, ale napokon aj širšia verejnosť dokázali názorne 
predstaviť, čo sa od vojakov požaduje, ale aj čo ich očakáva v rôznych situáciách. na 
samom konci 17. storočia, keď v európe prebiehala vojna o španielske dedičstvo, vyšla 
v augsburgu roku 1700 tlačou ilustrovaná vojenská príručka slovom a obrazom znázor-
ňujúca vojenský život podľa najnovších francúzskych vojnových manierov: Les exercices 
de Mars. Eigentliche Abbildung und Beschreibung dess Soldaten Lebens nach der neuesten 
frantzösischen Kriegs Manier, čiže výcvik marsa.1 skutočné zobrazenie a opis vojenské-
ho života podľa najnovších francúzskych vojnových zvykov. na titulnom liste je popri 
názve alegorické znázornenie antickej bohyne Palas atény a boha marsa, ako aj alegória 
bojových výjavov a atribútov v podobe zástav, kanóna či vybuchujúcich granátov.

nemecká príručka nie je celkom pôvodná práca, ale preklad francúzskej príručky s ilu-
stráciami nicolasa guérarda, ktorá bola vydaná v Paríži okolo roku 1695. nemecké 
vydanie príručky z roku 1700 autorsky pripravil a niektoré obrázky čiastočne upravil 
rytec Joseph Friedrich leopold, ktorý prácu dedikoval kniežaťu a brandenburskému 
korunnému princovi Jurajovi viliamovi. Práca má charakter základného prehľadu 
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o druhoch vojsk a vojenských špecializáciách, o výkone služobných a bojových úloh či 
činností, ako aj o disciplinárnych trestoch. Je povšimnutia hodné, že v príručke nie je 
zmienka o delostrelcoch, takže je očividné, že realita bola omnoho rozmanitejšia, keďže 
na európskych bojiskách 17. storočia popri pechote a jazdectve malo delostrelectvo ako 
tretí druh vojska významnú úlohu. ilustrovaná príručka z roku 1700 je významným 
svedectvom súdobej reflexie vojenstva, vojenskej každodennosti a napokon aj života 
vojakov. Približuje realitu a atmosféru čias začiatkov pravidelných armád. vďaka názor-
nosti je dnes cenným zdrojom poučenia i poznania minulosti.

(obrázok č. 2) Der Trompeter und Heer-pauker – Trubač a vojenský bubeník
Každá jazdecká kompánia2 má trubača, ktorý prijíma rozkazy od štábneho uby-

tovateľa. Jeho povinnosťou je zatrúbiť, keď sa má nasadať na kone, pri nástupe strá-
že, pred pochodom, na poplach, do útoku, na ústup a pri nástupe, ako aj vtedy, keď 
sa švadróna3 musí vydať na pochod. bubeník ide niekoľko krokov pred trubačom, 
a v bojovej zostave stoja obidvaja na pravom krídle švadróny. rovnaké úlohy plnia 
v súčasnosti takmer pri všetkých plukoch. v duchu zásad vojenskej cti sa vyžaduje, 
aby v bitkách a švadrónach spolubojovníci dbali na ich ochranu a záchranu.

 

(obrázok č. 3) Die Tambours oder Drummelschläger – Tamborovia alebo bubeníci
Kráľovskí mušketieri, jazdeckí granátnici a dragúni majú tamborov alebo bubení-

kov na koňoch, ktorí v týchto jednotkách vykonávajú takmer všetko to, čo bubeníci 
v pechote. ich činnosť spočíva vlastne v tom, že bubnujú na svitaní pri budíčku, na 
znak výstrahy a vyhlásenia poplachu i nástupu, pri ohlasovaní pochodu, ústupu a ka-
pitulácie. a mimochodom, hlavný tambor prináša každý večer a každé ráno rozkaz.

(obrázok č. 4) Pfeiffer und Hautbois – Píšťalkár a hobojista
Píšťalkárov bolo kedysi viac, než ich je teraz, keď takmer úplne vymizli s výnim-

kou švajčiarskych kompánií. naproti tomu, pokiaľ ide o hobojistov, nachádzajú sa 
v kompániách mušketierov, v kráľovskom pluku a u dragúnov.
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(obrázok č. 5) Die Leibwacht und Musquetierer – Telesná stráž a mušketieri
Telesná stráž4 a mušketieri sa členia na štyri kompánie, každá z nich má 300 mu-

žov; striedavo slúžia pri kráľovi a  jednotlivé kompánie sa rozlišujú iba podľa farby 
bandaliéra.5 Telesná stráž je poprednou či najvznešenejšou časťou kráľovského dvora. 
mušketieri pozostávajú z dvoch kompánií, každá je v sile 250 mužov. Prvá (kompá-
nia) má biele, druhá zasa čierne kone. mušketieri taktiež patria ku kráľovskému dvo-
ru a ich služba je zároveň školou mladých šľachticov, ktorých potom odtiaľto vybera-
jú, aby mohli byť využití pri bojovom nasadení.

(obrázok č. 6) Die Gendarmes und Leichte Reuter – žandári a ľahkí jazdci
žandári a  ľahkí jazdci patria tiež ku kráľovskému dvoru a  tvoria dve kom-

pánie, z  ktorých každá má 240 mužov. sú vyzbrojení iba kordom a  pišto-
ľou, preto žandárov i  ľahkých jazdcov podporujú jednak v  čelnom šíku a  jed-
nak po bokoch jazdeckí karabinieri. žandári nosia červený kabátec so zla-
tým lemovaním a  na klobúku majú bielu obrubu; ľahkí jazdci majú tiež červe-
ný kabátec opatrený zlatými a  striebornými šnúrkami a  na klobúku biely anatol. 

(obrázok č. 7) Der Guidon. Der Cornett. Der Fendrich – Zástavník, kornet,6 práporčík7

len kráľovskí žandári nesú guidon,8 a ten, kto ju nesie, sa nazýva tiež guidon (zá-
stavník). naproti tomu ostatné druhy jazdectva majú štandardy či práporce, a ten, 
kto ich nesie, sa volá kornet. Pešie vojsko má zasa zástavy, na ktorých je od čias bitky 
pri Fleuruse pripnutá biela stuha. dôstojník (pechoty), ktorý nesie zástavu, sa nazý-
va zástavník či práporčík. všetky tri druhy zástavníkov bojujú kordom, pričom prví 
dvaja menovaní (guidon a kornet) sú vyzbrojení aj pištoľou. na čele švadróny alebo 
batailónu,9 tak ako im to prikazuje česť, sú povinní obetovať život, než by stratili zá-
stavu, zástavku alebo práporec.10
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(obrázok č. 8) Die Granadiers – granátnici11

Každý regiment12 pechoty má jednu kompániu granátnikov, ktorí nosia buď piky 
alebo zástavy, inak sú však vyzbrojení hlavňovou puškou, kordom (palošom), bajo-
netom a bandaliérom s prívesnou taškou na granáty. Je pozoruhodné, že (francúzsky) 
kráľ zriadil kompániu v počte 100 granátnikov na koňoch, osobitne povyberaných 
mužov, a za jej kapitána vymenoval pána riolota. Títo granátnici pochodujú v zosta-
ve kráľovského dvora ako prví, hoci k nemu vlastne nepatria; sú totiž vyčlenení spo-
medzi peších granátnikov z jednotlivých plukov v rámci celej armády.

(obrázok č. 9) Die Reuter und Dragoner – Hliadkovací jazdci a dragúni
Hliadkovací jazdci a dragúni sa vo Francúzsku nazývajú mâitres (majstri); a ak 

sa hovorí o kompánii hliadkovacích či prieskumných jazdcov, vie sa, že pozostáva 
z 35 majstrov alebo hláv. majú tieto zbrane: muškety, pištole a  šable; keď konajú 
stráž mimo tábora, Francúzi to volajú vedette13. dragúni bojujú pešo i na koni, pod-
ľa toho, ako si to situácia vyžaduje. v zostave armády nemajú presne určené miesto, 
na pochode sú raz vpredu, inokedy zasa na krídlach, ako im to totiž generál prikáže. 
ako zbrane nosia hlavňovú pušku, šabľu a pištoľ na jednom boku a bojovú sekeru na 
druhom boku.

 
(obrázok č.10) Die Infanteri auf der Wacht, oder die Schildwacht – Pechota na stráži 
alebo strážna služba

stráž sa vykonáva buď s mušketou na ramene a s tlejúcim knótom v ruke, alebo 
s pikou. Tak jeden, ako aj druhý (strážny) musí plniť rozkaz, ktorý dostal, a nesmie 
opustiť svoj post, až kým ho jeho seržant, kaprál14 alebo slobodník neodvedie. rov-
nako aj nočná stráž nesmie nikoho, nech by to bol ktokoľvek, pripustiť k sebe; preto 
teda musí zakričať: kto tam?! a ak nikto neodpovie, musí vystreliť z muškety, a dať 
tak signál strážnej jednotke (na strážnici).
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(obrázok č. 11) Die Schweitzer – švajčiari
Tento národ vzhľadom na jeho vernosť prijímajú za telesnú stráž, ako aj do iných 

služieb v svojich armádach rozliční veľkí panovníci a mocnári v európe. (Švajčiari) 
slúžia síce výlučne ako pešiaci, no sú veľmi užitoční a využiteľní predovšetkým pri ob-
liehaní. (Francúzsky) kráľ má v svojich armádach vo vojenskej službe viac švajčiarov 
než ostatné kniežatá a všetci panovníci dovedna.

 

(obrázok č. 12) s názvom Die königliche Hussaren – Kráľovskí husári
Tento pluk vznikol roku 1693 vo Francúzsku a od cisárskych (habsburských, čiže 

vlastne uhorských) husárov sa len nepatrne odlišujú, a to ľaliou na čiapke. namiesto 
plášťa nosia vlčiu kožušinu. K sedlu majú pripevnenú bojovú sekeru. Jazdia veľmi na-
krátko, čiže v nízkych strmeňoch, aby sa v ozbrojených zrážkach podľa potreby vztý-
čili a dokázali sa tak nakloniť k nepriateľovi s úmyslom odťať mu hlavu; v tomto sú 
inak mimoriadne zruční a zdatní.15

(obrázok č. 13) Der Auszug aus dem Winter-Quartier – odchod zo zimných ubikácií
všetky jednotky sa po skončení poľného ťaženia na zimu až do jari ubytovali 

v zimných ubikáciách. na jar však opäť dostali rozkaz, aby sa vrátili späť do poľa. od-
vtedy teda každý vojak myslí na to, ako si dokáže naplniť batoh a poľné fľaše, aj každý 
dobrý gazda musí však k tomu prispieť istým dielom a gazdiná zasa tak, že poskytne 
z vlastnej hydiny desiaty kus.16
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(obrázok č. 14) Der Marsch – Pochod
Pochod je spomedzi ostatných veľkých útrap vojaka nezanedbateľnou strasťou, 

lebo najmä za dažďa alebo keď je horúčava musí popri vlastnej zbrani niesť aj stano-
vé celty a riad na varenie svojho kamarátšaftu (družstva), respektíve striedať sa s ka-
marátmi pri nosení tohto bremena. ako chabrée alebo kamarátšaft sa označujú tí, 
čo bývajú spolu v jednom baraku alebo stane, ich počet spravidla predstavuje 5 či 6 
mužov. ak ten, čo vykonáva stráž v pevnosti, vidí prichádzať dákych jazdcov, trúbi 
na poplach; ak sa však približuje pechota, vyvesí vlajku a zvonením dáva znamenie, 
z ktorého sa možno dozvedieť počet, ako aj smer prichádzajúcich.

(obrázok č. 15) Die Corps de Garde oder Wachtstube – strážna jednotka alebo strážnica
na všetkých miestach, ktoré má obsadené vojsko, sa musí ustanoviť strážna jed-

notka či strážnica, kam sa zaradí náležitý počet vojakov so zbraňami; a tí musia držať 
stráž, kým ostatní odpočívajú. Z týchto strážnic sa vyberajú stráže, ktoré vždy po ho-
dine alebo po dvoch hodinách seržanti,17 kapráli či slobodníci zavedú a postavia tam, 
kde je to potrebné. inak na každej strážnici musí byť po ruke oheň alebo zdroj svetla, 
aby sa v prípade núdze mohli ihneď zapáliť knôty.

(obrázok č. 16) Die Soldaten im Arrest und aufm Esel – vojaci v árešte a na oslovi.
vo všetkých pevnostiach stojí na námestí alebo zhromaždisku drevený kôň alebo 

osol, na ktorého posadia na niekoľko hodín vojakov, ak sa dopustia nejakej lotrovi-
ny. v prípade, že sa spustia s pobehlicami, vysadia ich spolu s nimi, pričom im nohy 
zaťažia železnými guľami. Pod zavedením vojaka do áreštu sa rozumie to, že seržant 
vojakovi odoberie zbraň a odvedie ho do väzenia.
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(obrázok č. 17) Ein Soldat lauft durch die Spitzruthen – vojak beží medzi palicami
vojakov môžu v tábore popri iných telesných trestoch potrestať tak, že sa vyzlečú 

do pol pása, spustená košeľa im prekrýva nohavice, a takto ustrojení musia niekoľko-
krát prebehnúť pomedzi dva rady vojakov, ktorí palicami riadne bijú previnilcov po 
obnaženom chrbte.18

 
(obrázok č. 18) Der auf dem Spitzstock stehende Reuter – Jazdec stojaci na hrote kolíka 

švadróna pozostávajúca zo štyroch kompánií sa rozloží na ploche okolo 60 kro-
kov a  zároveň sa rozčlení podľa barakov a  stanov. vedľa stanovišťa plukovníka pri 
prvej kompánii stráži zástavu jeden jazdec so vztýčeným kordom v ruke spolu s vo-
jenskými bubeníkmi; pri nich stojí za trest ten, čo sa dopustil dákeho priestupku, a to 
tak, že jednu nohu s vyzutou čižmou má postavenú na hrote kolíka, pričom štandar-
du, ktorá má miesto po pravej strane vojska, drží celý čas v pravej ruke a ľavú ruku 
drží spolovice voľne. Uličky, medzi ktorými sú ustajnené kone, stoja hlavami oproti 
barakom, a to na dva kroky od nich, aby sa dalo do stanov voľne vchádzať, vchody do 
stanov sa nachádzajú oproti koňom, s výnimkou prvého a posledného stanu v rade, 
ktoré patria brigadierovi19 a hlavnému ubytovateľovi (náčelníkovi štábu), pričom prvý 
z nich je otočený na nástupné zhromaždisko a druhý na stany dôstojníkov a marky-
tánov.20 Každý stan pre jazdcov má dĺžku 10 a šírku 8 krokov; je v ňom ubytovaných 
5 alebo 6 mužov.

(obrázok č. 19) Das zu Pferd-sitzen – nasadanie na kone
Keď má jazdectvo nasadať, trubači zatrúbia (signál) na kone! a potom, čo každý 

(jazdec) osedlá a zauzdí svojho koňa, odoberie sa na nástupné zhromaždisko k plu-
kovníkovi, kam vedie ulička pomedzi barakmi, a tu sa potom pri svojich štandardách 
všetky švadróny zoradia.
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(obrázok č. 20) Die Furagierer – Futrážnici
Keď niektorých vyšlú zaobstarať futráž, čiže krmivo pre kone, vyšlú spolu s nimi 

zopár jazdcov a občas aj pešiakov, aby kryli futrážnikov, zatiaľ čo títo zbierajú seno. 
Zo sena robia veľké snopy, pričom každý zviažu na štyrikrát povrazom a ihneď ich 
pomáhajú naložiť na kone, pričom aj oni vysadnú na kone a opäť sa vracajú do tábora 
v zástupe jeden za druhým, a to vždy po iných cestách.

(obrázok č. 21) Die Reuterey holt Faschinen – Jazdectvo zbiera prútie
Keď je pri obliehaní dákeho mesta potrebné vyplniť akékoľvek priekopy či záko-

py, alebo treba zdolať neschodný terén, vtedy sa jazdectvo odvelí do lesov, kde pe-
šiaci medzičasom prihotovili zväzky prútia, prútené prekážky a šancové koše, odkiaľ 
ich potom (jazdci) donesú celkom vpred k línii priekop alebo na určené miesto. Pri 
obliehaní (mesta) mons museli byť pri zbieraní prútia využití dokonca aj príslušníci 
kráľovského dvora.

(obrázok č. 22) Der Hinterhalt – nástraha
nástrahu zabezpečuje pechota alebo jazdectvo, no príležitostne aj obidva druhy 

vojska spoločne, a to pod velením dôstojníka, ktorý v úplnej tichosti či niekedy do-
konca v noci vyrazí z mesta alebo z tábora. on rozhodne o výbere príhodného teré-
nu a miesta, akými sú lesy, údolia alebo úvozy, ako aj o rozmiestnení svojich vojakov 
tak, aby ich nijaký okoloidúci nemohol vidieť; potom jeden z vojakov musí neustále 
pozorovať okolie, aby mu nič neuniklo a aby mohol svojim podať správu o všetkom, 
čo spozoroval. na základe toho veliteľ rozhodne, či nepriateľa prepadnú, alebo – ak 
je silnejší – nariadi zachovať ticho a zdržanlivosť.
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(obrázok č. 23) Die Parthey zu Pferd und die Kriegs-Gefangene – Jazdecký výpad 
a vojnoví zajatci

Z hlavnej armády sa občas vyčleňujú isté oddiely či skupinky, ktoré však nema-
jú presne stanovený počet mužstva a ktoré sa menujú výpady či prepady; dôstojníci, 
ktorí im velia, sa zvyknú nazývať vodcami (veliteľmi) skupinky. Títo musia pozorovať 
nepriateľa, alebo sa snažia získať od nepriateľa korisť a zajatcov, od ktorých sa možno 
dozvedieť o situácii ich armády. a táto činnosť sa označuje ako výjazd na prieskum 
a na prepad.

(obrázok č. 24) Die Wahlstatt nach gehaltenem Treffen – bojisko po skončení bojo-
vého stretu

až po skončení bitky možno vidieť, aká je vojna príšerná vec. napriek tomuto 
hroznému zážitku môže však vojak čiastočne nájsť útechu v koristi získanej od mŕt-
vych a zomierajúcich; pričom vtedy aj spovedníci a felčiari majú dostatok príležitostí 
zadosťučiniť svojmu povolaniu. a keďže len málo regimentov má vlastných poľných 
kaplánov, (francúzsky) kráľ preto odobril, aby v záujme potreby mohli sakramentum21 
udeľovať a zabezepčovať rekolektovaní mnísi, ktorí teda každú armádu všade sprevá-
dzajú, takže sú rovnako prítomní tak pri obliehaní, ako aj v poľných bitkách.

Preložil vladimír segeš.

literatúra: segeš, vladimír: ilustrovaná vojenská príručka z roku 1700. in: Vojenská osveta. 
Spoločenskovedné semináre, roč. 5, 2008, č. 2, s. 79-95; segeš, vladimír: Vojenský život na konci 
17. storočia. nástenný kalendár vojenského historického ústavu. bratislava : vHÚ, 2016.

* * *

1 mars – v rímskej mytológii boh vojny.
2 Kompánia – stotina, čiže rota.
3 švadróna či eskadróna – jazdecká jednotka v sile zhruba sto mužov, tvorili ju dve až tri čaty; 

dve švadróny tvorili divizión, jazdecký pluk pozostával zo zhruba 6 – 8 švadrón.
4 Termín leibwacht prekladáme ako telesná stráž, inými slovami ide o gardistov.
5 bandaliér (z franc.) – široký kožený pás, ktorý sa nosil ako šerpa od pravého pleca k ľavému 

boku a slúžil ako zásobník prachu i na privesenie zbrane.
6 Kornet (franc.) – vlajkonoš, čiže zástavník, inak najnižší dôstojník v jazdectve.
7 Fendrich (nem.) – práporčík, zástavník.
8 guidon (franc.) – zástavka, ale aj zástavník.
9 batailón (franc.) – prápor, inak najnižšie taktické vojenské teleso v 17. – 19. storočí.
10 bojová zástava bola oddávna predmetom osobitnej úcty. vztyčovala sa pred stretnutím s nepriateľom, 

jej stiahnutie počas boja znamenalo kapituláciu. Poškodená či v boji prestrelená zástava bola zna-
mením cti a bojového hrdinstva, jej strata sa však považovala za najväčšiu hanbu. Zástavníkmi boli 
vždy najschopnejší vojaci. Ukoristenie zástavy nepriateľom znamenalo veľkú potupu, opačne sa zasa 
získanie nepriateľskej zástavy považovalo za čin hodný hrdinu. vo väčšine armád platilo, ba aj dosiaľ 
platí, že ak sa bojová zástava vojenského útvaru stratí, útvar prestáva existovať a rozpustí sa.
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4011 granátnik – elitný príslušník pechoty, pôvodne vyzbrojený granátom.
12 regiment (lat.) – pluk.
13 vedette (franc.) – pozorovacia či výzvedná hliadka.
14 Kaprál – zastarane desiatnik.
15 Husári – špecifický druh ľahkého jazdectva; pôvodne sa verbovali takmer výlučne v Uhorsku. 

ich vznik ako druhu jazdeckého vojska súvisí s protiosmanskými vojnami, keď husári od 15. 
storočia predstavovali účinný náprotivok voči osmanskej jazde – sipáhijom. spočiatku ne-
boli rozhodujúcou silou jazdectva, no ľahká výzbroj – šabľa a kopija, ktorú neskôr nahradila 
krátka karabína a pár pištolí – im umožňovala mimoriadnu mobilnosť. Husári plnili zväčša 
prieskumné, výpadové, zabezpečovacie či prenasledovateľské úlohy. vyznačovali sa charakte-
ristickou rovnošatou uhorského strihu, najmä dolománom a mentiekou s bohatým šnurova-
ním. od 17. storočia si husárske jednotky zakladali aj iné armády než armáda habsburská.

16 vojenské úlohy vojakov, ktorí bývali na vidieku, často záviseli od ročného obdobia. v zim-
ných mesiacoch, keď sa neuskutočňovali žiadne vojenské cvičenia, mohli vojaci v prípade, ak 
nedostávali pravidelne žold, vykonávať aj inú činnosť. Často to boli pomocné práce na statku, 
niektorí vojaci sa venovali rôznym remeselným prácam.

17 seržant (franc.) – poddôstojník.
18 až do polovice 18. storočia sa počet behov uličkou stanovoval podľa ľubovôle veliaceho dôs-

tojníka. v súlade s humanizáciou trestov v habsburskej armáde za márie Terézie sa podľa jus-
tičného nariadenia z roku 1752 vážnejšie previnenie v pechote trestalo dvoma behmi uličkou 
zloženou z 300 vojakov s nabijakmi, v jazdectve uličku tvorilo 150 mužov. najvyššia výmera 
dosahovala v pechote 10 a v jazdectve 6 behov uličkou, čo sa však rovnalo takmer trestu smrti.

19 brigadier – veliteľ brigády, neskôr v niektorých armádach najnižšia generálska hodnosť.
20 markytán – obchodník vo vojenských táboroch či útvaroch.
21 sakramentum – sviatosť, výkon sviatostí.

nariadenie leopolda i. o zaradení tulákov do armády
6. apríla 1703

Habsburská armáda najmä vo vojnových časoch trpela nedostatkom vojakov. Jedným 
zo spôsobov doplňovania armády boli lapačky, čiže násilné a nedobrovoľné zaraďovanie 
zdravých mladých mužov do vojska. lapidárnym svedectvom tejto skutočnosti je aj 
mandát leopolda i., adresovaný šarišskej stolici a jej funkcionárom.

dôstojným, ctihodným, slovutným a veľkomožným, váženým a urodzeným, rozváž-
nym a obozretným administrátorovi, podžupanovi, slúžnym, prísažným a všetkým 
pánom prelátom, barónom, veľmožom a zemanom stolice šarišskej atď., našim ver-
ným a milým.

leopold, z božej milosti zvolený rímsky cisár, večný zveľaďovateľ ríše, kráľ nemecký, 
uhorský a český atď. dôstojní, ctihodní, slovutní a veľkomožní, vážení a urodzení, 
rozvážni a obozretní, naši verní a milí. nášmu pluku nigrelliho1 sme milostive pri-
pustili a dovolili, že môže a  je oprávnený ľudí slobodného zamestnania a  tulákov, 
pohybujúcich sa v  našich slobodných kráľovských banských mestách, v  ostatných 
krajoch, ako i susedných stoliciach a v tejto vašej stolici šarišskej, zadeliť do plukov 
nášho nemeckého vojska.

Preto vám týmto listom prísne predpisujeme, nariaďujeme a rozkazujeme, že po 
prečítaní tohto nášho milostivého schváleného povolenia ste povinní a zaviazaní vo-
jenským hodnostárom uvedeného pluku pri tomto vojenskom súpise na území vašej 
stolice nerobiť nijaké prekážky, ale skôr im pomáhať a byť poruke. Takto konajte. 
napokon ostávame vám láskavo naklonení svojou cisárskou a kráľovskou milosťou.

dané v našom rakúskom meste viedni dňa 6. apríla roku Pána 1703.
Pavol mednyanszky, František somogyi2

Citované podľa gáCsová, alžbeta (ed.): Dokunenty k protifeudálnym bojom slovenského ľudu 
(1113 – 1848). bratislava : vyd. sav, 1955, s. 152-153, č. 85.

Uloženie: latinský originál mandátu sa nachádza v štátnom archíve v Prešove, fond šarišská 
župa, acta politica, 1703, no. 4.

literatúra: Wrede, alphons: Geschichte der K. und K. Wehrmacht. Die Regimenter, Corps, 
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41branchen und anstalten von 1618 bis ende des 19. Jahrhunderte. 1. bd. Wien. : l. W. seidel 
& sohn, 1898.

* * *

1 nigrelliho (neskôr 27.) peší pluk bol založený 3. 2. 1682, jeho majiteľom bol vtedy podplu-
kovník gróf ottavio nigrelli, neskôr povýšený na generála zbrojmajstra.

2 Pavol mednyanszky (príslušník liptovského šľachtického rodu medňanských, od roku 1688 
barón) a František somogyi boli zaiste funkcionármi Uhorskej kancelárie vo viedni. bližšie 
údaje o nich nie sú známe.

epizóda pri dobýjaní spišského hradu
(začiatok novembra) 1703

v radoch protihabsburského povstania Františka ii. rákociho bojovalo aj množstvo 
poddaných zo slovenských stolíc. epizodický čin istého mateja z Trenčína pri dobýjaní 
spišského hradu spomína sám rákoci vo svojich Pamätiach.

medzi rozličnými udalosťami vyniká a hoden je zmienky čin mateja Trenčianskeho. 
Tento bol poddaným grófa michala Csákyho, zamestnaním výšivkár. so svojím pá-
nom sa utiahol na spišský hrad, ktorý bránila nemecká posádka. matej Trenčiansky 
nemal vojenského ducha, nebol vojakom, ani svojím zovňajškom nevyzeral na voja-
ka. Keď sa však dozvedel, že celá krajina sa chopí zbraní na obranu svojej slobody, 
bol tým nadšený a začal uvažovať, ako by mohol hoc aj nasadením vlastného života 
donútiť veliteľa hradu k  tomu, aby sa vzdal ľudovým vojskám dobývajúcim hrad. 
Tento úmysel sa neodvážil oznámiť svojim druhom, no nemal ani peniaze na pod-
platenie nemcov. Zaumienil si preto, že zabije alebo aspoň poraní veliteľa a keďže na 
hrade niet lekára, ktorý by ho liečil, veliteľ bude donútený vzdať sa. Keď sa rozhodol 
pre tento čin, vybral si vhodné miesto, a keďže hrad stál na strmej skale, zaobstaral 
si povraz, aby sa mohol po vykonaní svojho zámeru po ňom spustiť a utiecť. v deň 
spáchania svojho činu, ako zvyčajne, navštívil veliteľa s mečom po boku a so soľou 
v ruke, ktorú mal vsypať veliteľovi do očí. Tak sa aj stalo, zrazu tasil meč a poranil ve-
liteľa na niekoľkých miestach. na krik pribehla veliteľova manželka, zo všetkých strán 
sa zbiehali ľudia, no Trenčiansky odbehol na miesto, kde si upevnil povraz, spustil sa 
po ňom a dostal sa medzi vojsko, ktoré obkľučovalo hrad. odvážny zámer sa poda-
ril a ranený veliteľ nemajúc lekára o niekoľko dní vydal hrad s podmienkou, že bude 
môcť so svojím vojskom slobodne odtiahnuť.

Citované podľa gáCsová, alžbeta (ed.): Dokunenty k protifeudálnym bojom slovenského ľudu 
(1113 – 1848). bratislava : vyd. sav, 1955, s. 153-154, č. 86.

edícia: II. Rákóczi Ferenc emlékiratai. budapest : szépirodalmi Kiadó, 1951, s. 62.
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42 ochranný list Františka ii. rákociho mestu sabinov
30. novembra 1703

Počas vojnových udalostí v protihabsburských povstaniach mnohé mestá i dediny boli 
vystavené pustošeniu a rabovaniu tak cisárskych ako aj povstaleckých vojsk. v záujme 
upokojenia mešťanov a poskytnutia garancií nedotknuteľnosti života a majetku počas 
pobytu vojsk sa vydávali rôzne ochranné listy. sľubovalo sa v nich zachovanie bezpeč-
nosti mešťanov, rešpektovanie zvyklostí a ochrana pred neprávosťami a drancovaním zo 
strany vlastných i cudzích vojakov. Takýmto svedectvom je aj ochranný list Františka ii. 
rákociho slobodnému kráľovskému mestu sabinov z konca novembra 1703.

my, knieža František rákoci z Felsővadászu,1 dedičný župan váženej šarišskej stolice.
dávame na vedomie každému, komu náleží v znení tohto nášho listu. Keďže 

boh našu drahú vlasť a národ z úbohého a  trpiaceho stavu pod cudzím jarmom 
deň za dňom oslobodzuje a  svojím šťastným pochodom blaží, preto všetci naši 
prívrženci z mesta sabinov, pochopiac náš zástoj v tomto oslobodzovaní našej dra-
hej vlasti, ktorí sa na dôkaz skutočnej lásky a vernosti k ich vlasti a nám, dostavili 
k nám do nášho tábora a želali si v prvom rade tento náš ochranný list pre svoje 
osoby, majetok a  celú obec. Keďže ich prosby považujeme za oprávnené, týmto 
ochranným listom opatreným pečaťou, prikazujeme všetkým pod našim velením 
sa nachádzajúcim jazdeckým i peším dôstojníkom, tak podľa jednotiek, ako aj všet-
kým spolu a osobne, aby sa ich nepokúšali a neopovážili ani osobne znepokojovať, 
ani v ich majetkoch či akýmkoľvek menom nazvateľných statkoch, oveľa viac v kos-
toloch a školách im spôsobovať škody, ani ich biť alebo dať biť, ani prostredníctvom 
vlastných dôstojníkov, ani vojakov, stojacich pod ich velením. nedovolíme to ani 
samotným našim dôstojníkom. ak však niekto, nerešpektujúc tento náš príkaz, 
bude konať proti nemu a obyvateľov menovaného miesta bude v ich osobe alebo 
majetku znepokojovať, poškodzovať, prehrešiac sa proti nášmu ediktu, realizujúc 
tak obsah tohto ediktu, v zmysle neho sa podľa zásluhy nevyhne tvrdému rozsud-
ku, trestu a smrti.

vystavené v našom tábore pri Tokaji.
30. mesiaca novembra roku 1703
František rákoci

Uloženie: štátny archív Prešov, pobočka Prešov, mag. sabinov 104/1590 – 1808.

Citované podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VII. Turci v Uhorsku 2. časť. ved. red.: 
Kónya, Peter. bratislava : literárne informačné centrum, 2006, s. 330, č. 102 (preklad Peter 
Kónya).

literatúra: KÓnYa, Peter: Prešov, Bardejov a Sabinov počas protireformácie a protihabsburských 
povstaní (1670 – 1711). Prešov : biskupský úrad východného dištriktu eCav Prešov, 2000.

* * *

1 Felsővadász (slov. vyšný vadas) – obec v boršodsko-abovsko-zemplínskej župe v dnešnom 
maďarsku. František ii. rákoci názov tejto jemu patriacej obce používal ako svoj predikát.
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43 spomienky Františka ii. rákociho na začiatok povstania
1703

František ii. rákoci1 bol vodcom posledného protihabsburského povstania. Po potlače-
ní povstania žil a zomrel v exile v osmanskej ríši. vo svojich spomienkach na uhorskú 
vojnu od roku 1703 do jej konca, napísaných po francúzsky, s odstupom času zaujal 
stanovisko k najvýznamnejším udalostiam odboja. nasledujúca ukážka približuje za-
čiatok povstania v júni 1703, keď sa s hŕstkou prívržencov vypravil z Poľska do vlasti. 
Už skôr sa dohodol s vodcami poddanského odboja a dal im zástavy, ktoré oni bez jeho 
vedomia rozvinuli v mestečkách Tarpa, vary a berehovo2 a vyvolali ľudové povstanie. 
správa o potlačení tohto povstania zastihla rákociho práve pred príchodom do Uhor-
ska.

Už som bol na polceste, keď v drohowiciach, deň cesty od uhorskej hranice, prišli 
poslovia a oznámili, že Károliho3 vojsko rozdrvilo pri dolhe v marmarošskej stolici 
neorganizované, vo víne a spánku ponorené oddiely ľudových povstalcov, ktorí stra-
tili zástavy a roztrúsiac sa po okolitých horách, čakali na moje rozkazy.

Takto nešťastne sa začala uhorská vojna, do ktorej som sa pustil – sám priznávam 
– napriek všetkým pravidlám múdrosti. oduševňovala ma iba horkokrvnosť mladíka 
a láska k vlasti. ešte som sa mohol stiahnuť a mal som na to aj veľký dôvod. no po-
smeľoval a posilňoval ma úmysel získať dôveru a lásku ľudu a pevne sa spoliehajúc na 
vytýčené ciele, vyslal som štefana Kálnássyho k vojvodovi Wišniowieckému a kyjev-
skému palatínovi Potockému, aby urgoval očakávanú pomoc. rozhodol som sa teda, 
že pokračujem v ceste a  zozbierajúc dohromady roztrúsený ľud, čakám na poľskej 
hranici pomocné oddiely a nenechávam vyhasnúť plameň v srdciach ľudu. Poveda-
li mi, že je ľahké znovu zozbierať porazených, ba dokonca v mojom mukačevskom 
panstve čaká na môj príchod na hraniciach päťtisíc pešiakov a päťsto jazdcov. – – –

v záujme väčšej bezpečnosti som nariadil, aby ku mne priviedli oddiely, zdržia-
vajúce sa na druhej strane kopca. Prišli okolo poludnia, ozbrojení palicami a kosami. 
namiesto päťsto ľudí ich bolo sotva dvesto pešiakov, vystrojených zlými sedliacky-
mi puškami a päťdesiat jazdcov. ich vodcom bol Tomáš esze,4 sedliak, môj poddaný 
z Tarpy a albert Kis, zlodej a lotor, hľadaný pre svoje činy. spomedzi veliteľov bolo 
možné za vojakov považovať iba móricza a Horvátha, keďže prvý slúžil kedysi ako 
vojak na mukačevskom hrade, druhý zasa v hodnosti strážmajstra u nemcov. Zvyšok 
bola spodina, ktorá sa pri zbojstve naučila základy vojenského remesla. majos, ktorý 
prišiel so mnou, chcel ich na základe svojich šľachtických privilégií viesť, bol to však 

pijanský a náladový mladík a nebol preto vhodný na takúto funkciu. avšak tento ľud 
ani nechcel poslúchať jeho rozkazy kvôli prirodzenej nenávisti medzi uhorským ľu-
dom a šľachtou. veliteľom jazdy chcel byť michal Pap, bradatý, starý a veľký pijan, 
sám sedliak. napokon však všetci boli takí nevedomí a nedisciplinovaní, že by neboli 
schopní plniť ani úlohy nejakého kaprála. no keďže ľud si ich ctil, nebolo možné od-
ňať im hodnosti, ostatne vtedy neboli ani iní vhodnejší na ich miesta.

Keď sa tak zhromaždila táto malá sedliacka armáda, zmiernil som ich prvý vý-
buch, zastavil strieľanie a prehovoril som k nim. Jedni ma spoznali z mojich slov, iní 
pochybovali či som to ja, kým som nerozptýlil ich pochybnosti dlhým prejavom, 
v ktorom som jasne vyjadril svoje odhodlanie pre vlasť a úprimnú lásku k nim. vtedy 
mi s odhodlanou radosťou prisahali vernosť. sám som zorganizoval tento ľud rozdele-
ný do bánd, určil som stráže a v noci ich obíduc, vypočul som dôverné rozhovory, aby 
som sa bezpečnejšie dozvedel, ako ľud zmýšľa o mne a svojich vodcoch. Jedlo rozdelili 
v mojej prítomnosti, dohliadal som, aby nenosili medzi tento nedisciplinovaný ľud 
ani víno ani pálenku. od začiatku som chcel vojsko držať na uzde strachom z trestu.

dva dni som strávil rôznymi týmito starosťami, no zatiaľ sa správa o  mojom 
príchode rozšírila v mukačevskom panstve a ťažko si možno predstaviť odhodlanie 
a radosť, ktoré ku mne zovšadiaľ priťahovali ľud. Prichádzali v bandách a prinášali 
chlieb, mäso a iné potrebné potraviny. Títo ľudia prišli s manželkami a deťmi a keď 
ma z diaľky uvideli, pokľakli a na ruský spôsob sa križovali5. Hojne ronili slzy radosti, 
čo vyvolalo aj moje slzy. odhodlaniu a láske tohto ľudu nestačilo, že ma podľa svo-
jich možností zásobili potravinami, ale poslali domov svoje ženy a deti, vstúpili me-
dzi mojich vojakov a už ma nikdy viac neopustili. Pre nedostatok pušiek sa ozbrojili 
šabľami, železnými vidlami a kosami a vyhlásili, že so mnou chcú žiť aj umrieť.

Za niekoľko dní vzrástol počet mojich jednotiek na tritisíc ľudí. Zo dňa na deň 
rástlo aj ich sedliacke oduševnenie, preceňujúce svoju vlastnú silu. využijúc teda dob-
rú vôľu svojich poddaných, ľahko som ich nahovoril, aby mi prepustili svoje ťažné 
kone, aby sme takto zvýšili počet jazdcov. Takto čoskoro vzrástla moja jazda, ozbroje-
ná sedliackymi puškami na tristo ľudí a chýr, ktorý vždy zveličuje, zvýšil tento počet 
na tisíc.

Pokým sa na hranici dialo toto, Károli v radosti a pýche z bitky pri dolhe, odnie-
sol na viedenský dvor päť zástav, ktoré tam ukoristil, ako výraz svojej vernosti a verný 
dôkaz toho, že porazil povstalcov. Uvidiac tieto známky víťazstva, dvor už viac nepo-
chyboval o tom, že úplne skončilo ľudové hnutie, ktoré som podnecoval ja alebo jeho 
vlastné zúfalstvo. Preto teda nariadili, aby montecuccoliho pluk, jediné vojsko, ktoré 
sa okrem posádok pevností nachádzalo v Uhorsku, pokračoval v ceste do Talianska.

Keď takto vzrástol počet a odvaha mojich vojsk – ako som už spomínal – prekro-
čil som hranice Uhorska ako Cézar rubicon, aby som nebol na ťarchu Poliakom.
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44Citované podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VII. Turci v Uhorsku 2. časť. ved. red.: 
Kónya, Peter. bratislava : literárne informačné centrum, 2006, s. 81-83, č. 19 (preklad Peter 
Kónya).

edícia: KÖPeCZi, béla – KováCs, ilona (ed.): II. Rákóczi Ferenc fejedelem emlékiratai 
a magyarországi háborúról, 1703-tól annak végéig. Prel. istván vas. budapest 1978.

literatúra: dangl, vojtech: Slovensko vo víre stavovských povstaní. bratislava : slov. pedagog. 
nakl., 1986; KÓnYa, Peter (ed.): Povstanie Františka II. Rákociho, 1703 – 1711 (v novšom 
priblížení) : Rákoczi-szabadságharc 1703 – 1711 (újabb megközelítesben). Prešov : Prešovská uni-
verzita, 2005; segeš, vladimír – šeďová, božena, eds.: Neďaleko od Trenčína... Pamätnica 
k 300. výročiu bitky pri Trenčianskej Turnej. Trenčianska Turná – bratislava : obec Trenč. Turná 
– vojenský historický ústav, 2008. KÓnYa, Peter a kol.: Doba kuruckých bojov : Kuruc Küzdel-
mek kora. Prešov : vyd. Prešovskej univerzity, 2014.

* * *

1 František ii. rákoci (1676 – 1735) – syn Františka i. rákociho a Heleny Zrínskej, vodca 
najväčšieho protihabsburského povstania, knieža konfederačných uhorských stavov a knieža 
sedmohradský, narodil sa v borši na východnom slovenska, rozporuplná osobnosť, napriek 
tomu, že bol jedným z najbohatších mužov krajiny, postavil sa proti panovníkovi, opieral sa 
najmä o aristokraciu a masu vojakov poddanského pôvodu, skonal v exile v rodostó (dnes 
Tekirdag v Turecku), pochovaný je v Košiciach.

2 Tarpa – dnes veľká obec v maďarsku, vary a berehovo – obce na Ukrajine.
3 alexander Károli (Károlyi, 1669 – 1734), magnát, župan satmárskej stolice, so stoličným 

vojskom porazil sedliackych povstalcov, no už začiatkom októbra prešiel k rákocimu, ku-
rucký generál, neskôr maršal a posledný hlavný veliteľ, uzavrel satmársky mier, po ktorom 
pôsobil v habsburskej armáde ako generál.

4 Tomáš esze (1666 – 1708), rákociho poddaný, jeden z vodcov kuruckého povstania v To-
kajskom podhorí roku 1697, neskôr vodca ľudového odboja, roku 1703 dostal od rákociho 
zástavy a rozpútal ľudové povstanie; za bojové zásluhy mu bol udelený šľachtický titul, bol 
povýšený do hodnosti kuruckého generála, zahynul v bitke pri nitre.

5 Zmienka o prežehnávaní sa na ruský spôsob súvisí s tým, že veľká časť rákociho poddaných 
z mukačevského panstva bola gréckokatolíckeho vyznania.

rozpis porcií pre kurucké vojsko
8. januára 1704

napriek tomu, že odvádzanie porcií pre armádu v poslednej tretine 17. storočia vnímali 
stolice i mestá ako mimoriadne ťažké bremeno a od vodcov odboja očakávali ich zru-
šenie, aj kuruci ich čoskoro zaviedli a už v nasledujúcom roku po vypuknutí povstania 
Františka ii. rákociho vyžadovali od vidieckeho a mestského obyvateľstva. Ukážka 
obsahuje rozpis porcií určených pre dôstojníkov, poddôstojníkov a vojakov v armáde 
Františka ii. rákociho. stanovené dávky mäsa, múky a ovsa dostávali však len máloke-
dy in naturam, ale spravidla v peniazoch podľa momentálnej trhovej ceny.

ústne konské libier1 libier gbelov2 gbelov
porcie porcie mäsa mäsa múky obroku

denne mesačne mesačne 
mesačne

generálovi 25 25 50 1500 12 1/2 37 1/2
plukovníkovi jazdy 10 10 20 600 5 15
plukovníkovi pechoty 10 5 20 600 5 7 1/2
kapitánovi jazdy 6 6 12 360 3 9
kapitánovi pechoty 6 3 12 360 3 4 1/2
vrchnému strážm.  5 5 10 300 2 1/2 7 1/2
poručíkovi jazdy 5 5 10 300 2 1/2 7 1/2
poručíkovi pechoty 5 3 10 300 2 1/2 4 1/2
podporučíkovi jazdy 4 4 8 240 2 6
podpor. pechoty   4 2 8 240 2 3
práporčíkovi jazdy 4 4 8 240 2 6
práporčíkovi pechoty 4 2 8 240 2 3
voj. sudcovi 10 10 20 600 5 15
kaplánovi 4 4 8 240 2 6
strážmajstrovi 2 2 4 120 1 3
trubačovi 1 1/2 1 1/2 3 90 1 3
bubeníkovi 1 1/2 1 1/2 3 90 1 3
desiatnikovi 1 1/2 1 1/2 3 90 1 3
granátnikovi 1 1 2 60 1/2 1 1/2
pešiakovi 1 1 2 60 1/2 1 1/2
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45Citované podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VII. Turci v Uhorsku 2. časť. ved. red.: 
Kónya, Peter. bratislava : literárne informačné centrum, 2006, s. 46, č. 9 (preklad Peter Kónya).

Uloženie: štátny archív Prešov, pobočka bardejov, Knihy 61: Zápisnice magistrátu z rokov 1701 
– 1704.

literatúra: KÓnYa, Peter (ed.): Doba kuruckých bojov : Kuruc küzdelmek kora. Prešov : vyd. 
Prešovskej univerzity, 2014.

* * *

1 libra (funt) – stará jednotka hmotnosti, ktorej hodnota sa pohybovala okolo 0,56 kg. 
2 Gbel (cubulus) – stará objemová miera, ktorá mala rôzne regionálne hodnoty, napr. košic-

ký gbel v rokoch 1630 – 1715 mal 93,12 litra, respektíve 69,84 kg.

kurucký maršal Šimon Forgáč o smolenickej bitke
1704

Jedna z víťazných kuruckých bitiek sa odohrala pri smoleniciach 28. mája 1704. 
Kurucké oddiely, ktorým velili mikuláš berčéni a alexander Károli, vlákali do pasce 
a porazili cisárske vojsko vedené generálom adamom ritschanom, ktorý mal k dispo-
zícii 4-tisíc vojakov pravidelnej armády a 2-tisíc moravských strelcov. Ukážka obsahuje 
stručnú informáciu o bitke, ako ju v spomienkach zaznamenal kurucký maršal šimon 
Forgáč. Plasticky dokumentuje aj účasť slovenských poddaných v kuruckom vojsku 
a ich podiel na víťazstve pri smoleniciach. gróf Forgáč patril medzi najbohatších a naj-
vzdelanejších uhorských aristokratov, na začiatku povstania slúžil v cisárskom vojsku 
v hodnosti generála, roku 1704 prešiel k rákocimu a dosiahol hodnosť maršala. neskôr 
začal otvorene vystupovať proti kniežaťu, za čo bol uväznený, po satmárskom mieri 
odišiel do exilu v Poľsku, kde napísal svoje pamäti.

viedenský dvor, vidiac nielen hrozbu pre rakúsko, ale aj osobné nebezpečenstvo pre 
rakúsky panovnícky dvor (rákociovské predsunuté oddiely totiž, ktoré už boli vysie-
lané aj na územie rakúska, bezmála chytili aj samého kráľa Jozefa na poľovačke; kráľ 
na úteku zanechal aj ulovené vtáky: túto korisť vojaci priniesli Forgáčovi, on ju však 
poslal späť kráľovi), rýchlosťou blesku poslal rozkaz Heisterovi1 a povolal ho späť na 
obranu rakúska, pričom on už podnikol veľký a nebezpečný postup na územiach za 
váhom a dorazil až k leviciam.

Potom ako Forgáč znovu obsadil Zadunajsko a tam všetko dobre zabezpečil, rá-
koci sa spolu so svojím táborom pohol proti srbom,2 ktorí sa zdržiavali medzi dunaj-
om a Tisou a spôsobovali veľa nepríjemností rákociovcom; no teraz, keď sa dozve-
deli o rákociho príchode, všetko zanechajúc utekali a stiahli sa na ostrovy. niekoľko 
menších pevností, ktoré boli posilnené nemeckým vojskom, sa rákocimu postavili, 
on ich všetky dobyl a jeho vojakom sa ušla bohatá korisť. Cestou späť mal rákoci 
v pláne, že bude obliehať hrad szigeth3 na brehu Tisy; aj ho dobyl.

Potom čo Heister dosiahol dobré vojenské úspechy, prišiel z moravy so štyriti-
síc ľuďmi generál Hričán4, aby sa pripojil k Heisterovi. no hľa, keď sa Heister obrá-
til do Zadunajska, musel zanechať prenasledovanie berčéniho; nato sa berčéni vrá-
til a obsadil územia okolo váhu. Hričán nevedel nič o Heisterovom ústupe, vstúpil 
do Uhorska a prešiel cez bielu Horu, veľkým a úzkym priesmykom. Keď sa berčéni 
o tom dozvedel, vzápätí sa obrátil proti nemu a ako predný voj poslal napred 3 000 
jazdcov. Hričán sa po prechode cez hory dozvedel o Heisterovom ústupe, no dostal 
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46aj správu o tom, že rákociovci sa vybrali proti nemu, načo sa naľakal a aj sa chcel 
obrátiť nazad, ale keď sa dostal do horského priesmyku, niekoľko tisíc horských sed-
liakov sa vrhlo na jeho vojakov s valaškami, šabľami a puškami a vzápätí im zobrali 
vozy a zásoby; vtedy však dorazila jazda vyslaná ako predný voj, ktorá spojac svoje 
sily so sedliakmi, rozbila Hričánove jednotky. nato sa Hričán s tisíc pešiakmi stiahol 
do hradu Jablonica a zavrel sa tam. avšak keď prišiel berčéni s ďalšími oddielmi a pe-
chotou, Hričán bol prinútený, aby sa so svojimi vojakmi a zástavami vzdal do zajatia; 
s výnimkou 200 nemeckých jazdcov boli ostatní nemci zničení a delá spolu so záso-
bami získali rákociovci.

Citované podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VII. Turci v Uhorsku 2. časť. ved. red.: 
Kónya, Peter. bratislava : literárne informačné centrum, 2006, s. 87-88, č. 21 (preklad Peter 
Kónya).

edícia: KÖPeCZi, béla – várKonYi, ágnes r. (eds.): Forgách Simon emlékirata. Rákóczi 
tükör. naplók, jelentések, kéziratok a rákóczi-szabadságharcról. budapest 1973, s. 485-486.

literatúra: segeš, vladimír – šeďová, božena, eds.: Neďaleko od Trenčína... Pamätnica 
k 300. výročiu bitky pri Trenčianskej Turnej. Trenčianska Turná – bratislava : obec Trenč. Turná – 
vojenský historický ústav, 2008; KÓnYa, Peter (ed.): Doba kuruckých bojov : Kuruc küzdelmek 
kora. Prešov : vyd. Prešovskej univerzity, 2014; segeš, vladimír a kol.: Vojenské dejiny Sloven-
ska a Slovákov. Praha : ottovo nakladatelství, 2015, s. 129-139.

* * *

1 siegbert Heister (1646 – 1718) – cisársky generál a od roku 1704 poľný maršal a hlavný 
veliteľ vojsk v Uhorsku, pre krutosť ho roku 1710 odvolali z funkcie, nahradil ho Ján Pálfi 
(Pálffy).

2 ide o srbských hraničiarov, užívajúcich slobodu a početné výsady, ktorí bojovali proti ráko-
cimu.

3 szigeth – skomolený názov pre szeged (slov. segedín), maďarské mesto v juhovýchodnej časti 
na rieke Tisa.

4 Hričán – skomolené meno adama georga ritschana (1645 – 1723), cisárskeho generála.

denník šľachtica z Trenčianskeho hradu
1704

Začiatkom 18. storočia vzplanulo v Uhorsku posledné stavovské povstanie proti Habsbur-
govcom, vedené Františkom ii. rákocim. v roku 1703 obsadili kurucké vojská pod vele-
ním mikuláša berčéniho (bercsényi) – okrem niekoľkých hradov a miest – veľkú časť úze-
mia slovenska. mešťania, ako aj časť šľachty, dobrovoľne odovzdali mesto Trenčín veliteľovi 
obliehajúcich vojsk kapitánovi Jánovi šréterovi. väčšina šľachticov z mesta a okolia sa spolu 
s hlavným županom Trenčianskej stolice mikulášom iléšházim (illésházy) uzavrela na hrade 
týčiacom sa nad mestom. Jeden nemenovaný šľachtic spomedzi nich po latinsky zazname-
nal udalosti odohrávajúce sa každý deň medzi kuruckým mestom a labancami ovládaným 
hradom, medzi táborom rákociho a cisárskou hradnou strážou. Pre pisateľa bola príznačná 
vernosť cisárovi leopoldovi i. spolu s ostatnými na hrade očakával pomoc od cisárskych 
vojsk, ktoré sa zhromažďovali na morave. bol prívržencom županovej taktiky formálneho 
vyjednávania o odovzdaní hradu, aby šikovne naťahoval čas. Pisateľ bol aj oddaný veriaci, 
opisuje prosebné procesie na hrade za dodanie sily na prežitie tiesnivej situácie, keď už bol 
nedostatok vody, potravín a oslobodzujúca armáda meškala. K uchopeniu pera ho neviedla 
zlosť, ale reálne informuje o tom, čo sa dozvedel o udalostiach v meste a v rákociho tábo-
re. Keďže nemohol objektívne vidieť, čo sa skrýva za týmito udalosťami, a preto kurucov 
opisuje ako podpaľačov panstiev labancov a vykrádačov pivovarov, ktorí sa hlučne zabávajú. 
vecne a poctivo zaznamenal aj plienenie cisárskych vojsk a informuje o tom, koľko vojakov 
utieklo z hradu do rákociho tábora. 
denník daroval nitriansky piaristický profesor gustáv Kardoš historikovi Kolomanovi Tha-
lymu, ktorý zverejnil roku 1896 jeho preklad v maďarskom historickom zborníku Törté-
nelmi Tár. Fotokópiu tohto prekladu sme objavili v osobnom fonde Phdr. milana šišmiša, 
ktorý je uložený v štátnom archíve v bratislave, pobočke Trenčín. denník zachytáva udalos-
ti po začatí kuruckého obliehania Trenčína vo februári 1704.

Február
10. Predmestie Trenčína, ktoré šľachta a mešťania dobrovoľne odovzdali, začali v noci 

okolo 11. hodiny okupovať rákociho prívrženci pod velením Jána šrétera. Po uskutoč-
není tohto (aktu)

11. hlavný župan mikuláš iléšházi s celou svojou rodinou vyšiel na hrad. aj ja som 
ho nasledoval spolu s ďalšími panovníkovi oddanými stavovskými pánmi.

12. Pokračovali rokovania o kapitulácii medzi šľachtou a mešťanmi s Jánom šréte-
rom, nevynímajúc otázky poddania sa mesta, ktoré trvali do nasledujúceho dňa.
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13. v tento deň mestská šľachta a mešťania bez vedomia hlavného župana a ostatných pá-
nov uchýlených na hrade odovzdali rákociho prívržencom aj radnicu a prijali jeho posádku.

14. Z hradu začala veľká paľba na mesto a predmestia kvôli prítomnosti nepriateľa 
a na druhý deň

15. taktiež pokračovala. medzitým tento nepriateľ odvliekol verným prívržencom 
panovníka v meste opustený hnuteľný majetok, kone, zvieratá, víno, obilie aj iné veci 
a utiahol sa späť na majetky šľachty.

16. Z dôvodu silného vetra prerušili paľbu z väčších diel, ale z menších pálili ďalej.
17., 18., 19. Z dôvodu sneženia a víchrice bola paľba prerušená.
20. dvaja mušketieri ušli z hradu do mesta, prešli na stranu kurucov a dopodrobna 

im objasnili situáciu na hrade.
21. Z hradu sme zaslali odkaz pre obyvateľov mesta: 1. aby vyhnali z mesta i pred-

mestí rákociho posádku, keď nechcú, aby boli vypudení horšími prostriedkami. 2. roz-
kradnutý majetok panovníkovi verných pánov treba neporušený vrátiť a tento ochrániť. 
3. aby poslali na hrad farára ovládajúceho jazyky v záležitosti cirkevnej. 4. nech sa ne-
opovážia útočiť na nich z mesta. odpoveď bola takáto: 1. Proti príchodu rákociho po-
sádky do mesta oni nič nemohli vykonať a nemôžu ich ani vyhnať, pretože veria, že ich 
ochráni a ľud nechce zdvihnúť zbraň proti kurucom. 2. nikto z cisárskych prívržencov 
ich nesplnomocnil ochranou svojho majetku a preto sa nemôžu o to ani postarať. 3. ne-
majú také právo, aby poslali farára na hrad, ale túto požiadavku prednesú svojim nadria-
deným. 4. nemajú na to prostriedky, aby zabránili prípadným útokom.

22. Začala sa obojstranná paľba od hradu aj od mesta.
23. Pokračovala streľba ohnivými bombami, ktoré mohli poškodiť nepriateľa, ale ten 

ich v zárodku uhasil.
24. Tento deň bol pokoj a na druhý deň
25. bola paľba tiež prerušená.
26. gróf berčéni poslal Jána bošániho a vavrinca bošániho k županovi s odkazom. 

ale pretože hodnotný návrh nepriniesli, ale vyzývali na spojenectvo, boli hrubými slova-
mi poslaní preč. Cez noc opäť dvaja mušketieri ušli k nepriateľom.

27. opäť prišiel ten istý mladý Ján bošáni pod županovou ochranou, ale po krátkej 
výmene názorov ho opäť poslali preč.

28. Prišiel Juraj ottlyk s listom zo serede od grófa berčéniho, ktorý na druhý deň
29. ráno okolo 9. hodiny prišiel pri vonkajšom šianci pred župana v snahe vyjedná-

vať. župan ho po ostrej výmene názorov poslal preč.

marec
1. gróf berčéni poslal tretieho posla Pavla Príleského s tretím listom a návrhom na 

pripojenie sa k rákocimu a želaním odovzdať hrad. župan ho vypočul a s nesúhlasným 
listom poslal preč. Hoci vyjednávania nepokračovali, pokoj zbraní dodržali obe strany.

2. Hlavný župan po dohode s hradným veliteľom poslal za účelom získania času do 
senca za grófom berčénim pána ondreja dubnického, aby pripomenúc svoje zásadné 
dôvody oznámil svoje konečné rozhodnutie, že sa k nemu nepripojí.

3., 4., 5., 6. od odchodu až po príchod ondreja dubnického trval obojstranný po-
koj zbraní.

7. dubnický sa vrátil zo senca a podal hlásenie županovi o svojom poslaní, ktorého 
podstatou bolo, že ak župan v priebehu 8 dní neodovzdá Trenčiansky hrad, po uplynutí ter-
mínu berčéni dá príkaz k blokáde hradu, viac času a odklad na vyjednávanie už nedáva, ale 
celou silou sa na nás vrhne a zle s nami zaobíde. Toto berčéniho rozhodnutie na druhý deň

8. župan predniesol obyvateľom hradu. nedbajúc vyhrážok boli sme odhodlaní brá-
niť sa do posledného dychu. Z toho dôvodu sme preskúmali všetky zákutia na hrade, od-
kiaľ by mohlo číhať nebezpečenstvo.

9., 10., 11., 12. K dohodnutému termínu trvalo obojstranné prímerie.
13. župan sa mal stretnúť s Jurajom ottlykom na nových rokovaniach, ktoré prelo-

žili na druhý deň.
14. župan vzal na vedomie predložený návrh a rozhodol sa, aby získal ďalší čas, na-

písať v tejto veci samotnému kniežaťu rákocimu. v liste napísal, že keď sa panovnícky 
dvor rozhodne poveriť ho ako župana mierovými rokovaniami, v službách kráľa a krajiny 
je pripravený zísť z hradu, ak sa mu zaručí bezpečný návrat späť na hrad.

15. Tento list odovzdali hradnému veliteľovi,
16. ktorý ho urýchlene doručil rákocimu. Takže kým neobdržia odpoveď od knieža-

ťa, tak bude trvať obojstranné prímerie.
17. nestalo sa nič.
18. do Trenčína dorazil gróf Pekri, ktorý okamžite napísal županovi, aby konečne 

odovzdal hrad, lebo bude postupovať podľa rozkazu kniežaťa. ako odpoveď mu župan 
oznámil, že už v tejto veci písal rákocimu a čaká na jeho odpoveď. Kým nepríde, tak ne-
môže rozhodnúť. gróf vavrinec Pekri sa s touto odpoveďou uspokojil a odišiel.

19. sviatok sv. Jozefa oslávil župan výstrelmi z dela a hostinou. rákociho povstalcov 
prekvapila streľba z dela a vyzvedali sa na príčiny. oznámili sme im, že sa majú pozrieť do 
kalendára aký je dnes sviatok.

20. gróf Pekri sa naraňajkoval v meste a urobil si výlet do kúpeľov. Jeho sedliacki 
kočiši sa posmievali hradnej stráži, na čo do nich naši vojaci vystrelili a jedného sedliaka 
vážne zranili a jedného koňa zabili. gróf Pekri sa listom pýtal župana, či chce prerušiť 
prímerie, ale

21. župan prečítajúc list
22. v odpovedi opísal vznik tejto situácie a dodal, že by sa čudoval, keby jeho podria-

dení len tak znášali posmešky. Takto skončil 40-dňový veľký pôst a na hrade sme vo ve-
černých hodinách oslávili obvyklou procesiou vzkriesenie Pána.

23. veľkú noc sme oslávili veľkou spievanou omšou.
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24. okolo 10. hodiny sa gróf Pekri vrátil z trenčianskych kúpeľov. okamžite napísal 
županovi na hrad, že prímerie bude dodržiavať dovtedy, kým nepríde odpoveď od ráko-
ciho, hoci termín prímeria už vypršal. Pri tejto príležitosti oznámil županovi, že aj gróf 
šimon Forgáč sa pripojil k rákocimu. gróf Pekri sa naraňajkoval u farára a popoludní 
okolo 3. hodiny prešiel cez váh s úmyslom, že vyrazí na moravu. niekoľko jazdcov z ba-
taliónu a pešiakov ho nasledovalo cez zamarovské kopce a zobrali so sebou aj dve delá. Tu 
v meste namiesto Winklera nechal ako veliteľa žigmunda bezega.

25. skončili sa veľkonočné sviatky. v tento deň vystrelili na hrade z dela, aby upozor-
nili moravanov na pokus opozície o vpád.

26., 27. od moravy sme počuli dunenie diel nocou aj dňom, ktoré signalizovali aj 
ohne.

28. Určitú skupinu nemeckých a maďarských vojakov sme poslali pred hrad, aby tam 
priniesli koly. Toto nepriateľ zbadal a začal na našich paľbu, ktorá však bola opätovaná. 
Ten istý deň sme na výstrahu moravanom vystrelili obrovskú bombu.

29., 30., 31. lekáreň jezuitského kolégia poslala lieky pre potreby hradu. na oplátku 
aj hrad vrátil kolégiu patriace veci a debny.

apríl
1. deň prebehol v pokoji.
2. listy prišli z Trnavy od grófa Pekriho a Juraja ottlyka na adresu župana, že knieža 

potvrdil prímerie.
3., 4., 5. Postupne istý počet kuruckých jazdcov a pešiakov prešiel zamarovské kopce. 

štvrtého okolo 10. hodiny večer opäť dvaja nemeckí vojaci ušli z hradu.
6. Z dôvodu nedostatku vody sme sa pokúsili získať vodu z rieky váh. nepriateľ to 

zbadal a chcel nám v tom zabrániť. vtedy sme začali na nich z hradu strieľať a zavrátili 
sme ich.

7. Pokračuje naberanie vody z váhu, nepriateľ to odhalil a odtrhol nám vedro z lana. 
museli sme pripevniť druhé vedro.

8., 9., 10. Tesár prestrčil brvno k vyťahovaniu vody, ale už nemusel pokračovať v prá-
ci, lebo začalo pršať.

11. Prestalo pršať. od moravy bolo počuť paľbu a na druhý deň
12. bolo vidieť ohne nad moravským chotárom.
13. dva málopočetné oddiely kuruckej jazdy sa vybrali smerom na nové mesto nad 

váhom. v tento deň za účasti rákociho poverenca sa udiala v meste obnova úradníkov, 
vynechajúc veľkú väčšinu katolíckych senátorov, zostavili nový senát a za richtára bol zvo-
lený štefan demján.

14. náhodou dopadol granát na príbytok rákociho veliteľa imricha bezega, čo on 
chápal ako porušenie prímeria a dal to hradným aj na vedomie. odpovedali sme mu, že 
keď tak chce, my na hrade sme pripravení obnoviť vojenské útoky.

15. veľmi nešťastný deň. Keď sme chceli dať výstrelom z dela signál moravanom, tak 
jedno delo pre nadmerné množstvo streliva vybuchlo a zabilo puškára – syna olomouc-
kého richtára, zranilo veľké množstvo ľudí a aj župana a veliteľa hradu, ktorému sediac 
nablízku zrazilo z hlavy klobúk a ťažko ho zranilo na nose a ľavom líci. našťastie boli 
uchránené ich životy.

16. na hrade sme pochovali usmrteného puškára a za jeho dušu bola odslúžená omša.
17. Pozbierali sme všetky úlomky z vybuchnutého dela, niektoré časti padli aj do 

váhu.
18. rákociho veliteľ imrich bezeg poslal jedného mešťana menom samuel Pohorský 

k veliteľovi hradu, ktorý sa nedávno vrátil z Poľska cez sliezsko a priniesol neuveriteľné 
novinky o spojenectvách rákociho s mnohými panovníkmi, ale nie veľmi sme mu verili.

19. deň bol pokojný.
20. na predmestie Trenčína prišiel malý oddiel pozostávajúci asi z 20 jazdcov, ktorý 

odcválal popri váhu do nového mesta nad váhom.
21. ráno došlo k roztržke kvôli hádke medzi manželkou kapitána miestnej stráže, 

ktorý sa nazýva Pőr, a sluhom baróna Františka beréniho menom adam Paloďaj, keď ka-
pitán nečakane vtrhol do izby baróna a šabľou spôsobil Paloďajovi na hlave zranenie. bol 
by ho aj zabil, keby sa barón nepostavil na obranu chlapca. Kapitán aj druhýkrát vtrhol 
do barónovej izby, ale veliteľ ho poslal domov. večer okolo 9. hodiny bolo počuť z jeho 
izby výstrel z pušky a z obavy pred násilným činom požiadali veliteľa o ochranu.

22., 23. bolo nariadené prešetrenie tohto incidentu, ktoré vykonali štefan širčic 
a ondrej dubnický.

24. Pri príležitosti získania Jágerského hradu rákociovcami odznelo v meste sláv-
nostné Te Deum Laudamus (Teba bože velebíme) a na znak víťazstva zazneli výstrely 
z dela a pušiek.

25. Pálili sme z dela na kurucov, ktorí chceli večer odstrániť spred pevnosti do zeme 
vbité šiance z kolov.

26. skoro ráno sme od moravy počuli 6 dunení po výstreloch z dela a mysleli sme si, 
že nám signalizujú príchod vojenskej posily.

27. Z orechovského hostinca, kde sa predtým uchýlilo vojsko, Winkler s tromi jedo-
tkami jazdcov odišiel smerom na nové mesto nad váhom.

28. na hrade začali prosebné dni s obvyklou procesiou.
29., 30. Za početnej účasti pánov na hrade pokračovali prosebné procesie, aby nastal 

mier.

máj
1. Winkler s veľkým počtom jazdcov i pešiakov prešli cez zamarovské kopce smerom 

na vlársky priesmyk.
2. Tu čakali na posily a potom
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3. vtrhli na moravu, ale tu na druhej strane priesmyku ich čakala cisárska armáda, 
ktorá ich vytlačila a pred našimi očami rozprášila. ešte v ten deň sa utiahli na predmestie 
Trenčína a potom v noci s mestským veliteľom imrichom bezegom a celým rákociov-
ským vojskom zahanbujúco zmizli.

4. spomínaným vlárskym priesmykom dorazila z moravy dlho očakávaná pomoc 
cca 6 000 mužov pod velením generála ríčana, ktorého sme my na hrade privítali výstre-
lom z dela a hlavný župan iléšházi ho skvelo pohostil. Za oslobodenie od ťažkej blokády 
buď pochválena svätá trojica.

5. v meste ako aj na hrade sa uskutočnili opatrenia, aby mešťania mohli slávnostne 
pohostiť generála, hoci v tento deň horliví moravania podpálili niekoľko dedín a šľach-
tických kaštieľov bez vedomia generála.

6. ríčanovo vojsko zostalo v meste.
7. ríčan približne 200 vojakov nechal v meste a so svojou kolónou sa pohol smerom 

na Hrozenkov.
8. s ponížením ďakujeme bohu za oslobodenie spod obkľúčenia a usporiadali sme 

veľké oslavy, výstrely z dela a Te Deum Laudamus.
9. v meste sme prehľadali veci, ktoré tu zanechali kuruci. ochrannú ruku nad nimi 

držal komorný fiškus, ktorý spísal hnuteľnosti a odoslal ich na hrad okrem potravín, vína, 
obilia, slamy a iného krmiva, čo zhabal mestský veliteľ pre potreby stráže.

10. Hlavný župan vydal v mene župy cisárov všeobecný patent amnestie, na základe 
ktorého len málo ľudí zložilo prísahu vernosti panovníkovi.

11., 12., 13. sviatok svätej Trojice sme s radosťou oslávili v meste i na hrade.
14. niekoľko šľachticov prišlo zložiť sľub vernosti.
15. Pokračuje vyťahovanie vody z váhu, ktorému predtým bránil nepriateľ.
16. stoliční (zriadenci) začali s opravou mosta, ktorý veľmi poškodili povodne a mra-

zy, z toho dôvodu
17. vyslali niekoľko vozov s ozbrojenými mužmi do blízkych lesov pre dubové drevo, 

ktoré aj šťastlivo priviezli.
18. ráno okolo 8. hodiny kuruci nečakane odohnali z pasienkov pod hradom asi 

135 kusov hovädzieho dobytka, čím aj mešťania prišli o asi 80 kráv.
19. Kuruci sa vybrali do biskupíc a odtiaľ tiež zahnali zopár kráv.
20. Kapitán barón rayzonich nečakane dostal porážku a okolo polnoci aj zomrel.
21. Poobede o 6. hodine preniesli mŕtveho do jezuitského kostola a pochovali za veľ-

kej účasti magnátov a šľachticov.
22. v meste zorganizovali kresťanskí potentáti slávnostnú procesiu v mene jednoty 

a porozumenia aj za účasti pánov z hradnu, ktorých mešťania potom pohostili.
23., 24. Cez priesmyk prišiel z moravy posol a tou istou cestou sa aj vrátil bez toho, 

aby si ho všimli kuruci.
25. rozšírila sa správa, že z moravy opäť príde pomoc, ktorú veľmi očakávame.

26. na mnohých miestach videli kurucov.
27., 28., 29. Kuruci pod velením Juraja ottlyka, Františka Poturnaja, imricha bezega 

a alexandra lužinského založili tábor vo veľkých bierovciach a opäť sme sa dostali pod 
silnú blokádu. ešte v ten deň si zahnali do tábora 70 – 80 kráv, ktoré zobrali mešťanom.

30., 31. nepriateľ v noci, včas ráno i cez deň uskutočňoval vpády na predmestia a na-
robil veľké škody na hnuteľnostiach, ktoré v domoch našiel.

Jún
1. Zišli sme z hradu do farského kostola na bohoslužby a po návrate nás župan pohostil.
2. Z kuruckého tábora priniesli list pre župana a hradného veliteľa, v ktorom opäť 

žiadali odovzdať hrad a dali nám na vedomie aj víťazstvo pri Jablonici, keď v boji gene-
rál ríčan stratil niekoľko tisíc vojakov a s mnohými veliteľmi zajali aj jeho samého a od-
vliekli do Trnavy. rozhodli sme sa odpovedať na list až druhý deň.

3. Pripravili sme rozhodnú a úplne odmietavú odpoveď.
4., 5. nepriatelia prenikli v noci za hlučnej muziky na predmestie, vykradli niekoľko 

domov, ale ďalej sa k hradnému múru nedostali, lebo ich zasiahli naše bomby.
6. Hovädzí dobytok ukoristený v Hrozenkove zahnali do Záblatia, väčšiu časť do 

bierovského tábora.
7. Kuruci prenikli cez váh na predmestie, ale navečer sa vrátili do tábora.
8. na predmestí sa celú noc veselili, kuruci vykradli niekoľko pivovarov a s ukradnu-

tým pivom sa vrátili do tábora.
9. Usporiadali sme ďakovnú procesiu, lebo začalo konečne pršať. Za niekoľko me-

siacov ledva pršalo a hlavne tu na hrade bol nedostatok vody. Procesie trvali celé tri dni.
10., 11. v noci bol veľký poplach kvôli kurucom, na ktorých sme silno pálili. nie-

koľkých sme zranili aj zabili.
12. Cez deň aj v noci bol kľud, ale videli sme odísť smerom na nové mesto nad vá-

hom niekoľko oddielov kurucov.
13., 14. v noci okolo 2. hodiny kuruci podpálili časť trenčianskeho mosta, ale naši 

oheň rýchlo uhasili a mešťania do nasledujúceho rána tvrdou prácou dali most do po-
riadku pripojením môstika.

15. Pred nastávajúcou žatvou na žiadosť mešťanov zvolal župan do mestského domu 
zasadanie, kde sa rozhodli spýtať pána imricha bezega, či povolí mešťanom vykonať ža-
tvu alebo im v tom bude brániť. ak v tejto veci nemá rozhodovacie právo, mešťania sú 
pripravení vyhľadať samotného generála berčéniho, ba aj so zbraňou v ruke obilie zožať.

16. nepriateľ vyvolal na predmestí veľký poplach, my sme za sprievodu hlasného 
trúbenia a bubnov spustili na nich paľbu. v tento deň boli nariadené trojdňové túžobné 
modlitby za dohodu medzi mocnosťami a veľmi očakávaný mier.

17. videli sme odísť asi 2 oddiely kuruckých jazdcov z veľkej Kubry do tábora im-
richa bezega. Z hradu sme na nich pálili. mešťanom ako novinku bezeg napísal, že ge-
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nerála Heistera kuruci na jágerskom poli porazili a on ušiel [ide o mylnú informáciu; 
pravdepodobne ide o bitku 13. júna 1704, keď Heister zvíťazil proti šimonovi Forgáčovi 
– pozn. m. ď.].

18. vo farskom kostole sa ukončili trojdňové modlitby, ktoré
19. pokračovali v kostole jezuitov. Potom nás dôstojní otcovia pozvali na raňajky.
20., 21. ešte pokračovali túžobné modlitby. napokon
22. sme celý týždeň s najhlbšou poníženosťou sedeli na hrade pred oltárnou sviatos-

ťou. Tento deň nám boh doprial prepotrebný dážď.
23. v noci kuruci opäť prepadli predmestie. Ukradli všetko, čo len mohli, a pred 

brieždením zmizli.
24. miestny farár pozval župana aj nás (šľachticov z hradu) na raňajky.
25. niekoľko mešťanov ušlo ku kurucom.
26. vo veci žatvy my hradní sme chceli poslať poslov ku generálovi berčénimu a so 

žiadosťou o povolenie na cestu sme sa obrátili na imricha bezega, ale ten im ho nedal 
a oznámil, že už písal v tejto veci generálovi a dá im vedieť o jeho rozhodnutí.

27., 28. videli sme mnohých kurucov na poliach a veľké ohne na moravskej hranici.
29. Peter beréni, sláviac svojho patróna, nás hradných aj mnohých pánov z mesta 

pohostil zo slušnosti obedom.
30. videli sme veľa kurucov vracať sa z moravy do tábora vo veľkých bierovciach.

Júl
1. Prišiel chýr, že kurucov porazili pri moravskej dedine shanoff (šanov), ktorú kuru-

ci podpálili a odohnali statok. Ten istý deň sme sa dozvedeli, že sa blíži istá pomoc a videli 
sme, že po tejto správe mnoho roľníkov ušlo cez váh na druhú stranu do hôr.

2. vo farskom kostole sme slávili sviatok navštívenia blahoslavenej Panny márie.
3. Pri mestských mostoch došlo k stretu našich s kurucmi, ktorých sme rýchlo po-

razili.
4. v noci kuruci vyvolali zbytočný poplach na predmestí. naši im nevenovali veľkú 

pozornosť, ale zopár bômb sme na nich vypálili.
5. Konečne bola pokojná noc.
6. v Záblatí sa zišlo veľa kurucov, ale nevedno prečo. Tento deň poslali mešťanov 

k imrichovi bezegovi vo veci žatvy, ale nedostali odpoveď.
7. Z nitrianskej stolice prišlo veľa kurucov do Záblatia.
8. veľká kurucká armáda vtrhla na moravu, ale neboli tam dlho a
9. videli sme, že sa odtiaľ v roztrúsených skupinách vracajú späť, akoby unikali. Toto 

sedliaci považovali za zlé znamenie a videli sme, že sa spolu s dobytkom utiahli do hôr.
10. akoby vyhnaní z moravy sa jazda troch oddielov vrátila s Winklerom do bierov-

ského tábora.
11. Títo istí dostali príkaz, aby odtiahli smerom na beckov do skalice.

12. Prišla zvesť, že hrad bojnice odovzdali kurucom.
13. Túto zvesť nám dobre informovaní aj potvrdili.
14. naši vyrazili smerom na obce orechové a žabinec. najskôr prišla zvesť, že sú tam 

kuruci. Týchto zastihlo napadnutie nepripravených a obe strany dlho bojovali. v boji 
jeden kapitán menom gregor Parsch (Parragh) spolu s piatimi ďalšími kurucmi dostali 
smrteľný zásah, padli aj s koňmi [kapitán nezahynul – pozn. m. ď.]. Z našej strany padli 
dvaja nemeckí vojaci, štyroch chytili a odzbrojili, ale my sme ich vyslobodili.

15. županovu lúku pod hradom skosili. Kuruci ich prácu chceli zmariť a vyrazili z tá-
bora, ale hradná stráž im v tom zabránila.

16. Prišla zvesť, že nepriateľská armáda sa blíži s cieľom obkľúčiť hrad a mesto Tren-
čín. a skutočne

17. k podlužanským lúkam sa blížil a zhromažďoval sa tam nepriateľ a nasledujúci 
deň

18. podvečer s početným nemeckým a uhorským vojskom, so 7 väčšími delami a 4 
mažiarmi sa objavil pri dedine biskupice plukovník Ján šréter a postavil si tam tábor. 
Tento deň ani v noci nepriateľ bitku nezačal. nasledujúci deň

19. jeden trubač priniesol od plukovníka šrétera list, adresovaný županovi a veliteľo-
vi, v ktorom žiada o odovzdanie hradu a mesta, v opačnom prípade sľubuje strašnú od-
vetu. ale nasledujúci deň

20. župan aj veliteľ dali náležitú odpoveď: nie je zvykom odovzdávať hrady na oby-
čajné listy, ale keď pán plukovník má aj iné prostriedky, nech ich smelo využije. Po tejto 
odpovedi nepriateľ ešte v tú noc zasypal mesto bombami a delostreleckou paľbou, ale 
vďaka bohu nevznikli na domoch významnejšie škody. okolo poludnia, čo nám vopred 
aj oznámili, bolo nepriateľom slávené Te Deum Laudamus na počesť víťazstva nad cisár-
skym generálom rabattom.

21. Pokračovala nepriateľská delostrelecká paľba, na mesto padlo veľa bômb a bolo 
poškodených mnoho domov a medzi nimi aj županov. budovy, obchody sa zrútili, okná 
boli vybité, v Caunerovom dome jeden chlapček v posteli tragicky zahynul a jeho sestra 
bola ťažko zranená.

22. Celý deň pokračovala delostrelecká paľba a padali bomby. niektoré zápalné bom-
by padli aj na jezuitské kolégium a arcibiskupský konvikt, ale boli zahasené. Tu spome-
niem, že na mesto padlo okrem delových gulí asi 38 bômb.

23. Trenčianske predmestie, ktoré nepriateľ obsadil, aby mohol odtiaľto obliehať 
mesto, hradné vojsko podpálilo a nepriateľa odtiaľ vyhnali.

24., 25. Kuruci na kopci blízko hradu popri štátnej a hradnej ceste postavili nové 
stanovištia, delá a mažiare.

29. ráno okolo 4. hodiny usilovne bombardovali mesto, cez deň padlo aspoň 27 
bômb, niektoré aj pol metrákové, ale s božou pomocou škody neboli, iba jeden podka-
pitán bol ťažko zranený na tvári a ruke.
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30. Celý deň pokračovala delostrelecká paľba, streľba z pušiek a príval bômb. 24 met-
rákových bômb padlo na hrad tam, kde boli ubytovaní župan, veliteľ a ostatní páni, ale 
neboli väčšie škody. Tento a nasledujúci deň

31. šréter opäť žiada odovzdať mesto a hrad, ale zbytočne, a preto ešte zúrivejšie páli-
li. vypálili na nás aspoň 17 väčších bômb a ohnivých gúľ, ktoré nespôsobili ľudské straty, 
ale o to viac škôd na budovách. noc bola pokojná, nevideli sme bomby a nepočuli sme 
výstrely.

august
1. deň sme prežili my na hrade v pokoji, ale
2. poobede okolo 4. hodiny prišla obrovská – ako nám hlásili 12-tisícová armáda do 

dediny nozdrkovce s generálom berčénim a utáborili sa pri váhu. ešte v ten deň podve-
čer poslal berčéni) do mesta svojho adjutanta Jána sentivániho, aby nám dal na vedomie, 
že dorazil so svojou armádou a že dôstojníka Juraja ottlyka pošle k županovi a veliteľovi 
s odkazom. odpovedali sme mu, že to závisí od jeho vôle. nasledujúci deň

3. Juraj ottlyk s Pavlom Príleským a spomínaným adjutantom prišli v meste do domu 
štefana širčica. namiesto nich sme vyslali na žiadosť berčéniho troch rukojemníkov – on-
dreja dubnického, jedného vlajkonoša a županovho tajomníka abraháma Kampela. od-
kaz berčéniho znel: mesto a hrad vydať podobrotky, ak nechceme byť zodpovední za ťažké 
vojenské zrážky. Za účelom vykonania tejto úlohy sem prišiel osobne. Tento odkaz sme vza-
li na vedomie, oznámili aj ostatným pánom na hrade a potom na druhý deň

4. jednomyseľne a z vôle všetkých sme vyslali do berčéniho tábora cisárovho splno-
mocnenca Františka beréniho, zástupcu mešťanostu a ondreja dubnického s nasledov-
nou odpoveďou a rozhodnutím: generál berčéni veľmi dobre vie, že veličenstvo zverilo 
ochranu a obranu hradu do rúk veliteľa a župan spolu s veliteľom majú slúžiť záujmom 
veličenstva v zmysle prísahy a povinnosti, preto odovzdanie hradu a mesta nie je v našej 
kompetencii. rukojemníci – barón beréni, Pavol Príleský a Ján sentiváni zostali u nás, 
kým sa naši nevrátili. Z tábora prišli až podvečer. na druhý deň

5. gróf berčéni prišiel z tábora na predmestie, vošiel do domu pani širčicovej, kde 
v duchu kresťanskej viery rokoval so županom. až podvečer sa vrátil späť do tábora a žu-
pan zasa na hrad.

6. na hrade sa uskutočnilo rokovanie s tamojšími pánmi a vojenskými úradníkmi. 
veliteľ a župan predostreli názor grófa berčéniho, jeho snahy a vyhrážky, z druhej strany 
zasa situáciu hradu a mesta, ktorých ďalšia obrana, značné poškodenie múrov a neistý 
príchod pomoci nie je vôbec priaznivá. v tejto ťažkej a trpkej situácii pre získanie času je 
vhodné začať uvážené vyjednávania s berčénim. na tomto sa jednomyseľne dohodnúc, 
veliteľ a mestskí magnáti a šľachtici skoncipovali isté panovníkovi neškodiace a našej ďal-
šej ochrane slúžiace body, a o týchto sme informovali grófa berčéniho cez vyslanca. s tý-
mito bodmi sa však berčéni neuspokojil a druhýkrát prišiel

7. zo svojho tábora do záhrady u širčicových, kde jednal so županom a značne ne-
trpezlivý vyhlásil, že vyjednávaním o kapitulácii sa len márni čas a keď neodkladne ne-
odovzdáme hrad, on ho ohňom a železom obsadí, nešetriac mužov ani ženy. Toto berúc 
na vedomie

8. poslali sme župana s upravenými bodmi do tábora k berčénimu a on odtiaľ pri-
niesol písomnú odpoveď.

9. Pokračovali traktáty s grófom berčénim, avšak prišla istá správa o blížiacej sa po-
moci. rozhovory sa prerušili a prerušilo sa aj prímerie.

10. Z moravy cez Hrozenkovský priesmyk dorazila veľmi očakávaná pomoc, z väč-
šej časti moravské vojsko, ktoré zložilo ako províziu múku, nechali tu 200 vojakov a ešte 
v noci sa vrátili na moravu. berčéniho jazda im išla naproti, aby zabránili ich prechodu 
a zatarasili im cestu. K stretu došlo pri Kostolnej a obe strany stratili niekoľkých mužov, 
avšak kuruci potom ušli a skupina šťastlivo dorazila. napriek tomu počas prítomnosti 
plukovníka Krumpacha vystrelili na príkaz veliteľa vojska 5 väčších bômb na hrad, z kto-
rých jedna dopadla v blízkosti plukovníka a župana, ale, vďaka bohu nikomu sa nič ne-
stalo.

11., 12. naši vyrazili z mesta do blízkych dedín a pri tejto príležitosti dvaja občania 
dobrovoľne prešli ku kurucom a jedného zajali. v noci nepriateľ opäť vystrelil niekoľko 
bômb na mesto, ale nespôsobili škody.

13. naše nemecké a  maďarské vojsko zaútočilo a  podpálilo nepriateľskú batériu 
a úplne zničilo jeho šiance. našli aj mínu, ktorá by mala účinnosť až na 27 siah pod hra-
dom. ale aj nepriateľ spustil silnú delostreleckú paľbu. Tento deň sa jeden trenčiansky 
murár vrátil k vernosti veličenstva a priniesol so sebou plán kuruckého tábora.

14. mešťania vtrhli na to pole, kde bol predtým rozložený aj tábor moravanov a od-
niesli si všetko, čo sa dalo ešte použiť, aj zašpinené omšové šaty. Kuruci im v tomto ne-
vedeli zabrániť.

15. obvyklým spôsobom sme oslávili nanebovzatie Panny márie. v noci nepriateľ 
pustil dolu váhom 9 prázdnych pltí, aby zničili mlyny pri mestskom moste, ale mlynári 
ich pochytali a tak im boli skôr na úžitok.

16. mešťania nedbajúc na kuruckých strážcov si priniesli z vonkajších záhrad rôznu 
zeleninu do kuchyne.

17. župan urobil súpis dobrovoľníkov spomedzi veliteľov výpomocného vojska, 
ochotných útočiť, týchto boli povinní podporovať mešťania vlastniaci kone. Títo aj zaú-
točili

18., 19. v noci pod velením Pavla Tallera a uchmatli 7 kusov hovädzieho dobytka. 
Predpoludním sa pri obci žabinec zaplietli do boja, pričom bolo zranených niekoľko ku-
rucov a spomedzi našich nikto. v tejto bitke bol zajatý jeden zranený šľachtický kuruc 
z novohradskej stolice menom žigmund batta, ktorý bol ťažko zranený na hlave a zo-
brali sme ho do mesta.
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20. nepriateľ neútočil, bol pokoj,
21. pretože bol veľký nedostatok slamy a sena pre zvieratá, a preto mešťania vyrazili 

na vidiek a priniesli veľké množstvo krmiva.
22. v tábore sa zhromaždilo veľa kurucov a pribudlo veľa nových šiatrov.
23. spoločne sme sa rozhodli, že z dôvodu nedostatku potravín budú hlavne ženy, 

deti a žobráci poslaní z mesta preč.
24. na tento deň odložil podžupan oslavy patróna sv. štefana, ktoré sme slávili spolu 

so županom, veliteľom a hradnými pánmi.
25. opäť zaútočili naši z mesta, bojovali proti nepriateľovi, pätnástich chytili a z nich 

dvoch zabili.
26. štefan širčic vyššie uvedených pánov pohostil obedom.
27. Kuruci vypálili obec orechové aj so  županovou krčmou. v noci prišiel posol 

z moravy a oznámil, že čoskoro príde celkom iste pomoc zo strany ríše. v tento deň žu-
pan napísal do tábora imrichovi bezegovi vo veci výmeny zajatcov. odpoveď bola súhlas-
ná. v noci sa asi 80 zadržiavaných moravanov vrátilo na moravu.

28. videli sme odchádzať niekoľko oddielov kurucov z biskupického tábora smerom 
na nové mesto nad váhom.

29. v noci prišiel posol k veliteľovi s listom od panovníka pre mešťanov, v ktorom 
oboznamoval o svojich víťazstvách vo Francúzsku a bavorsku. Hoci v tomto boji zahy-
nulo niekoľko tisíc mužov, cisárska armáda ukoristila 50 diel a celú výzbroj nepriateľa. 
Panovník prosil veliteľa a grófa, aby po obdržaní listu uskutočnili slávnostné Te Deum.

30. mešťania opäť za účelom získania potravín vyrazili do blízkych dedín a vrátili sa 
s veľkým množstvom potravín.

31. veliteľ v noci vyslal kastelána s nebezpečným poslaním na moravu a odtiaľ ďalej 
na cisársky dvor, aby tam úprimne o všetkom referoval a na obranu mesta a hradu úctivo 
prosil o pomoc a aby sa čím skôr vrátil.

september
1. rozhodli sme sa, že deň Te Deum Laudamus oslávime na druhý deň
2. veľkými oslavami a výstrelmi z dela u jezuitských farárov. mešťania nás hradných 

pohostili obedom.
3. do biskupického tábora prišli dva prápory asi 200 pešiakov. odtiaľto odpísal 

imrich bezeg županovi vo veci výmeny zajatcov a oznámil, že minulý mesiac, 26. au-
gusta získali nitru a o vzdaní sa nových Zámkov jednajú s generálom grófom berčé-
nim. ďalej písal, že s moravanmi uzavreli prímerie a formálne rokujú o mieri aj s ci-
sárskymi.

4. Z niekoľkých diel pálili na predmestia a na tam sa nachádzajúcich pešiakov.
5. Z moravy prišli poslovia s potešujúcim listom, v ktorom informovali, že čoskoro 

príde silná pomoc a zmienili sa aj o slávnom víťazstve nad Francúzmi a bavormi.

6. mešťania vtrhli do blízkych dedín. Keď si to kuruci všimli, strhla sa medzi nimi 
bitka. na našej strane bol jeden ranený, na druhej strane dvaja.

7. Z mesta poslali preč približne 100 osôb, hlavne ženy a deti, ktoré nemali už čo 
jesť. Hoci ich kuruci nechceli prijať, museli zostať mimo mestských múrov, keďže ich ne-
pustili späť.

8. večer okolo 9. hodiny kuruci podpálili na druhom brehu váhu ohradu okolo tren-
čianskych záhrad aj s domčekom patriacim k orechovskej krčme.

9. Kuruci sa neodvážili zaútočiť.
10. Poobede okolo 2. hodiny mešťania vyrazili do blízkych dedín. s nepriateľom 

museli viesť dlhší boj, až ho napokon zo Zamaroviec vyhnali, dedinu vylúpili a niekoľko 
nervóznych mužov vypálilo do tla 12 domov.

11. Zopakovali vpád do Zamaroviec a zo záhrad a pivníc priniesli značný lup do mes-
ta. Kuruci sa im v tom snažili zabrániť, ale naši ich potlačili.

12. maďarské a nemecké vojsko aj tretíkrát vyšlo do tej istej dediny získať potravi-
ny a hlavne kone, kravy a drobné zvieratstvo. Z dediny útočiacim kurucom [v sile] asi 4 
oddielov pešiakov dali naši dôkladnú lekciu. viac ako 100 jazdcov a s nimi aj pešiakov 
s hanbou zahnali až ku kopcom. spomedzi kurucov padlo 5 mužov najmä dôstojníkov 
a spomedzi našich sa zranil len jeden. sankóa chytili a zajali.

13. Poobede okolo 1. hodiny sme videli ísť do biskupického tábora dva oddiely pešiakov.
14. župan napísal list imrichovi bezegovi vo veci odovzdania zajatcov na moravu. 

dve jednotky jazdcov sa pohli smerom na soblahov.
15. od imricha bezega priniesli list pre župana. od moravy sme počuli veľkú de-

lostreleckú paľbu.
16. Kuruci začali vinobranie na zlatovskom kopci. inak tento deň plynul pokojne, 

nepriateľ neútočil.
17. Kuruci pokračovali s vinobraním skorého hrozna v kopcoch. na túto robotu, ako 

aj na ich ochranu dohliadalo pod vinohradom na lúke veľké množstvo pešiakov. Túto noc 
prišiel posol z moravy s listom, v ktorom sa zvestovalo, že moravské markgrófstvo uzav-
relo prímerie a s Uhrami rokuje o mieri.

18. v noci dvaja nemeckí vojaci ušli z hradu ku kurucom. Tú istú noc sa vrátil posol 
z moravy.

19. župan dovolil mešťanom vyjsť do susednej dediny, aby získali potraviny a krmo-
viny. Keď sa vrátili, nepriateľ vtrhol do dediny žabinec patriacej k mestu a pred našimi 
očami ju podpálili. s týmto sa však neuspokojili a podpálili aj panstvo zamarovských je-
zuitských farárov.

20. Zhora sme videli zísť 3 oddiely kurucov do biskupického tábora. v noci podpá-
lili časť mosta.

21. oslavovali sme deň apoštola matúša. Po omši bol jeden kuruc prehodený z mú-
rov do predmestia.
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22. Pán adam rajman napísal list grófovi, v ktorom v mene Juraja ottlyka infor-
moval, že uzavreli prímerie s moravanmi. Pretože rajman písal o prímerí veľmi hmlisto, 
žiadali sme, aby jasnejšie a podrobnejšie informoval pána grófa. v tento deň boli dvaja 
kuruci prehodení cez múry.

23. Prišiel list od bezega s pripojením listu brnenského cisárskeho veliteľa ako dôkaz 
o uzatvorení prímeria s moravanmi, ale my sme o tom pochybovali. v tento deň mešťa-
nia vyšli na polia blízko múrov, aby si z nájdeného dreva urobili zásoby. Keď na nich začal 
nepriateľ paľbu, nemohli našim ublížiť, lebo naša streľba bola účinnejšia. naše delostre-
lecké gule zabili dvoch spomedzi nich.

24. župan opäť napísal list imrichovi bezegovi poďakujúc mu za správu o uzavretí 
mieru. v noci jeden nemecký vojak ušiel ku kurucom.

25. Z moravy prišli dvaja poslovia s pozdravnými listami, podľa ktorých regulárne 
cisárske vojsko má namierené na moravu. v noci nepriateľ pustil dolu váhom 20 prázd-
nych pltí, aby zničili mosty a mlyny, ale nič nebolo poškodené, lebo mlynári naopak 10 
pltí vylovili a mesto získalo z nich vzácne drevo.

26. Kuruci pokračovali v ničení budov na trenčianskom predmestí a ukoristili drevo 
pre potreby tábora.

27. mešťania na čele s ctihodnými pánmi, s vicerektorom kolégia a farármi prišli k žu-
panovi a hradnému veliteľovi, aby sa posťažovali na neznesiteľný nedostatok potrieb a potra-
vín a aby si vypýtali jedlo a pomoc. župan ich ubezpečil, že čoskoro príde vojenská pomoc.

28. veľké kurucké vojsko sa poobede objavilo pred trenčianskymi mostami a niekoľ-
ko mešťanov ich začalo prenasledovať na zamarovskom poli. na ich pomoc sa ponáhľal 
kapitán z Kremnej, ktorého napadli práve tam došlí kuruckí jazdci a ledva im dokázal 
ujsť. Celkom 7 mešťanov padlo do zajatia, kuruci ich uväznili. v noci sa kuruci zabávali 
pri hudbe na predmestí, naši do nich strieľali z diel.

29. bol tichý deň.
30. župan napísal vo veci spomínaných zajatcov veliteľovi blokády, aby s nimi zaob-

chádzali kresťansky, ak nechcú, aby sme použili odvetné opatrenie.

október
1. Kuruci rozmnožili stráže na predmestí. večer okolo 7. hodiny bolo počuť tri vý-

buchy z diel od moravy.
2. Tri oddiely jazdcov sa pustili smerom na súču. Títo sa ani nevrátili a iní sa motali 

okolo trenčianskych mostov. vystrelili sme na nich z dela.
3. obdržali sme list od Juraja ottlyka, v ktorom oznámil, že prímerie predĺžili do 15. 

októbra. vymenovaní cisárski ministri odišli ku kniežaťu rákocimu, aby jednali o ďal-
šom prímerí, ba aj o mieri.

4. Znovu prišiel posol s listom, podľa ktorého má zakrátko doraziť pomoc aj s nevy-
hnutnosťami. Posol v noci odovzdal list a okamžite sa vrátil späť.

5. župan opäť napísal veliteľovi blokády. dozvedeli sme sa, že našich zajatcov, spo-
medzi nich najmä jedného, podozrievajú z vyzvedačstva a podľa toho s ním aj zaobchá-
dzajú, a [župan] preto žiadal: nepovažujte ho za pohana, ale zaobchádzajte s ním ako 
s ostatnými kresťanskými zajatcami. v noci jeden nemecký vojak ušiel ku kurucom.

6. v jezuitskom kolégiu veliteľ s podžupanom za prítomnosti vojenských dôstojní-
kov prerokovali viaceré užitočné návrhy poslúžiac tým panovníkovi.

7. s povolením veliteľa vyšli ženy z mesta do vonkajších záhrad pre palivové drevo 
a iné veci, ale kuruci ich zajali a zahnali do tábora.

8. nepriateľskí jazdci aj pešiaci prešli na druhý breh váhu do dediny Záblatie a zo-
stali tam celú noc.

9. Z mesta poslali preč asi 30 žien s deťmi. večer asi 20 kurucov napadlo mestské 
mlyny a chceli ich zničiť, ale mešťania ich zahnali granátmi a paľbou z kanónu.

10. Jeden kuruc sa ako navrátilec z tábora vrátil na stranu panovníka a povedal, že 
nepriateľ má veľké obavy z prichádzajúcej a čoskoro očakávanej vojenskej pomoci. v noci 
dorazili z moravy Hurlym vyslaný zástupca veliteľa, jeden poddôstojník a [ďalej] hrad-
ným veliteľom do viedne vyslaný kastelán a 10 hrozenkovských pandúrov. Títo zajali 
dvoch kuruckých strážnikov.

11. na lúkach pod hradom bolo vidieť niekoľko kurucov, hradní ich odháňali preč.
12., 13. nepriateľ neútočil.
14. ...1

 
Preložila mária ďurčová.

Citované podľa ďUrČová, mária: denník neznámeho šľachtica – pozorovateľa z Trenčianskeho 
hradu. in: segeš, vladimír – šeďová, božena, eds.: Neďaleko od Trenčína... Pamätnica k 300. výročiu 
bitky pri Trenčianskej Turnej. Trenčianska Turná – bratislava : obec Trenč. Turná – vojenský historic-
ký ústav, 2008, s. 163-180.

literatúra: KÓnYa, Peter (ed.): Povstanie Františka II. Rákocziho 1703 – 1711 (v novšom priblížení) 
: Rákóczi-szabadságharc 1703 – 1711 (újabb megközelitésben). Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej 
univerzity, 2005.

* * *

1 denník ďalej nepokračuje.
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Francúzsky vyslanec o kuruckom vojsku
máj 1705

vyslanec Ľudovíta Xiv. markíz des alleurs u Františka ii. rákociho v rokoch 1704 
– 1709 je autorom spisu Hlásenie o stave záležitostí uhorských nespokojencov v čase, 
keď pán des alleurs prišiel ku kniežaťu rákocimu, ako aj o opatreniach, ktoré podnikli 
v Uhorsku a sedmohradsku v záujme ťaženia roku 1705, doplnené o opis zvykov kra-
jiny a jej obyvateľov. Ukážka obsahuje opis a hodnotenie stavu povstaleckého vojska, 
jeho zásobovania a velenia v druhom roku povstania.

v nasledujúcom mesiaci máji (1705) spočítali vojsko (bojujúce) za slobodu: šesť stolič-
ných švadrón,1 dva prápory palotášov,2 osem nemeckých práporov a päťdesiatšesť stolič-
ných práporov, čo bolo spolu štyridsaťštyritisíc osemsto ľudí, nerátajúc stotinu granátni-
kov ani jágrov. avšak zo všetkých týchto vojsk iba naposledy spomínané dve stotiny a ešte 
karabiníci, palotáši a nemci udržiavajú istú disciplínu a sú primerane vyzbrojení; takže 
v skutočnosti možno rátať iba s tisíc štyristo jazdcami a päťtisíc tristo osemdesiatimi pe-
šiakmi; ostatné sú však dobré iba na to, aby spotrebovali vojnové zásoby a robili zmätok. 
Pritom vykonali všetky opatrenia na zaopatrenie vojsk. Z Poľska dali priviezť súkno, aby 
obliekli stoličné oddiely, keďže ostatní už všetci nosili uniformy. Čo sa týka stravovania 
počas výprav, každá stolica bola povinná dovážať chlieb jednotkám zdržiavajúcim sa na jej 
území a na tento cieľ poslať komisára k vojsku. Zvláštny komisár sa staral o zaopatrenie 
kniežacieho dvora, opäť ďalší o francúzskych a bavorských vyslancov, o sprievod gene-
rálov a cudzie stotiny. novší komisár zariaďoval dopravu volov a ich rozdelenie v rámci 
vojska, opäť ďalší plynulo vypravoval na cestu vozy naložené sudmi s pivom a vínom. 
stravovacie kvóty určovala štátna rada pre panstvá, ktoré presne plnili nariadenia: dová-
žali vojsku zásoby, ktoré sa dostali do rúk komisárov a títo, po ich rozdelení, predávali 
zvyšok markytánom3 na účet hlavného pokladníka, stanoviac pre každú vec rozumnú 
cenu a túto cenu museli markytáni pod hrozbou trestu smrti dodržať; takýmto spôsobom 
peniaze vyplatené na žold obiehali dookola a napokon sa vždy vrátili do pokladnice. Je 
isté, že tieto opatrenia boli veľmi rozumné: takisto všetko pohodlie sa podarilo v tábore 
zabezpečiť, iba na stany sa nedostalo, tých bol taký nedostatok, že nepočítajúc stany knie-
žaťa a ďalších dôstojníkov, v celom vojsku nebolo možné nájsť ani jeden.

Čo sa týka zbraní a ostatného bojového výstroja, dosť veľa diel a gulí našli v mes-
tách satmár, Jáger, Košice, Prešov, levice, levoča a nové Zámky; mažiare však nema-
li, odvtedy čo pri obliehaní leopoldova o štyri prišli; preto doviezli zvony zo satmáru 
do levoče, aby tam odliali nové mažiare.

47 na viacerých miestach vyrábali pušný prach, zvlášť v Jágri, kde sa hojne nachá-
dza sanitra. intendant tejto manufaktúry mi povedal, že by týždenne vyviezol aj šesť 
polton, 4 ak by ho nenechali bez peňazí. avšak kvôli ich nedostatku nevyváža ani 
šesť centov. aj mečiarske dielne boli na rôznych miestach a tiež niekoľko tovární na 
pušky. Posledné pre nedostatok robotníkov fungovali veľmi nedostatočne.

v  súvislosti s dôstojníkmi musím spomenúť, že cudzincom nedávali veliteľské 
posty v armáde a že každý uhorský aristokrat chcel byť generálom, nie je však medzi 
nimi ani jeden, kto by vyhovoval na túto funkciu. v súčasnosti gróf berčéni5 stojí na 
čele vojsk a vecí. on nie je najbohatším a najurodzenejším magnátom, no keďže je 
v ňom viac ducha a prefíkanosti ako v jeho druhoch, získal si väčšiu autoritu. žiaľ, je 
úplným nováčikom vo vojenskom majstrovstve. gróf Forgáč6 je najbohatším a naj-
vzdelanejším magnátom v Uhorsku. má schopnosti a získal aj istú prax v službách ci-
sára, kde však nikdy neprekročil plukovnícku hodnosť. aj gróf Károli bol v službách 
cisára, v hodnosti podplukovníka. o iné starosť nemá, iba aby so svojimi dvoma-tro-
ma tisícmi jazdcov plienil v rakúsku a na morave. vynikajúco pozná krajinu, zdá sa 
však, že ho nevedie iné, než túžba po koristi. dvaja esterháziovci7 sú urodzení a dob-
rého vzhľadu, bratranci grófa Tököliho. vo veľkom počte sú ešte generáli, ktorí všade 
zvádzajú také nešťastné ťaženia, že ich obviňujú nielen z nevedomosti, ale rovno zo 
zrady a tak sa zrodila táto v rákociho tábore často prízvukovaná prípoviedka, podľa 
ktorej je veľa labancov medzi kurucmi.

delostrelectvo je pod velením jedného francúzskeho dôstojníka menom la 
mothe; on vedie aj inžinierov8.  Pod ním slúžia štyria kapitáni, z ktorých dvaja koor-
dinujú delostrelcov, jeden mínerov a opäť jeden robotníkov. Títo dôstojníci sú všetci 
Francúzi: technickými vecami sa zaoberajú tiež oni. Poddôstojníci a vojaci sú takmer 
všetci nemci.

Citované podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VII. Turci v Uhorsku 2. časť. ved. red.: 
Kónya, Peter. bratislava : literárne informačné centrum, 2006, s. 84-86, č. 20 (preklad Peter 
Kónya).

edícia: KÖPeCZi, béla – várKonYi, ágnes r. (eds.): Des Alleurs márki jelentése a magyrors-
zági elégedtelenek ügyeinek állapotáról. Rákoci tükör. naplók, jelentések, kézimtok a rákóczi-sza-
badságharcról. budapest 1973, s. 133-135.

literatúra: KÓnYa, Peter (ed.): Povstanie Františka II. Rákocziho 1703 – 1711 (v novšom pri-
blížení) : Rákóczi-szabadságharc 1703 – 1711 (újabb megközelitésben). Prešov : FiF Prešovskej 
univerzity, 2005; segeš, vladimír – šeďová, božena, eds.: neďaleko od Trenčína... Pamät-
nica k 300. výročiu bitky pri Trenčianskej Turnej. Trenčianska Turná – bratislava : obec Trenč. 
Turná – vojenský historický ústav, 2008; dangl, vojtech – segeš, vladimír: Vojvodcovia. 
111 osobností vojenských dejín Slovenska. Praha : ottovo nakladatelství, 2012.
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1 švadróna či eskadróna – jazdecká jednotka v sile zhruba sto mužov, tvorili ju dve až tri čaty; 
dve švadróny tvorili divizión, jazdecký pluk pozostával zo zhruba 6 – 8 švadrón.

2 Palotáši – hovorový názov pre telesnú stráž, čiže gardu Františka ii. rákociho.
3 markytán – obchodník vo vojenských táboroch či útvaroch.
4 Tona – suchá dutá miera, pôvodne označujúca sud istých rozmerov.
5 mikuláš berčéni (bercsényi, 1665 – 1725) – župan Užskej stolice, na prelome storočí organi-

zoval odboj, v rokoch 1688 – 1693 bol zástupcom hlavného kapitána banských miest, roku 
1701 spolu s rákocim odišiel do exilu v Poľsku, počas povstania maršal a generalissimus, 
umrel v rodostó (dnes Tekirdag v Turecku), pochovaný je v Košiciach.

6 šimon Forgáč (Forgách, 1669 – 1730) – v cisárskej armáde zastával viaceré hodnosti a funk-
cie, na jar 1704 prešiel k rákocimu, generál, neskôr maršal, najschopnejší kurucký veliteľ, na 
sklonku povstania v domácom väzení, po satmárskom mieri odišiel do exilu do Poľska.

7 anton esterházi (esterházy, 1676 – 1722) a daniel esterházi (esterházy, 1665 – 1714) – obi-
dvaja kuruckí generáli, neskôr maršali.

8 Pod inžiniermi sa myslí ženijné vojsko.

kurucká prísaha v slovenčine
20. septembra 1705

Prísaha patrí medzi dávne verejnoprávne úkony. Už v antike vyprofilovala aj vojenská prísa-
ha. možno ju charakterizovať ako verejný sľub vernosti spojený so záväzkom plniť vojenské 
povinnosti v záujme istej osoby, inštitúcie či ideálov. morálny aspekt a záväznosť vojenskej 
prísahy spravidla vždy umocňovala aj nonverbálna ceremónia, často prerastajúca do sakrali-
zovaného rituálu. oddávna sa teda vedome alebo nevedome využíval efekt emotívnosti, ba 
až davovej psychózy bez ohľadu na to, či vojenskú prísahu skladal kolektív alebo jednotlivec 
v rámci kolektívu.

v štátnom archíve v Prešove sa vo fonde šarišská stolica nachádza dokument obsahujúci 
okrem iného prísahu v slovenčine z obdobia posledného stavovského protihabsburského 
povstania. Text prísahy s viacerými vsuvkami a opravami je zapísaný dosť neúhľadným pís-
mom; ide vlastne o koncept, ktorý je zaznamenaný za latinským a nemeckým rukopisným 
textom prísahy na poslednej (štvrtej) strane dvojhárku. ako vyplýva z maďarsky písaného 
komentára, text prísahy bol prijatý na povstaleckom sneme v sečanoch dňa 20. septembra 
1705,1 čiže tri dni po tom, čo bola vyhlásená Uhorská stavovská konfederácia na čele s knie-
žaťom Františkom ii. rákocim.

Z obsahového rozboru textu vyplýva, že prísaha mala adresný subjektívny charakter, každý 
prisahajúci hneď na začiatku uviedol svoje meno, pričom sa zároveň dovolával boha, svätej 
Trojice, Panny márie a všetkých svätých. nasledovalo vyhlásenie o dobrovoľnom prijatí zá-
väzkov voči Uhorskej stavovskej konfederácii, jej veliteľom a osobitne voči jej vodcovi Fran-
tiškovi ii. rákocimu, ktorý sa však menovite nespomína. Hlavnými deklarovanými morál-
nymi atribútmi prísahy sú vernosť, svornosť, poslušnosť a plnenie príkazov. ich realizáciou 
v duchu tézy priateľ môjho priateľa (v danom prípade kniežaťa) je mi priateľom, nepriateľ 
zasa nepriateľom sa má naplniť cieľ odboja – sloboda Uhorska. Za tento cieľ – podľa uzne-
sení stavovskej konfederácie, čiže povstaleckých snemov – je prisahujúci odhodlaný bojovať 
až do poslednej kvapky krvi. Záver prísahy tvorí obvyklá a vlastne neodmysliteľná invokač-
ná formulka dovolávajúca sa božej pomoci.

Kurucká prísaha v slovenčine z roku 1705 je zatiaľ najstaršou známou slovenskou vojenskou 
prísahou. má veľký význam tak z jazykového, ako aj obsahového hľadiska. Je svedectvom 
toho, že tisícky slovákov, ktorí prísahu skladali v rodnom jazyku, bojovali v poslednom sta-
vovskom povstaní za mnohé nepochybne demokratické, sociálne i náboženské ciele a idey.

Ja, n. n., prisaham skrze boha žyweho, jenž jest buch otecz, syn y duch swaty, bla-
hoslawena Trojice swata, jeden a wečny buch a skrze matku božy bl(a)hoslawenu, Pan-
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nu mariu y wšech swatich. že ja nynejšu2 Confederatiu anebo zwazek slawnich stawuw 
Uhorskej krajiny a od domu austriaczkeho we wšech narušenich slobodach a prawach 
namesto3 priwedeny dobrovolne a milerad prijimam a do nej wstupujem, a tu jistu jako 
žiwot muj w poctiwosty mity, wažyty a  zachowaty budem se usylovat, proty nej any 
zjewne, any tajne nykdy ne budem practykowat, ale radejy jestlyže koho proty nej practy-
cowat nečo zrozumym a nebo uslišym, toho hnedky najbliššymu comendantowy, anebo 
samemu oswycenemu Knyžecy4 osnamym a wyjawym; a nykdy od toho zwazku ne od-
stupim, ale radejy o to se budem usylovat, abich se neswornosti wystryhal, swornost samu 
jakžto dušy toho zwasku swato nasledowat a zachowat, a nadto nadewšetko jeho oswyce-
nost5 Knyžecku za wudce tej Confederatiy poznawat a usnawat budem, jeho z wšecku sylu 
uctit, prykazanym jeho poslušny budem, a tak dalej, prytelem jeho pritelem, a nepritelum 
nepritelem dokavat sem žywy, až do poslednej kropejky mojej krvi budem. a ponevacz tej 
confederacii cýl a konecz jest ten, aby sloboda našej uhorskej krajiny nawrácena bila, ten 
techdy cil promowowat6 a wšelijakim spusobem branit, a čokolwek stawy tej confederatii 
spolu uložy a dokonczy7, y ja podle toho doborowolne ridit a sprawowat se budem. a to 
moje predsewzety prisahu potwrzujem. Tak my bože pomahaj.

Uloženie: štátny archív Prešov, f. šarišská stolica, sign. a. p. 1705/193.

edícia: segeš, vladimír: Kurucká prísaha v slovenčine z roku 1705. in: Vojenská história, roč. 
8, 2004, č. 4, s. 85-87.

literatúra: gosiorovsKÝ, ivan: vojenská prísaha (história a súčasnosť). in: Vojenská história, 
roč. 5, 2001, č. 1, s. 86-95; HorváTH, Csaba: A magyar katonai eskü története. budapest : 
Honvéd Kiadó, 1998; segeš, vladimír: Kurucké vojenské normatívy v čase povstania Františ-
ka ii. rákociho. in: Kónya, Peter a kol.: Doba kuruckých bojov : Kuruc küzdelmek kora. Prešov : 
vyd. Prešovskej univerzity, 2014, s. 127-133.

* * *

1 „Költ az Szécsényi mezűben celebrált Generalis Conventussunkkul Sz(ent) Mihaly havanak 20 
napjan 1705.“ ministerstvo vnútra – štátny archív v Prešove, fond šarišská stolica, sign. a. p. 
1705/193, s. 2.

2 Za slovom nynejšu nasleduje nadpísané teraznejšu.
3 v origináli – nepochybne omylom – uvedené namesko.
4 Je povšimnutiahodné, že pôvodne uvedený titul osvietený knieža a kniežacia osvietenosť bol 

neskôr opravený na maďarizovaný výraz jasný fejedelem, fejedelmská jasnosť. Posledné dve 
slová oswycenemu Knyžecy sú škrtnuté a nadpísané, čiže akoby opravené na Jasnemu Feidel-
mowy; čo má však ten istý význam, keďže fejedelem je po maďarsky knieža.

5 Posledné slovo oswycenost je škrtnuté a opäť akoby opravené v rovnakom, no maďarizovanom 
význame Jasnost Feidelemsku.

6 Promovovat (z lat.) – podporovať, rozširovať.
7 na margu je pripísané, čiže akoby opravené na uloža a dokoncza.
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49 kurucká báseň
okolo 1707

v radoch kuruckého vojska za posledného a najväčšieho stavovského protihabsburské-
ho povstania Františka ii. rákociho v rokoch 1703 – 1711 bojovalo mnoho slovákov, 
čo bolo dané aj tým, že vojnové udalosti sa odohrávali prevažne na území slo-
venska. náklonnosť slovákov k povstaniu, najmä v jeho počiatočnom období, 
vyplývala zo skutočnosti, že vodcovia povstania deklarovali viacero príťažlivých 
cieľov – nastolenie náboženskej slobody, odstránenie zemepanských tiarch 
a udelenie osobnej slobody tým poddaným, ktorí narukujú do povstaleckého 
vojska. Zaujímavé svedectvo o účasti slovákov na povstaní a posvätení povstalec-
kých zástav evanjelickým superintendentom danielom Krmanom podáva dobo-
vá báseň neznámeho autora. Posviacka zástav na myjave nie je inými prameňmi 
dokázaná. Podobná posviacka sa uskutočnila v žiline 8. 3. 1707, keď daniel 
Krman posvätil osem nových zástav kuruckého vojska vedeného plukovníkom 
Urbanom Celderom.

Biskup krman na myjave zástavy svatí
Podte chlapci do myjavy,
Pán biskup svatí zástavy.
s radostú sa podivíte,
Keď jejich farby uvidíte.
oznámim vám jejich ména:
biela, zelená, červená.
Červená do boja volá
mládež z celého okolá.
Zelená značí slobodu,
Která sa stane národu.
biela nám po krátkom čase
Kostoly navráti zase.
Kto lásku k vlasti cíti,
Ten sa hnedka zbroje chytí.
Hla, bubnujú, trúbá, zvoňá,
sadni si každý na koňa.
na tu reč z myjavy tisíc
Z okolních dedín ješte víc

mládencuv sa zverbovalo,
Pri zástavách prisahalo.
Potom biskup Krman kázal,
vojakov k tomu zavázal,
aby sa pekne chovali
a nikde nerabovali.
s modlitbú dokonal svú reč
a vojsko sa odobralo preč.

Citované podľa Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti I. bratislava : národné literárne 
centrum, 1998, s. 232-233, č. 72 (ed.: vladimír segeš).

Uloženie: originál rukopisnej zbierky básní sa nachádza v lyceálnej knižnice v bratislave (bez 
signatúry).

edícia: Csanda, sándor: Törökellenes és kuruc harcok költészetének magyar-szlovák kapcsolatai. 
irodalomtörténeti füzetek 32. budapest 1961, s. 198.

literatúra: mrva, ivan: Kurucká vojna na slovensku a jej dôsledky v rokoch 1704 – 1711. in: 
Historický časopis, roč. 44, 1996, č. 4, s. 583-611.
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50 mercurius veridicus o bitke pri Trenčíne
6. augusta 1708

Za povstania Františka ii. rákociho vychádzali na území Uhorska v rokoch 1705 – 
1710 tlačené správy o najdôležitejších udalostiach povstania. noviny sa nazývali mercu-
rius veridicus ex Hungaria (Pravdivý posol z Uhorska). v týchto novinách sú informá-
cie o politických zámeroch a vojenskej činnosti povstalcov. rákociovské tlačené noviny 
možno považovať za prezieravú politickú taktiku vedenia protihabsburského odboja. 
ich cieľom bolo informovať najmä zahraničie o povstaleckej činnosti, preto vychádzali 
v latinčine. spomína sa v nich každý vojenský úspech povstalcov, pričom víťazstvá sa 
prezentovali ako veľmi významné, porážky zasa ako zanedbateľné udalosti. noviny da-
tované 6. augusta 1708 v nových Zámkoch prinášajú pomerne podrobný opis bitky 
pri Trenčíne, v historiografii známej aj ako bitka pri Trenčianskej Turnej. Priebeh bitky 
sa podáva ako správa posla, ktorý práve prišiel z tábora pri Trenčíne a doniesol smutnú 
novinu o nešťastí, ktoré postihlo rákociho armádu.

v nových Zámkoch 6. augusta 1708
Z tábora pri Trenčíne prišla neočakávaná a smutná zvesť a tá je o to zdrvujúcejšia, 

že takmer celé Uhorsko považovalo za istý úspech dobre pripravenej armády. Totiž 
potom ako najjasnejší sedmohradský knieža a vedúci knieža konfederovaných uhor-
ských stavov František rákoci rozdelil armádu na tri časti a tak ako v sedmohradsku 
pod velením pána maršala baróna alexandra Károliho,1 ako aj v zadunajských kra-
joch gróf anton esterházi2 pod vedením vrchného generála tohto územia všetko dob-
re zabezpečil, vezmúc si k sebe zbor jeho milosti vrchného generála grófa mikuláša 
berčéniho,3 rozložil tábor s cieľom, aby obsadil niektoré pevnosti, no v prvom rade 
preto, aby, zhotoviac most cez váh, obsadil nepriateľské šiance postavené pri mesteč-
ku nové mesto nad váhom. Za tri dni útokom prinútil vzdať sa hrad Čachtice a za-
jal veliteľa tohto miesta spolu s jeho tridsiatimi vojakmi; a podľa možnosti podnikol 
všetky prípravy a opatrenia na útok na spomínané novomestské šiance, no predsa 
dôkladne si premysliac celú vec, usúdil, že bude užitočnejšie obliehať a obsadiť väčšiu 
pevnosť Trenčín, už iba preto, že potom sa ľahko môže stať, že aj ostatné pevnosti sa 
vzdajú, zmenil strategický plán a celú armádu nasmeroval na realizáciu tohto oblieha-
nia. Takto potom stiahnuc tábor, 2. tohto mesiaca rozložil nový na stráňach kopcov 
týčiacich sa v blízkosti spomínaného hradu. nepriateľ získal včas informáciu o jeho 
úmysle – nechajúc svoju batožinu pri novom meste – sileným pochodom z moravy 
doraziac tam a zavčas rána zaútočí na naše predné stráže. sotva prešla jedna hodina 

odkedy došla zvesť o príchode nepriateľa do tábora, už aj celá nepriateľská armáda 
zaplaví protiľahlé kopce, usporiada sa do bitevnej zostavy a podľa všetkých signálov 
chce okamžite začať bitku. medzitým našim zostalo iba toľko času, aby knieža spo-
lu s ďalšími veliteľmi vyviedli pluky a tie sa rozmiestnili na bodoch, ukazujúcich sa 
ako nevyhnutné kvôli pohybom nepriateľa a poriadku bitky a ďalej, aby jednotlivé 
zrejmé nedostatky boli vyplnené súrnym a rýchlym konaním. Keď nepriateľ uvidí, že 
druhá strana je pripravená a vezme do úvahy, že medzi dvoma armádami leží strmé 
údolie, ktoré mu prechod skomplikuje, ba učiní ho nebezpečným, po ceste vedúcej 
k Trenčínu, rýchlym pochodom, v poloblúku prejde na pravú stranu. Pod vplyvom 
viacerých neurčitých názorov vznikla medzi našimi predstava, že sa nepriateľ, ako sa 
zdá, vyhýba otvorenej bitke a chce vtiahnuť do pevnosti, načo sme zostavu našej ar-
mády, nakoľko bolo v krátkom čase možné, zmenili. ešte jednotky ani celkom neza-
ujali nové postavenia, keď nepriateľ vydal rozkaz, aby srbské oddiely začali útok pro-
ti našim ľahko vyzbrojeným práporom, ktoré čakali mimo bitevného poľa, ďalej od 
vojska zoradeného v bojovej zostave. srbov síce ľahko zatlačili späť, ale vzájomnými 
útokmi opäť vzplanul medzi nimi boj. medzitým sa hlavná sila nemeckého vojska 
približovala k nášmu pravému krídlu a opatrne obíduc pechotu, útokom sa vrhli na 
čerstvo zostavený pluk jazdeckej gardy, ktorý hanebne vzápätí podľahol panike a dal 
sa na ústup. Kým však knieža spolu s ďalšími veliteľmi zavolá na pomoc vzdialenú pe-
chotu a knieža v náhle vzniknutom chaose jazdiac dookola vydáva rozkazy, jeho kôň 
sa v tejto jazde potkol, on sám spadol (toto sa stalo aj s najvyšším generálom4), tak, 
že kôň sa v náhlom páde okamžite pominul, samotný knieža potom zletel tvárou na 
zem, pričom silne krvácal. Kým príde ku kniežaťu osobná stráž a vytiahne ho spod 
spadnutého koňa, prepukne strašná trma-vrma, po maďarsky hore-dolu vykrikujú, 
že knieža spadol, čo ostatní vo veľkom vreskote rozumeli tak, že padol. Táto smut-
ná správa v momente obletela všetky jednotky a celú armádu opanoval taký strach, 
že ďalej už neposlúchali veliteľov, každý sa dal v náhlivosti na útek, predovšetkým 
jazda, ktorá tým, že bez akéhokoľvek poriadku precválala na susedné horské hrebe-
ne, hanebne nechala pechotu svojmu osudu. ešte šťastie, že božia milosť toto jedno 
zariadila tak, aby sa väčšia časť pechoty, ktorá sa oddelila z údolí a zamiešala sa do 
boja na zalesnených stráňach, dostala z bitky nedotknutá; keďže nepriateľovi preká-
žali nespočetné priekopy a zrázy, tak sa pechota stiahla do hôr. straty boli sotva tristo 
jazdcov.5 Hovoria, že nepriateľ, nadutý od nečakaného víťazstva, no zvlášť mnohých 
zanechaných zástav, nepretržitým pochodom vyrazil k rieke Hron a iba v nasledujú-
cich dňoch vyjde najavo, čo má v úmysle. sú správy, že nás chce obliehať, no hoci 
nemá vôbec pechotu, považujú za neuveriteľné, žeby sa pustil do takéhoto veľkého 
vojnového podniku a ešte menej aby ho realizoval; avšak rátajúc s každou možnos-
ťou, veliteľ tohto miesta sa však drží a hrad,6 ktorý je v potrebnej miere vybavený aj 
vojskom, aj potravinami, zo dňa na deň ho rozširuje a zosilňuje ďalším potrebným 
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vybavením; a dokonca, na odrazenie ďalších iniciatív nepriateľa a obranu okolitého 
vidieka, v hradbách hradu je stále rozmiestnený nový zbor generálmajora Jána botty-
ána7, ktorý pozostáva zo šomodiho, szalayovho, baloghovho, Kókaiho a réteyovho 
pluku (ktoré sú, keďže sa v tejto bitke nezúčastnili, nedotknuté). výnimkou je očka-
jova8 brigáda, ktorá znepokojuje nepriateľa sústavnými prepadmi.

Citované podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VII. Turci v Uhorsku 2. časť. ved. red.: 
Kónya, Peter. bratislava : literárne informačné centrum, 2006, s. 89-91, č. 22 (preklad Peter 
Kónya).

edícia: benda, Kálmán (eds.): Mercurius Veridicus. budapest 1978, s. 105-107.

literatúra: KoHÚTová, mária: Kurucké noviny mercurius veridicus ex Hungaria o bitke pri 
Trenčíne. in: Neďaleko od Trenčína... Pamätnica k 300. výročiu bitky pri Trenčianskej Turnej. eds.: 
segeš, vladimír – šeďová, božena. Trenčianska Turná – bratislava : obec Trenč. Turná – vo-
jenský historický ústav, 2008, s. 119-121; mÉsZáros, Kálmán: Kuruckí vojvodcovia v tren-
čianskej bitke. in: Neďaleko od Trenčína... Pamätnica k 300. výročiu bitky pri Trenčianskej Turnej. 
eds.: segeš, vladimír – šeďová, božena. Trenčianska Turná – bratislava : obec Trenč. Turná 
– vojenský historický ústav, 2008, s. 122-135; dangl, vojtech – segeš, vladimír: Vojvodco-
via. 111 osobností vojenských dejín Slovenska. Praha : ottovo nakladatelství, 2012.

* * *

1 alexander Károli (Károlyi, 1669 – 1743), uhorský magnát a  župan viacerých stolíc; roku 
1703 sa pripojil ku kurucom a okamžite získal hodnosť generála, roku 1704 sa stal podmar-
šalom, roku 1705 maršalom a od konca roku 1710 mal hodnosť generalissima. bol hlavným 
strojcom satmárskeho mieru, uzavretého 30. apríla 1711. Cisár ocenil jeho príklon udelením 
titulu grófa, roku 1720 sa stal podmaršalom a  roku 1741 poľným maršalom habsburskej 
armády.

2 anton esterházi (eszterházy, 1676 – 1722), gróf, župan Komárňanskej stolice a cisársky plu-
kovník; na jar 1704 prešiel k rákocimu, stal sa generálom a neskôr maršalom povstaleckej 
armády, po satmárskom mieri emigroval, umrel v rodostó (dnes Tekirdag v Turecku), pocho-
vaný je v Košiciach.

3 mikuláš berčéni (bercsényi, 1665 – 1725), uhorský magnát, župan Užskej stolice, na pre-
lome storočí organizoval odboj, v  rokoch 1688 – 1693 bol zástupcom hlavného kapitána 
banských miest, roku 1701 spolu s rákocim odišiel do exilu v Poľsku, počas povstania maršal 
a generalissimus, umrel v rodostó (dnes Tekirdag v Turecku), pochovaný je v Košiciach.

4 Pod najvyšším generálom sa myslí generalissimus mikuláš berčéni.
5 autor sa snaží znižovať dôsledky porážky, v skutočnosti bola povstalecká armáda takmer zni-

čená, zahynulo asi 3 000 vojakov, okolo 400 vojakov a 25 dôstojníkov bolo zajatých.
6 ide o pevnosť nové Zámky.

7 Ján boťán (bottyán, okolo 1643 – 1709), cisársky vojak a dôstojník, roku 1703 ako plukov-
ník prešiel na stranu povstalcov. rákoci ho povýšil do hodnosti generála. napriek svojmu 
veku bol jedným z najschopnejších povstaleckých vojvodcov.

8 ladislav očkaj (ocskai, 1680 – 1710), príslušník zemianskeho rodu z očkova, ako habsbur-
ský dôstojník bojoval v  protiosmanských i  protifrancúzskych vojnách, viackrát dezertoval 
a prebehol k nepriateľom. opäť ako cisársky dôstojník sa pridal k Františkovi ii. rákocimu, 
roku 1705 bol vymenovaný za brigadiera, vyslúžil si prezývku rákociho blesk. necelý mesiac 
po bitke pri Trenčíne prešiel na cisársku stranu, dostal hodnosť plukovníka. Začiatkom roka 
1710 ho kuruci zajali a popravili.
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51 Príkaz cisárskeho veliteľa poddaným vršatského hradu
19. septembra 1708

Cisársky veliteľ vyzýva richtárov piatich poddanských dedín panstva vršatského hradu, 
aby sa pod trestom narazenia na kôl neopovážili poslať zo svojich radov hajdúchov do 
kuruckého vojska. Taktiež ich pod hrdelným trestom dôrazne žiada, aby opätovne začali 
odvádzať stanovené dávky potravín pre cisárske vojsko a napokon, aby pokračovali aj 
v plnení poddanských povinností. list je pozoruhodný tým, že je písaný v pomerne 
kultivovanej súdobej slovenčine.

richtárom podhrackemu, červenianskemu, mikušovskemu, tuchynskemu a dulov-
novianskemu.1

richtari a zvrchu psani. Tak doslycham, že by ste niakovy kurens2 dostali, aby ste 
hajduchov do Puchova vyslali, ja vam pak prisne jakožto commendans3 vršatsky pod 
pokutu na kol strčenim prikazujem, aby ste sa to učinit neopovažili. obyvatelia pak 
osad vašich, kteri by tu radu dali, i hrdla svoje i statky vrchnie, nech tomu veria, jako 
by jich nemeli, tak ich potratia. Jakove pak reštancie4 na maso, muku, na chleb a jin-
šie kuchynske veci sem na zamek až dosavad oddat ste povinni, ty a takove reštancie 
ješte dneskam beze vši vymluvy sem oddate. a jak ktery richtar oddat zameška, po 
tak mnohem napominani nech iste tomu veri, že o tom nezvie, kdy a kedy skrze to 
hrozna pokuta nasledovat bude, kteru nie inemu než sami sebe pripisovat budete. 
nebo i to k ušom mi prichazi, že v panskych pracach a poradkach tymito burlivymi 
časy tedaž odporni a neposlušni zostavate. ale i za to v kratkem čase odplatu zasluže-
nu dosahnete, čo by divu nebylo, kdyby statek tento tak jako prvek arendovany byl, 
ale ponevadž s pana boha všemohuciho miti na uročitu vašu laskavu vrchnost zasek 
se dostal. však nic-menej vašich povinnostech spurní a protivni do konca ednom zo-
stavate, i to vam k zlemu koncu vynde. a takto skusujem, že juž ani svych oficirov5 
vam predstavenych posluchat nechcete a jejich rozkazom tedaž sa protivite. s tej pri-
činy prinuceny sem, aby sem vam ja sam juž rozkazoval. Protož jakovykolvek peši sa 
v osadach, nech dneskam navečer sekerami a motykami hore na zamek pridu, sedlaci 
pak dva a dva z vozmi svymi, hoštacti6 pak s kolesmi vozit nech prindu, a to dneskam 
navečer nech sa mi dostavia. K tomu take tyto štyri dni byvše postnie s každej dedi-
ny na každý den ryby a raky nech se vysilaji. Tyto pak predepsane rozkazy kdokolvek 
opovaži se zameškat, nech tomu iste veri, že nie juž pan urednik, ale ja sam takoveho 
trestat budem.

in arce oroslankő die 19. 7bris 1708.7

emanuel daryner, commandans8

Citované podľa gáCsová, alžbeta (ed.): Dokunenty k protifeudálnym bojom slovenského ľudu 
(1113 – 1848). bratislava : vyd. sav, 1955, s. 159-160, č. 88.

Uloženie: slovenský originál písomného príkazu sa nachádza v maďarskom národnom archíve 
(mnl) v budapešti, archív rod. rákóczi, 1708, pag. 462.

* * *

1 adresované richtárom obcí vršatské Podhradie, Červený Kameň, mikušovce, Tuchyňa, du-
lova nová ves (dnes dulov), ktoré sa dnes nachádzajú v okrese ilava.

2 Kurens (lat.) – obežník.
3 Commendans (z lat.) – veliteľ.
4 reštancia – dlh, niečo zanedbané, nevybavené.
5 oficir (z nem.) – úradník.
6 Hoštacti – poddaní želiarskej usadlosti.
7 datované na hrade vršatec dňa 19. septembra 1708.
8 bližšie údaje o veliteľovi emanuelovi darynerovi nie sú známe.
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52 Posledný kurucký snem o oslobodení poddaných
18. decembra 1708

v povstaní Františka ii. rákociho zohrávali mimoriadne dôležitú úlohu vojaci pod-
danského pôvodu, ktorý už od začiatku predstavovali početne najvýznamnejšiu zložku 
povstaleckých ozbrojených síl. rákoci im už v začiatku odboja sľuboval oslobodenie od 
povinností voči vrchnosti či dokonca kolektívne šľachtické výsady podľa vzoru hajdú-
chov z povstania štefana bočkaja. oslobodenie poddaných, bojujúcich vo vojsku a ich 
rodinných príslušníkov sa dostalo až na rokovanie posledného kuruckého snemu, zvo-
laného koncom roku 1708 do blatného Potoka (dnes sárospatak v maďarsku). snem 
sa konal v situácii, keď sa povstalecký štát ocitol v ekonomickej kríze, ktorú stupňovali 
vojenské neúspechy a narastajúci konflikt medzi kniežaťom a stoličnou šľachtou. rá-
koci v záujme povzbudenia bojovej morálky vojakov poddanského pôvodu inicioval na 
sneme prijatie ustanovení o zlepšení ďalšieho postavenia poddaných.

iX. rozhodnutie. o oslobodení vojakov spod zemepanskej jurisdikcie. v záujme po-
tešenia vojakov sedliackeho pôvodu, ktorí či už v budúcnosti vstúpia do služby kra-
jiny, alebo v súčasnosti, vyhlasujeme, že všetci spolu alebo ktokoľvek jednotlivo, kto 
si až do konca tejto vojny bude verne a neochvejne zastávať svoje miesto, vo svojom 
vlastnom majetku, ako aj v majetku jeho mladších synov, zamýšľajúcich odsťahovať 
sa od zemepána, nech je oslobodený od jurisdikcie svojho zemepána. vyhlasujeme 
ďalej, že nech ich na večné časy považujú za oslobodených a slobodných a s darova-
ním zvláštnych výsad aj ich bydliskám, aby sa mohli odsťahovať do miest podobných 
hajdúskym mestám.1 Tak, ako predstupujú pred vznešené knieža, o všetko sa postará.

X. rozhodnutie. o  oslobodení vojakov a  ich pozostalých vdov od verejných 
tiarch.2 ďalej sme rozhodli, že kým vojaci – s jednomyseľným súhlasom nás všetkých 
– či už z radov nemajetnej šľachty alebo poddaných, preukázateľne vykonávajú túto 
službu, nech sa tešia a užívajú si oslobodenie spod verejných tiarch s ohľadom na vy-
hlásené normy a pravidlá. nech je stanovené, aby takisto pozostalé vdovy tých, ktorí 
ako nemajetní zemania padli vo vojne, alebo odišli prirodzenou a riadnou smrťou, 
kým nosia meno svojho pána manžela, boli oslobodené a slobodné od všetkých verej-
ných tiarch. Podobne vdovy po bojujúcich zemanoch so šľachtickým statkom nech 
sú oslobodené na tri roky.

Citované podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VII. Turci v Uhorsku 2. časť. ved. red.: Kó-
nya, Peter. bratislava : literárne informačné centrum, 2006, s. 98-99, č. 25 (preklad Peter Kónya).

edícia: várKonYi, ágnes r. – domoKos, Kis dániel (eds.): A Rákóczi-szabadságharc. buda-
pest 2004, s. 230.

literatúra: mrva, ivan: Kurucká vojna na slovensku a jej dôsledky v rokoch 1704 – 1711. in: 
Historický časopis, roč. 44, 1996, č. 4, s. 583-611; KÓnYa, Peter (ed.): Povstanie Františka II. 
Rákocziho 1703 – 1711 (v novšom priblížení) : Rákóczi-szabadságharc 1703 – 1711 (újabb megköze-
litésben). Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2005.

* * *

1 Hajdúske mestá v zmysle privilégia od štefana bočkaja tvorili samosprávne výsadné entity, 
ktorých obyvatelia využívali kolektívne šľachtické výsady.

2 Pod verejnými ťarchami sa myslia štátne dane, cirkevné desiatky a iné povinnosti poddaných.



Zabávajúci sa a popíjajúci kuruci na súvekej rytine

207206

53 vyčíňanie kurucov na trhu v rimavskej sobote
13. apríla 1709

Kupujúci či predávajúci na výročných alebo týždenných trhoch v zázemí boli často 
vystavení násilnostiam zo strany nepriateľských aj vlastných vojakov. Jeden takýto inci-
dent medzi obchodníkmi, kupujúcimi a kuruckými vojakmi opísal v liste Františkovi 
ii. rákocimu vrchný vojenský sudca Pavol Kajali.

v rimavskej sobote 13. apríla 1709
vznešený knieža, veľamilostivý Pane.
vrátiac sa zo svojej košickej cesty, práve čo som dorazil do rimavskej soboty, str-

hol sa tu v meste nejaký poplach. Poručík menom štefan bitó z pluku pána Františka 
šomodiho, opijúc sa spolu s viacerými svojimi druhmi, takmer práve pri príležitosti 
dnešného týždenného trhu, začali vyčíňať medzi ľudom zhromaždeným na ulici, šlia-
pali po nich koňmi a vyhrážali sa im zbraňami, pričom jednému z prísažných škare-
do porezali ruku. mešťania nechceli trpieť takéto správanie, spustili zvony, poručíka 
s dvoma spoločníkmi zadržali, pričom títo boli posekaní a zranení a  teraz ležia tu 
u holiča1. Pre tento prípad sa obyvateľom tak tu ubytovaní vojaci, ako aj príslušníci 
iných jednotiek veľmi vyhrážajú, že sa im pomstia; okrem toho aj tak sa ani veľmi ne-
odvažujú vychádzať kvôli mnohým zbojstvám a čo už potom odteraz. ani nemôžem 
Tvojej výsosti povedať, chýry akých plienení je tu počuť. Preto obyvatelia tohto mes-
ta, ako som porozumel, sami s poníženou prosbou vyhľadajú Tvoju výsosť, prosiac 
aj mňa, aby som v ich záujme Tvojej výsosti napísal. s ohľadom na to, ako som po-
rozumel, takto som chcel Tvojej výsosti ponížene ohlásiť. nepochybujem o tom, že 
Tvoja výsosť milostivo ráči nájsť riešenie, lebo inak nebude možný pohyb obyvateľov 
a všetok obchod bude musieť prestať, na veľkú škodu krajiny.

Porúčajúc sa do milosti Tvojej výsosti a zostávajúc Tvojej výsosti, svojmu veľa-
milostivému pánovi vždy skutočným prívržencom Pavol Kajali2

Citované podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VII. Turci v Uhorsku 2. časť. ved. red.: 
Kónya, Peter. bratislava : literárne informačné centrum, 2006, s. 182, č. 49 (preklad Peter Kó-
nya).

literatúra: HeCKenasT, gusztáv: Kajali Pál (1662 – 1710) kuruc szenátor, országos főhadbíró 
válogatott iratai. vaja 1980, s. 64; KÓnYa, Peter (ed.): Povstanie Františka II. Rákocziho 1703 – 
1711 (v novšom priblížení) : Rákóczi-szabadságharc 1703 – 1711 (újabb megközelitésben). Prešov 

: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2005; segeš, vladimír – šeďová, božena (eds.): 
Neďaleko od Trenčína... Pamätnica k 300. výročiu bitky pri Trenčianskej Turnej. Trenčianska Turná 
– bratislava : obec Trenč. Turná – vojenský historický ústav, 2008; KÓnYa, Peter (ed.): Doba 
kuruckých bojov : Kuruc küzdelmek kora. Prešov : vyd. Prešovskej univerzity, 2014.

* * *

1 Holiči či súdobo barbieri boli v minulosti i ránhojičmi.
2 Pavol Kajali (Kajali Pál, 1662 – 1710), pochádzal z dobre situovanej zemianskej rodiny, vy-

študoval právo, bol podžupanom Hontianskej stolice, pridal sa k povstaniu Františka ii. rá-
kociho, zastával funkciu kuruckého senátora a hlavného vojenského sudcu.



209208

54 Potraviny pre kuchyňu mikuláša Berčéniho
25. januára 1710

Za povstania Františka ii. rákociho gróf mikuláš berčéni zastával funkciu generali- 
ssima povstaleckej armády. Zo zápisníc mestskej rady bardejova vyplýva, aké boli po-
žiadavky na týždennú prevádzku jeho kuchyne. išlo však nepochybne o spotrebu jeho 
štábu či dvora.

Citované podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VII. Turci v Uhorsku 2. časť. ved. red.: 
Kónya, Peter. bratislava : literárne informačné centrum, 2006, s. 292-293, č. 88 (preklad Peter 
Kónya).

Uloženie: štátny archív Prešov, pobočka bardejov, Knihy 63: Zápisnice mestskej rady 1708 – 
1710.

literatúra: dUCHoŇová, diana – lengYelová, Tünde: Hradné kuchyne a šľachtické 
stravovanie v ranom novoveku. bratislava : veda, 2016.

* * *

1 Centnár (centenarius, Zentner) – jednotka hmotnosti, ktorej hodnota mala rozpätie 49,11 – 
75,32 kg, napríklad začiatkom 18. storočia centnár viedenský 56,12 kg, budínsky 51,11 kg, 
košický 58,8 kg, bratislavský 55,8 kg.

2 libra (funt) – stará jednotka hmotnosti, ktorej hodnota sa pohybovala okolo 0,56 kg.
3 Holba (justa, media, Halbe) – stará objemová miera na tekutiny, líšila sa podľa regiónov, jej 

hodnota sa pohybovala od 0,65 do 1,65 l, v praxi mala okolo 0,9 l, košická i bratislavská 
0,839 l.

4 Kila – stará hmotnostná miera osmanského pôvodu, ktorej hodnota predstavovala okolo 25 
kg.

5 lót (loto, Loth) – hmotnostná miera v rozsahu 140 – 195 g, ktorá mala rôzne teritoriálne 
varianty; viedenský a banský – 175,3 g; bratislavský – 174 g; uhorský – 153 g.

Hovädzie mäso – 10 centnárov1

Teľatá – 3 kusy
Jahňatá – 6 kusov
Prasiatka – 5 kusov
Husi – 20 kusov
morky – 4 kusy
sliepky – 50 kusov
Kurence alebo holuby – 16 kusov
srnce – 2 kusy
Zajace – 5 kusov
Tetrovy – 8 kusov
svine na pečienku – 2 kusy
slanina – 2 kusy
slepačie vajcia – 300 kusov
Čerstvé maslo – 20 libier2

spražené maslo – 30 holb3

Podradnejšia biela múka pre kuchyňu 
– 2 kily4

Pšeničná múka na biely chlieb – 7 kíl
Hrach – 1 kila
šošovica – 1 kila
Pohánčené krúpy – 2 kily
Jačmenné krúpy – 1 kila
Pšeničné krúpy – 1/2 kily
vínny ocot – 6 holb
Jablčný ocot – 20 holb

med – 4 holby
Karfiol – 10 zväzkov
Petržlen – 1 kila
biela repa – 2 a 1/2 kily
sladká repa – 1 kila
Cibuľa – 1 kila
Cesnak – 4 vence
Kaleráb – 10 párov
Talianska kapusta – 10 libier
Kyslá kapusta na dva týždne – 2 sudy
slimáky – 100 kusov
ryby z piatka na sobotu – 60 libier
Pistácie – 5 libier
Citróny – 10 kusov
limety – 3 kusy
Trstinový cukor – 1 čiapka
Čierne korenie – 2 libry
Zázvor – 1 libra
šafran – 1 lót5

muškátový kvet – 2 lóty
muškátový orech – 2 lóty
Klinčeky – 2 lóty
škorica – 16 lótov
Kôprový extrakt – 1 libra
soľ – 1 kila



Popíjajúci cisárski vojaci na súvekej rytine Georga Philippa Rugendasa
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55 Príkaz cisárskeho veliteľa richtárom šarišských obcí
2. februára 1710

Cisársky dragúnsky major Karol žigmund von redent pod hrozbou vojenského zásahu 
žiada richtárov dvanástich obcí v šariši, aby bezodkladne dodali vojsku stanovené natu-
rálie.

salutem richtare. Známo vam je dobre, jaky ste patens a kurens1 jeho osvicenosti 
pana generala feldmaršala lajtenanta2 baróna lefelholcza3 prijali, aby ste boli na sebe 
naložene profanty semka oddali. než ponevadž do tych času nič ste nedali, ani sami 
neprišli, teda vas ešče raz napominam a prikazujem, aby ste bez všetkeho odkladani 
profanty,4 to jest maso, chleb anebo mesto chleba zbožie, taktež oves, seno a slamu 
privezli; inakši mužete jisti byt o tym, že z vojskem jeho jasnosti cisárskej vnidem 
na vas a čo škody budete mat, sami vašemu neposlušenstvu dekujte. Tedy inakši vas 
ohnem a mečem na to silit musim.

in Capitulo scepusiensi 2da Febr(uarii) 1710.5

Jeho jasnosti cisarskej slavneho regimentu volfelskeho dragonskeho oberstvachmaj-
ster6 a commendans kapitulsky.

Carol sigmond von redent, oberstvachmajster

Currens currat ad judices7:
nižny slavku, Hamburg, berzevica, Torysa, Krivany, lipiany, dubovica, roško-

vany, sabinovo, Pečovska nova ves, orkucany, michalany.8

Citované podľa gáCsová, alžbeta (ed.): Dokunenty k protifeudálnym bojom slovenského ľudu 
(1113 – 1848). bratislava : vyd. sav, 1955, s. 160-161, č. 89.

Uloženie: slovenský originál výzvy sa nachádza v maďarskom národnom archíve (mnl) v bu-
dapešti, archív rod. rákóczi, 1710, pag. 531.

* * *

1 Patens a kurens – rozkaz a obežník.
2 Feldmaršal lajtenant (Feldmarschall-lieutenant) – poľný podmaršal.
3 barón lefelholcz (georg Wilhelm löffelholz zu Colberg, 1661 – 1719), cisársky veliteľ, od 

roku 1704 generálmajor, od 1707 poľný podmaršal a od 1716 generál poľný zbrojmajster.
4 Profant – proviant.
5 v spišskej Kapitule 2. februára 1710.
6 oberstvachmajster (obristwachtmeister) – hlavný strážmajster (major).
7 Currens currat ad judices – obežník nech koluje medzi richtármi.
8 nižný slavkov, Hamborek (dnes brezovička), brezovica nad Torysou, Torysa, Krivany, lipa-

ny, dubovica, rožkovany, sabinov, Pečovská nová ves, orkucany (dnes miestna časť sabino-
va), michaľany (dnes šarišské michaľany) – obce v okrese sabinov.
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56 Prísaha bardejovských mešťanov
11. decembra 1710

bardejov v priebehu povstania Františka ii. rákociho viackrát nedobrovoľne zmenil 
vrchnosť, keďže sa striedavo dostal do područia či už kuruckého alebo cisárskeho voj-
ska. dňa 5. decembra 1710 cisárske vojsko generála damiana virmonda a generála Fi-
lipa Hartlebena bez boja obsadilo bardejov, z ktorého predtým ušlo 500 povstaleckých 
jazdcov. Je zaujímavé, že o pár dní neskôr museli už mešťania opäť zložiť prísahu ver-
nosti cisárovi. v tejto nariadenej prísahe zároveň museli vyjadrili ľútosť, že sa predtým 
podrobili povstalcom a pridali sa na stranu konfederácie, čo nebolo v prísahách vernosti 
obvyklé. Text prísahy z 11. decembra 1710 bol zaznamenaný do mestskej knihy prísah, 
a to v slovenskej i nemeckej verzii, čo odzrkadľovalo národnostné zloženie bardejov-
ských mešťanov. Pre porovnanie publikujeme obidve verzie vzoru prísahy.

Formula iuramenti iuxta quam Cives bartphenses Homagiu(m) p(re)stitere(nt) die 
11. decembris, a(nn)o 17101

Ja n. Prisaham Panu bohu Wsechmohucimu, ocu, sinu, y duchu swatemu, ne-
rozdelney swatey Troici, blahoslaweney Panne mariy, y sseckym božim swatim, že 
ponyewačs ya Proti yeho iasnosti Cisarskeho rimskeho2 a Kralowskeho majestatu3 
Proti meho naturalne najmilostiwseho Krale a Pana Pana do rakocowskej rebellii 
a Confederatii sem se4 wpustiel, i gei priwolil, na ten cžas Pak raz Welmi wisoce me-
nowaney yeho iasnosti Cisarskei a Kralowskey nezvi(di)tedlnu zbroju z teho wolni 
ucžinen biwsi:5 slubugem a Prisaham, ze ya od teyto hodini, yak p(re)to mogemu 
najmilostiwejsimu Panu Panu yeho yasnosti Cisarskey rimskey, a Kralowskey, zawž-
di a na každi cžas werni, y z wiloženim mojeho žiwota, az do ostatney kwapki kerwi, 
tak yako na weneho a sprawedliweho Poddaneho se swecži a prinaleži, budem: Take6 
nepratelom nepratel, a pratelom pratel zustavat budem. a yesli bich neymensiho sli-
sel, co bi proti yeho Yasnosti Cisarskey a Kralowskey bilo, zaras a bes wseckeho od-
kladania yeho iasnosti najblissimu Wogennemu generalowi, Commendantowi aneb 
officirowi werne oznamim; i napotim do žadney Faktii a rebellii se newpustim, a ne-
priwolim. Tak mi nech Pan buoch wsechmohuci, a wsecki boži swati k moyei dusi 
Zbawenia Pomahay.

ich n. schwere der hochgelobten H. dreyfaltigkeit, gott vater, sohn undt heilig ge-
ist, der heilig Jungfrauen marien, undt allen heiligen einen reinen undt Cörperlichen 

eydt, das nachdem ich gegen ihro röm. Kayse(rliche) u. Königl(iche) may(es)t(ä)t,  
meinen allergnädigsten und natürlichen herren herren, mich in die rakoczische 
revulte7 eingelassen und gewilliget, anjetzo aber vermittelst höchst gedachter rö-
m(ische)e Kays(er)l(iche) u. Königl(iche) mayes(tät) glos würdige waffen von diesen 
allen los gemachet und befreüet worden; als gelobe u. schwere hiermit, das ich von 
dieser stunde an meinen allergnädigsten und natürlichen Herren, Herren, als ihro 
röm(isch)e Kays(er)l(iche) und Königl(iche) mayestät8, jeder Zeit treü u. gehorsamb, 
auch mit daransetzung meines leibes u. lebens, gutt und bluts seyn, und als einen 
treüen Unterthan zustehet9 ewig verbleiben werde, auch freünden freündt, und der 
feinden feindt sein. Undt soich das geringste wissen oder10 erfahren solte, so wieder 
ihro röml. Kaysl. u Königl. maye(stät) wäre, will ich solches unversieglich dro allhier 
befindlichen hohen officirern oder Commendanten treülichst entdeken undt offen-
bahren, auch mich hinführo in keine verdächtige händel und Conspiration einlassen 
oder bewilligen werde11. sowahr mir gott, die heilige mutter gottes u(nd) alle heili-
gen zu meiner seeligkeit helffen sollen.

spracoval Peter benka.

Uloženie: štátny archív Prešov, pobočka bardejov, fond mmb – Knihy, Formulae iuramento-
rum, č. 915, s. 203 (slovenská prísaha), s. 204 (nemecká prísaha). v plnom rozsahu doposiaľ 
nepublikovaný dokument nám poskytol mgr. Peter benka, Phd., za čo mu vyslovujeme poďa-
kovanie.

literatúra: benKa, Peter: Slawnemu Magistratowi tohto mesta wssdy werni budzem. Mestské 
prísahy v Bardejove koncom 17. a v 18. storočí. in: Čičaj, viliam – bada, michal (eds.): Kvalita 
života v minulosti našich miest. bratislava : igor iliť – rádioPrint, 2016, s. 101-114.

* * *

1 vzor prísahy, ktorú skladali mešťania bardejova 11. decembra roku 1710.
2 slovo Rimskeho je nadpísané.
3 slovo Majestatu je doplnené.
4 slová sem se sú nadpísané.
5 nasleduje škrtnuté tak tedi.
6 nasleduje preškrtnuté owsem.
7 slovo u. confederation je doplnené.
8 nasleduje preškrtnuté und (ďalej nečitateľné).
9 Pasáž als einen treüen Unterthan zustehet je doplnená na okraji strany.
10 slová wissen oder sú doplnené.
11 nasleduje preškrtnuté werde.
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57 satmársky mier
30. apríla 1711

Keď František ii. rákoci spolu s mikulášom berčénim odišli vo februári 1711 do 
Poľska, hlavným veliteľom kuruckej armády sa stal maršal alexander Károli (Károlyi). 
s rákociho vedomím začal rokovať o mieri s novým hlavným veliteľom cisárskych 
vojsk maršalom Jánom Pálfim. dňa 29. apríla 1711 bol vyhotovený text a 30. apríla 
1711 bol podpísaním zúčastnených oficiálne uzavretý mier v satmári (dnes satu mare 
v rumunsku); nasledujúci deň na majténskom poli dvanásťtisíc kuruckých vojakov 
zložilo zbrane symbolickým odovzdaním 147 kuruckých zástav a prisahalo vernosť cisá-
rovi. satmársky mier zaručoval amnestiu všetkým rákociho prívržencom a účastníkom 
povstania; panovník sa zaviazal dodržiavať slobody Uhorska a sedmohradska. Uhorské 
stavy si ubránili svoje privilégiá, ale otázku slobody poddaných ponechával mier v kom-
petencii feudálov. mier bol kompromisom medzi panovníkom a odbojnou časťou 
uhorských stavov, ktoré si uvedomili, že s existenciou a posilnením moci Habsburgov-
cov treba rátať a svoje záujmy musia v budúcnosti prispôsobovať tejto skutočnosti. sám 
rákoci, ktorý podmienky mieru odmietol, odišiel do emigrácie a do Uhorska sa už 
nikdy nevrátil. satmársky mier ukončil protihabsburský odboj, zároveň bol aj prelo-
mom vo vývoji Uhorska, ktoré bolo s konečnou platnosťou začlenené do habsburskej 
monarchie. Habsburgovci si uchovali uhorskú kráľovskú korunu a šľachta zasa svoje 
výsady a privilégiá, najmä nezdaniteľnosť.

Z vôle Jeho cisársko-kráľovského majestátu a Jeho láskavej plnomocnosti sa v záujme 
znovunastolenia pokoja a stability v Uhorskom kráľovstve a sedmohradsku a posta-
venia pána kniežaťa Františka rákócziho1 a jeho prívržencov, stavov a rádov Uhorské-
ho kráľovstva a sedmohradska prijímajú a schvaľujú tieto opatrenia.

Po prvé. vyššie spomenutému pánu kniežaťu (Františkovi Rákóczimu) sa na zákla-
de spomínaného cisárskeho a kráľovského plnomocenstva a autority udeľuje milosť 
vzťahujúca sa na jeho osobu, ako aj na všetky jeho hnuteľné a nehnuteľné majetky 
nachádzajúce sa v Uhorskom kráľovstve a sedmohradsku, vrátane jeho služobníctva 
a dvora, avšak s výnimkou tých (jeho majetkov), ktoré prislúchajú pod hradné pevnos-
ti. ak knieža chce prijať milosť od Jeho majestátu, čo sa môže stať po zložení sľubu 
vernosti; ak by však hodlal sľub odložiť, nech sa mu dajú tri týždne (odkladu) od dátu-
mu uzavretia mierovej dohody. Pevnosti, ktoré sú v jeho moci a držbe, musí však v ta-
kom stave, v akom sa nachádzajú, hneď odovzdať pod správu vojska Jeho majestátu, 
alebo prísne prikázať tamojším veliteľom, aby ich odovzdali, a ďalej nech nariadi, aby 

tam slúžiace vojsko bolo prepustené či rozpustené. Zaručuje sa (zo strany panovníka), 
že hrady a posádky v držbe kniežaťa neutrpia čo sa zaopatrenia (žoldu) týka žiadnu 
ujmu ani škodu, lebo hradné posádky bude vydržiavať na svoje náklady Jeho veličen-
stvo cisár a kráľ.

všetko toto (odovzdanie hradov) sa však musí uskutočniť v stanovenom termíne 
(hneď). ak by však po splnení tohto všetkého neráčil knieža zostať v krajine, nechá-
va sa na jeho rozhodnutí, či po zložení sľubu vernosti by chcel zostať v Poľsku, no 
voči jeho cisárskemu a kráľovskému majestátu musí prejavovať a zachovávať vernosť. 
v prípade skutočného a úprimného dodržiavania týchto podmienok milostivý cisár-
sko-kráľovský majestát nebude brániť jeho synom v návrate.

Po druhé. Príslušníkom uhorského magnátskeho, prelátskeho a šľachtického sta-
vu, ako aj príslušníkom hrdinského (šľachtického) stavu troch národov v sedmohrad-
sku, ktorí sú nateraz v krajine na strane kniežaťa, a ak by aj niektorí z nich kedysi vy-
stavili písomné svedectvo so záväzkom (vernosti voči kniežaťu), sa rovnako v stanove-
nom termíne zaručuje úplná amnestia (milosť) vzťahujúca sa na ich osobu a ich majet-
ky, čo sa však netýka tých, ktorí sa ešte predtým navrátili. Tu sa rozumie navrátenie aj 
takých majetkov, ktoré sa z rôznych dôvodov darovali, predali alebo inskribovali (čiže 
prepustili) niekomu inému a teraz ich vlastnia iní. Teda títo si ich môžu bez akéhokoľ-
vek zdržiavania sa a váhania obsadiť, okrem ich dovtedajších ziskov a výnosov, ako aj 
fiškálnych a komorských hodností, tiež okrem (výnosov) pripísaných stoliciam a slo-
bodným kráľovským mestám. nech sa v žiadnom prípade neobávajú novoakvizičnej 
komisie, a takým názvom pomenovaných statkov, pretože všeobecná milosť vylučuje 
všetky podobné obavy, nakoľko je sľúbené skutočné navrátenie majetkov. Podobne 
sa nepovažuje za príhodné, aby boli za neplatenie daní poddanými trestaní zemepáni 
stratou majetkov.

Požiadavka zloženia zbraní však neznamená, že by niekto nemohol nosiť zbraň, ale 
to, že sa nemá dopúšťať nepriateľských prejavov a činov. magnáti a šľachtici, ako aj ich 
služobníci môžu teda podľa dávneho zaužívaného šľachtického zvyku slobodne chodiť 
ozbrojení, nesmú však druhým ubližovať. a ak by sa niekto odvolával na hrôzu Pre-
šovského krvavého súdu,2 zapríčinil by tým porušenie milostivosti nášho veličenstva, 
pána cisára a korunovaného kráľa, lebo jeho otcovská milosrdnosť nedovoľuje, aby sa 
vykonávalo podobné právne konanie. neurodzeným (nešľachtickým) príslušníkom vo-
jenského stavu nech je taktiež udelená vyššie spomínaná všeobecná amnestia, voči ni-
komu z nich nech sa nepácha násilie a ani nikoho z nich, keď už zanechal (doterajšiu) 
vojenskú službu (v povstaleckom vojsku) nemožno nútiť na vojenskú službu vo vojsku 
Jeho majestátu cisára a kráľa; musia však zložiť prísahu vernosti (panovníkovi) a môžu 
sa vrátiť domov a tam nech hospodária a nažívajú v mieri. vojakom zo zahraničných 
krajín, totiž Francúzom, Talianom, nemcov a ďalším možno vydať pas na návrat do 
vlasti, vyjmúc tých vojakov, ktorí dezertovali z cisárskych regimentov; nech sa im síce 
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odpustí trest, ktorý si zaslúžia za útek zo svojich regimentov, no musia sa vrátiť späť 
pod zástavy (svojich plukov). – – – ak daktorí v tejto vojne získali zásluhy a po zásluhe 
boli povýšení, tak títo, keďže ich už stavy a obce uznali za libertínov3, nech sú z vôle 
a podľa plnomocenstva Jeho najsvätejšieho majestátu uznaní za takýchto (slobodní-
kov), a to pri neporušení práva (ich niekdajších) zemepánov.

Po tretie. Jeho najsvätejší cisársky a kráľovský majestát v otázke vierovyznania do-
drží prijaté zákony krajiny, a povoľuje i zaručuje vyznávanie (protestantskej) viery podľa 
krajinských zákonov, ustanovení a zákonných artikulov v Uhorsku aj v sedmohrad-
sku spolu s prislúchajúcimi benefíciami; (panovník) nebude brániť tým, ktorí využijúc 
omilostenie (vo veci slobody vierovyznania), aby priamo Jeho najsvätejšiemu cisársko-
-kráľovskému majestátu, alebo na sneme predniesli svoje sťažnosti.

Po štvrté. siroty a vdovy, na ktoré Jeho veličenstvo obzvlášť pamätá so svojou vro-
denou milosťou, sa môžu hrdiť milosrdenstvom Jeho veličenstva. Keďže všeobecná 
amnestia pochádza výlučne z kráľovskej milosti, týmto vdovám, sirotám a pozostalým 
nech sa navrátia tie majetky, ktoré ešte neboli darované inému, neroztratili sa, alebo 
sa nepredali. Také majetky, ktoré sa však už darovali iným alebo predali, v tej časti, 
ktorá by pripadala zomrelým, nech sa ponechajú v stave, v akom sú. vyvinie sa sna-
ha, aby na nasledujúcom sneme nejakým dobrým spôsobom boli aj títo odškodnení 
a mohli sa podieľať na svojom dedičstve. aby sa láskavá milosť cisára a korunovaného 
kráľa, Jeho milostivého majestátu nikdy nezneužila ako precedens a príklad, bolo roz-
hodnuté, že musí byť uvedený výnimočný dôvod, aby sa podľa tejto amnestie zachoval 
celý majetok a dedičstvo takým sirotám a dedičom, deťom alebo už vydatým dcéram, 
ktoré sú na strane osvieteného kniežaťa (Františka Rákócziho).

Po piate. Tí však, ktorí opustili krajinu a odišli do susedných krajín, a pre skutoč-
né a zákonné prekážky, alebo sa vzhľadom na ohrozenie života do vyššie stanoveného 
termínu nevrátili, ak podľa vyššie opísaných príčin dokážu pred veľkomožným dvo-
rom alebo urodzeným splnomocneným pánom hlavným generálom (Jánom Pálffym) 
odôvodniť, prečo zostali vonku, a to čo najskôr, tým sa po zistení pravdivosti všeobec-
ná amnestia podľa druhého bodu neodmietne. Táto amnestia sa vzťahuje aj na iných, 
ktorí sú v cudzích krajinách či už ako vyslanci, alebo tam študujú či obchodujú, ak sa 
prihlásia. aj tým, ktorí sa v dávnejších rokoch zamiešali do ozbrojených bojov a ešte 
aj teraz by žili, udeľuje sa im amnestia a milosť ich hlavám. nevylučuje sa ani nádej na 
získanie ich majetkov, ak podajú na vznešenom dvore náležitú žiadosť. Páni a šľachti-
ci zo sedmohradska, ktorí sa zdržiavajú v moldavsku alebo valašsku musia vedieť, že 
nie sú povinní pre veľké náklady prísť do Uhorska, ale že pán generál gróf stainville 
dostal príkaz, že pokiaľ sa u neho do vyššie uvedeného termínu prihlásia, rovnako aj 
v Uhorsku, tak sa im udeľuje milosť na hlavu a na všetky majetky. dodáva sa, že ak by 
vznikli nejaké prekážky, pre ktoré by svoj návrat do vlasti museli odložiť, bude sa na to 
dostatočne prihliadať. – – – Keďže nemôžu vzniknúť žiadne pochybnosti o zachovaní 

zákonov a všetkých slobôd sedmohradských obyvateľov zo strany Jeho veličenstva ci-
sára a kráľa, bude opätovne prikázané znovuustanovenie kniežatstva a na vznešenom 
(panovníckom) dvore bude podporované nastolenie dávnych zvykov a schválených na-
riadení, čo sľubujeme. Pokiaľ by boli porušené privilégiá Jazygov, Kumánov či haj-
dúskych miest, na najbližšom zasadaní snemu bude o nich postarané.

Po šieste. Táto všeobecná amnestia sa vzťahuje na všetkých domácich (obyvateľov) 
všetkých stavov, ktorí počas bojov padli do zajatia.

Po siedme. všetky škody, ktoré sa komukoľvek stali od začiatku vyjednávaní, po 
prešetrení nech obe strany napravia.

Po ôsme. Pre odstránenie pochybností a podozrení sa milostivo udelená amnestia 
vzťahujúca sa na život i majetky vydáva v písomnej forme, a čo najskôr ju treba vydať 
kniežaťu (Františkovi Rákóczimu) a všetkým jeho prívržencom (a jej nariadenia teba 
šíriť medzi všetkých pánov, šľachticov, mešťanov, slobodníkov, vojakov i  sedliakov, 
Uhrov hociktorého stavu, ako aj obyvateľov sedmohradska všetkých troch národov). 
(Amnestiu) bez akýchkoľvek pochybností potvrdzuje vznešený dvor a vydáva sa pre 
(šírenie) v každej stolici Uhorského kráľovstva a sedmohradska pre zaistenie pokoja.

Po deviate. Jeho cisársky a kráľovský majestát bez akéhokoľvek násilia dodrží všet-
ky zákony, slobody a imunity Uhorského kráľovstva a sedmohradska, a ani v budúc-
nosti nedovolí, aby voči tejto jeho všeobecnej amnestii vznikol dôvod na nové sváry 
a  spory, aby hocikto hocikomu spôsoboval ťažkosti a  poskytoval dôvod na urážky 
a ponižovanie; preto sa prísne zakazuje hocikoho nepoctivo, hanebne a  škriepkami 
obťažovať. Z tejto príčiny sa prísnym rozkazom nariaďuje hlavným vojenským dôstoj-
níkom a miestnym veliteľom, rovnako aj hlavným županom a podžupanom, slúžnym 
a mestským magistrátom, aby odporcov a tých, ktorí majú iný názor, držali na uzde 
a prísne im vysluhovali spravodlivosť.

Po desiate. na nasledujúcom sneme bude možné všetky sťažnosti nielen predo-
strieť, ale čo sa šľachtického národa týka a  je pre jeho česť užitočné, sa bude môcť 
slobodne prejaviť a od Jeho veličenstva žiadať a upomínať. nikto nech nepochybuje 
o tom, že Jeho veličenstvo chce pred celým kresťanským svetom prejaviť, že v dodr-
žiavaní zákonov, ako aj v udeľovaní krajinských hodností pre (domácich) obyvateľov 
nič nezostane mimo jeho otcovských pohnútok voči Uhorskému kráľovstvu a sedmo-
hradsku, viac sa ani nedá žiadať. Čo si však Jeho veličenstvo mimoriadne želá, aby sa 
uhorský národ a obyvatelia sedmohradska hociktorej národnosti správali podľa svo-
jich zákonov a vo svojej vernosti k svojmu kráľovi nikdy nepoľavili.

ako posledný prejav milosti Jeho majestátu sa dodáva, že Jeho veličenstvo vyššie 
spomenutým pánom, šľachticom a príslušníkom vyššieho i nižšieho vojenského stavu, 
ktorí boli doteraz na strane rákócziho, udeľuje podľa vyššie uvedených podmienok 
všeobecné omilostenie vzťahujúce sa na ich osoby i ich majetok. Keby sa spomenu-
tý knieža na určený termín nechcel vrátiť a nechcel by prijať všeobecnú amnestiu, 
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a nechcel by zložiť povinnú prísahou potvrdenú vernosť podľa predpisu prostredníc-
tvom svojho splnomocnenca, Jeho veličenstvo milostivo verí, že vyššie spomenutí 
páni a stavy opustia rákócziho stranu a zostanú verní (panovníkovi) a budú dbať o po-
koj v krajine a rákócziho úklady a snahy nepodporia, ale naopak to, k čomu sa sami 
zaviazali, podľa zákonov našej vlasti dodržia. ak však knieža nemôže byť prítomný pre 
objektívne prekážky, povoľuje sa, aby mohol prijať všeobecnú amnestiu prostredníc-
tvom svojho splnomocnenca a zároveň musí prísnym nariadením prikázať odovzdanie 
pevností. rovnako, ak by sa stalo, že by knieža chcel odovzdanie hradov, rozpustenie 
vojsk a zloženie prísahy podľa vyššie spomenutej formuly odročiť na dobu dlhšiu než 
tri týždne, cisársky a kráľovský majestát poukáže mimoriadnu milosť jeho kniežacej 
milosti a povolí mu vyššie vyslovené (milosti). na jeho návrat sa mu zaručuje plná bez-
pečnosť na základe kráľovského slova.

Tieto veci, ktoré sú spísané vo vyššie popísaných bodoch podľa plnej moci udele-
nej naším milostivým pánom Jeho veličenstvom, sa zaväzujeme naveky dodržiavať vo 
všetkých klauzulách a častiach navždy a bez akýchkoľvek oklieštení. na väčšiu dôveru 
vydávame menovanému kniežaťu a všetkým jeho doterajším nasledovníkom tento do-
kument písaný vlastnou rukou a potvrdený našou tajnejšou pečaťou.

dané v satmári 29. apríla 1711.

Tajný radca, komorník a hlavný poľný maršal Jeho veličenstva milostivého pána ci-
sára a kráľa, bán Chorvátska, košický hlavný generál, plukovník kyrysníckeho pluku 
a splnomocnený uhorský hlavný veliteľ gróf Joannes Pálffy v(lastnou) r(ukou)

Carolus locher de lindenhaim v. r.
– – – (Nasleduje vzor prísahy vernosti a vlastnoručné podpisy a pečate)
Za stranu stavov Uhorského kráľovstva:
alexander Károlyi v. r., Perény miklos v. r., Casparus de rewa v. r., emericus de 

rewa v. r., emericus szent Peteri v. r., ladislaus vay v. r., Joannes Csajági v. r., nyu-
zó mihálly v. r., Joannes Krucsay v. r., Halász Péter v. r., berthóty sigmond v. r., id. 
szatmári miklós v. r., Kókai marton v. r., deak Ferencz v. r., Piko demeter comes 
(gróf ) v. r., ilosvai imre, v. r.

Za stranu stavov sedmohradska:
barczai mihálly v. r., g. michael Teleky v. r., abrahamus barcsai v. r., stephanus 

Josika v. r.,
daniel vass v. r., adamus rhedei v. r., Jozephus daniel v. r., georgius Pongracz v. 

r., splnomocnenec sedmohradských stavov, stephanus daniel v. r., vyslanec sedmo-
hradských magnátov a šľachticov zdržiavajúcich sa v moldavsku.

splnomocnenci šľachtickej marmarošskej stolice:
ladislaus sztojka v. r., daniel ajtai v. r.

Za sedmohradské vojsko:
b(arón) gabriel Haller v. r., daniel Jósika v. r., stephanus comes (gróf ) gyulai v. 

r., michael Karándi v. r., Franciscus Tardy v. r., stephanus Kun v. r., andreas racz v. 
r., Petrus balog v. r.

Za Zadunajsko:
daniel ráttky v. r., Joannes beleznai v. r., ocskay sándor v. r., nicolaus semsey 

v. r., alexander ottlik v. r., domahidi lászlo v. r.
Za stranu slobodných kráľovských miest Uhorského kráľovstva:
stephanus Hunyadi, richtár slobodného kráľovského mesta veľká baňa v. r., gre-

gorius szász, richtár veľkej bane v. r.
Za ďalšie osoby a v mene tých, ktorí korporatívne, ako aj osobne sa na týchto ro-

kovaniach zúčastnili a zložili prísahu vernosti:
daniel bulyovszki, notár uhorskej strany v príslušnej veci v. r., georgius Pon-

gracz, notár sedmohradskej strany v príslušnej veci v. r.

 
Preložili Tünde lengyelová a vladimír segeš.

Uloženie: rakúsky štátny archív vo viedni (Östa), Haus-, Hof- und staatsarchiv, nr. a 253.

edícia faksimile: A Szatmári békesség. szerk.: bene, János. nyíregyháza : a Jósa andrás múzeum 
kiadványai 69., 2011.

literatúra: bánKÚTY, imre: A Szatmári béke. budapest : akadémiai Kiadó, 1981; KÓnYa, 
Peter: Prešovský krvavý súd z roku 1687. Prešov 2001.

* * *

1 Pri prepise mien sa riadime ortografiou originálu.
2 Prešovský krvavý súd, inak aj prešovské jatky – odsúdenie a poprava 24 evanjelikov, prívržen-

cov Tököliho povstania v Prešove v roku 1687; vojenskému súdu predsedal generál antonio 
Caraffa.

3 libertínus (lat.) – slobodník, čiže osobne slobodný, nepodliehajúci žiadnemu zemepánovi.
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chronologický prehľad najdôležitejších udalostí

1648, 24. október – v münsteri bol uzavretý vestfálsky mier, ktorým sa skončila 
tridsaťročná vojna medzi európskymi štátmi.

1649, 25. január – kráľ Ferdinand iii. zvolal do bratislavy snem, na ktorom sľúbil vy-
držiavať pohraničné hrady a posádky.

1650, 25. február – vyslanci kráľa Ferdinanda iii. rokovali v istanbule o 22-ročnom predĺ-
žení mierovej zmluvy s osmanmi, uzavretej v žitave v roku 1606.

1652, 26. jún – predseda dvorskej vojenskej rady václav lobkovic zakázal posádkam 
hradov podnecovať ozbrojené šarvátky s osmanmi.

1652, 26. august – v bitke pri veľkých vozokanoch početne slabšie cisárske vojsko 
veliteľa novozámockej pevnosti adama Forgáča za pomoci obyvateľov okolitých 
dedín porazilo rabujúce osmanské vojsko, oslobodilo takmer 200 zajatcov 
a zabilo okolo 800 osmanov.

1654, december – vyslanci sedmohradského kniežaťa Juraja ii. rákociho zisťovali vo 
švédsku, dánsku a anglicku možnosti vytvorenia protihabsburskej koalície.

1655, 27. jún – v bratislave korunovali za uhorského kráľa syna Ferdinanda iii. – 
leopolda i.

1658, 3. máj – osmanský veľkovezír Köprülü mehmed paša poslal do sedmohradska 
vojsko, aby zosadilo knieža Juraja ii. rákociho.

1660, máj – cisársky generál louis de souches organizoval v bratislave obranu proti 
hroziacemu osmanskému útoku.

1660, 7. jún – vo varadíne zomrel na následky zranení sedmohradský knieža Juraj ii. 
rákoci.

1663, 19. marec – z istanbulu vytiahla osmanská armáda do edirne, kde sa k nej 
pripojili oddiely z európy.

1663, 12. apríl – osmanský veľkovezír Köprülü ahmed paša vytiahol so 120-tisícovým 
vojskom do Uhorska.

1663, 15. jún – osmanské vojsko dosiahlo budín a cieľom ďalšej výpravy sa stali nové 
Zámky.

1663, júl – osmanská armáda sa presunula k ostrihomu a niektoré jej jednotky prešli 
na ľavý breh dunaja.

1663, 6. august – pri Parkane (štúrovo) osmani porazili na hlavu 5-tisícové uhorské 
vojsko kapitána novozámockej pevnosti adama Forgáča. osmani dostali posily 
a dokončili mosty cez žitavu a nitru.

1663, 16. august – osmanský veľkovezír Köprülü ahmed paša s 50-tisícovou armádou 
obkľúčil nové Zámky, ktoré bránilo 3 500 obrancov. osmani zriadili tábor 
oproti viedenskej bráne a začali obliehanie pevnosti.

1663, 21. august – osmani rozpútali bitku o novozámockú pevnosť a podarilo sa im 
ju aj dostať pod svoju kontrolu.

1663, 26. august – do osmanského tábora prišli tatárske oddiely spolu s ukrajinskými 
kozákmi a zbormi valašského a moldavského vojvodu, ktoré zabezpečovali pre 
vojsko obživu rabovaním a plienením oblastí západného slovenska a južnej 
moravy.

1663, 2. september – krymskí Tatári, valasi, moldavci a časť osmanov prebrodili váh 
pri Hlohovci a postupovali na Trnavu a Čachtice a cez Záhorie prenikli až na 
moravu.

1663, 20. september – mestská rada levoče nariadila obyvateľom pohotovosť, keďže 
na spiš prenikla správa o chystanom vpáde tatárskych oddielov.

1663, 24. september – po dvojdňovom delostreleckom ostreľovaní osmani zahájili 
na novozámockú pevnosť generálny útok. Podkopané a delostreleckou paľbou 
poškodené obranné múry po výbuchu prachárne nevydržali a cisárska posádka 
nových Zámkov na čele s kapitánom adamom Forgáčom po 39-dňovom 
osmanskom obliehaní kapitulovala.

1663, 25. september – začala sa evakuácia cisárskej posádky z nových Zámkov do 
Komárna, osmani dovolili vojakom odísť so zbraňami a vlajúcimi zástavami 
a na odvoz ranených poskytli vozy.

1663, 27. september – osmanský veľkovezír Köprülü ahmed paša vtiahol s veľkou 
slávou do novozámockej pevnosti, dal opraviť opevnenie a za veliteľa 4-tisícovej 
posádky ustanovil Kurda mehmeda pašu. Pád najsevernejšej protiosmanskej 
pevnosti, úspechy osmanskej armády a hrôzy tatárskeho pustošenia vyvolali 
zdesenie v celej európe.

1663, 13. október – po príchode osmanských vojsk k nitre sa posádka mesta vzdala 
a vydala ho nepriateľovi.

1663, 2. november – posádka obkľúčených levíc kapitulovala za prísľub slobodného 
odchodu. levice sa stali sídlom sandžaku novozámockého ejáletu.

1663, 5. november – po obsadení novohradu pašom Kaplanom mustafom odišla 
osmanská armáda na svoje zimovisko pri belehrade.

1664, 25. január – uhorský palatín František vešeléni zvolal do Trenčína zástupcov 
stolíc a miest, aby prerokovali otázky protiosmanskej obrany.

1664, 17. apríl – cisárske vojsko v sile 8 500 vojakov, ktorému velil louis raduit de 
souches, začalo obliehať nitru.

1664, 2. máj – osmanská posádka v nitre kapitulovala pod podmienkou slobodného 
odchodu a louis raduit de souches so svojimi vojakmi obsadil mesto.



223222

1664, 16. máj – v bitke pri žarnovici porazil generál louis raduit de souches 
osmanské vojská.

1664, 19. júl – v bojoch pri leviciach zvíťazili cisárske jednotky nad vojskami sari 
Hüsejna pašu.

1664, 1. august – pri sv. gottharde cisársky generál raimondo montecuccoli porazil 
50-tisícovú osmanskú armádu a zastavil jej postup na viedeň. generál louis 
raduit de souches zničil pri Parkane osmanský pontónový most cez dunaj.

1664, 10. august – habsburská monarchia uzavrela s osmanskou ríšou mier vo 
vašvári, ktorý potvrdzoval územné osmanské zisky z vojenských operácií v roku 
1663. Podľa mierovej zmluvy mohol cisár postaviť novú pevnosť na pravom 
brehu váhu.

1664, 27. september – ratifikácia vašvárskeho mieru cisárom leopoldom i. 
potvrdila osmanskú nadvládu nad novými Zámkami, ktoré sa stali centrom 
najzápadnejšej osmanskej provincie v európe. osmanský ejálet tvorili 
novozámocký, levický a nitriansky sadžak so 750 dedinami a mestami 
juhozápadného a stredného slovenska.

1665, 24. september – palatín František vešeléni s biskupom Jurajom selepčénim 
slávnostne položili základný kameň prvej bašty novej protiosmanskej pevnosti 
leopoldov, nazvanej podľa cisára leopolda i.

1666, 5. apríl – chorvátsky bán Peter Zrínsky a palatín František vešeléni začali 
v štubnianskych Tepliciach organizovať magnátske hnutie, pre ktoré sa zaužíval 
názov vešeléniho sprisahanie.

1666, 19. december – novozámocký paša poslal výhražný list obyvateľom mestečka 
žabokreky nad nitrou ohľadom prijatia osmanskej zvrchovanosti.

1667, júl – v Turčianskych Tepliciach sa protihabsburskí sprisahanci rozhodli, že 
napriek zlyhaniu zahraničnej podpory začnú ozbrojené povstanie.

1670, 19. marec – dvorská tajná rada vo viedni rozhodla zakročiť proti sprisahaniu 
uhorských magnátov.

1670, apríl – uhorský magnát František i. rákoci vystúpil so svojimi spojencami na 
východnom slovensku proti habsburským posádkam. Pripojila sa k nemu 
šľachta Zemplínskej, Užskej, abovskej a šarišskej stolice, avšak cisárske vojsko 
odpor úspešne likvidovalo.

1670, 13. apríl – obyvatelia Prešova nedovolili cisárskym vojenským oddielom vstúpiť 
do mesta.

1670, 8. jún – cisárske oddiely generála Johannesa sporcka obsadili Prešov.
1670, 17. júl – cisárske jednotky obsadili bardejov a generál Paris spankau dal odviezť 

mestské privilégiá do Košíc.
1670, 10. december – po úspešnom obliehaní oravského hradu cisárskym vojskom sa 

hradná posádka vzdala.

1671, 3. január – v bratislave zasadal mimoriadny súd ohľadom potrestania účastníkov 
vešeléniho sprisahania.

1671, 30. apríl – vo viedni popravili hlavných vodcov vešeléniho sprisahania – 
chorvátskeho bána Petra Zrínskeho, zengského kapitána Františka Frangepana 
a krajinského sudcu Františka nádašdyho.

1672, 14. september – kurucké oddiely porazili pri Haniske cisárske vojsko a obsadili 
slobodné kráľovské mestá Prešov, sabinov a Kežmarok.

1672, 14. september – kuruci obsadili bardejov, ktorý zakrátko opustili.
1672, 20. október – oravského hradu sa zmocnili kurucké oddiely pod vedením 

gašpara Piku.
1672, 26. október – cisárske oddiely porazili povstalcov pri rožňave a kuruci museli 

utiecť do sedmohradska a na turecké územie. Cisárski vojaci však neúspešne 
obliehali Prešov.

1672, 25. november – za účasť v povstaní bol popravený kurucký veliteľ gašpar Pika 
a 25 oravských a liptovských richtárov napichli na koly pod oravským hradom.

1672, 13. december – kurucké vojsko opustilo Prešov a mešťania začali rokovať 
o prímerí.

1673, 3. január – cisárske vojsko pod velením generála Wolfganga Cobba obsadilo 
bez incidentov a rabovania Prešov a mesto stratilo právo na nájom solivarských 
baní, právo obchodu so soľou a na niekoľko rokov aj poddanské dediny.

1676, 5. marec – kráľ leopold i. vydal patent o oslobodení všetkých väznených, 
odsúdených bratislavským súdom za účasť v povstaní.

1678, 6. január – mestečko Poniky prepadli osmanskí vojaci zo sečian, zabili 18 
obyvateľov a 311 ľudí odvliekli do zajatia.

1678 – začiatkom roka priviedol uhorský magnát imrich Tököli zo sedmohradska 
svoje vojská na východné slovensko.

1678, 28. júl – kuruckí povstalci pod vedením michala Telekiho neúspešne obliehali 
Prešov, ostreľovali mesto a pustošili jeho predmestia, v polovici augusta ustúpili 
pred cisárskym vojskom.

1678, 6. august – kurucom pod velením Jána Kapošiho sa podarilo obsadiť bardejov.
1678, október – kurucké oddiely imricha Tököliho obsadili banskú bystricu, banskú 

štiavnicu, Kremnicu a Zvolen.
1679, 5. február – kráľ leopold i. uzavrel mier s francúzskym kráľom Ľudovítom 

Xiv., Francúzsko a Poľsko prestali podporovať kurucov.
1680, 15. august – kuruckí povstalci pod vedením imricha Tököliho obsadili 

Kežmarok.
1680, leto – povstalci imricha Tököliho prenikli až na moravu.
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1680, 15. november – kuruckí vodca imrich Tököli uzavrel v Jelšave s kráľom 
leopoldom i. prímerie.

1681, 28. apríl – začalo zasadanie snemu v šoprone, ktoré trvalo do konca decembra. 
v obave pred spojenectvom imricha Tököliho s vysokou Portou snem 
deklaroval povstalcom viaceré ústupky. Tököli sa však s uzneseniami snemu 
neuspokojil a boje pokračovali.

1682, 14. august – Košice kapitulovali pred Tököliho vojskom.
1682, 15. august – povstalci obsadili bez akéhokoľvek odporu sabinov.
1682, 23. august – kuruci obsadili bardejov.
1682, 16. september – budínsky miestodržiteľ paša Uzun ibrahim korunoval vo 

Fiľakove imricha Tököliho za „kráľa stredného Uhorska“, Tököli potvrdil 
vazalstvo osmanskej ríši. Centrom kurucov bolo sedem východouhorských 
stolíc.

1682, október – imrich Tököli znovu obsadil banské mestá.
1682, 19. november – vo viedni uzavreli imrich Tököli a leopold i. prímerie, podľa 

ktorého územie na východ od Hrona patrilo kurucom.
1683, 3. máj – osmanská armáda na čele so sultánom mehmedom iv. dorazila do 

belehradu.
1683, 14. júl – osmanské vojsko pod velením veľkovezíra Kara mustafu obľahlo 

a začalo dobývať viedeň.
1683, 25. júl – bratislava sa bez boja vzdala kuruckým a osmanským oddielom, ktoré 

však museli o štyri dni po neúspešnom boji mesto opustiť.
1683, 31. august – vojská poľského kráľa Jána sobieskeho a cisárskeho veliteľa Karola 

lotrinského sa stretli pri Tullne.
1683, 12. september – spojenecké vojská na čele s Jánom sobieskym a Karolom 

lotrinským porazili pri viedni 200-tisícovú osmanskú armádu veľkovezíra 
Kara mustafu.

1683, 7. október – po neočakávanom útoku osmanskej jazdy pri Parkane utrpeli 
poľské oddiely Jána sobieskeho porážku.

1683, 12. október – spojenecké vojská pri Parkane rozbili oddiely budínskeho pašu.
1683, 27. október – kapitulovala osmanská posádka ostrihomu s podmienkou 

slobodného odchodu.
1683, 4. december – vojsko poľského kráľa Jána sobieskeho začalo obliehať Prešov 

a spustošilo jeho predmestia. Po neúspešnom obliehaní mesta obsadili Poliaci 
sabinov a časť odtiahla do starej Ľubovne.

1683, 11. december – pred cisárskymi vojskami kapitulovala levoča.
1684, 12. január – kráľ leopold i. vyhlásil v bratislave amnestiu povstalcom, ktorí 

zložia zbrane a sľúbia mu vernosť.

1684, 10. júl – vojsko leopolda i. začalo obliehať budín, po niekoľkomesačnom 
neúspešnom obliehaní sa však muselo stiahnuť.

1684, 17. september – pri Prešove došlo k vojenskému stretnutiu medzi oddielmi 
generála Jána schultza a kurucmi imricha Tököliho.

1685, 16. august – cisárska armáda pod velením Karola lotrinského porazila pri 
ostrihome vojská budínskeho pašu.

1685, 19. august – po úpornom útoku cisárskych oddielov kapitulovala osmanská 
posádka nových Zámkov.

1685, 11. september – cisárske vojsko obsadilo Prešov po dvojmesačnom obliehaní.
1686, 2. september – pod velením Karola lotrinského cisárske vojská dobyli budínsky 

hrad.
1687, 7. január – v Prešove sa začali drastické verejné popravy 24 prívržencov Tököliho 

povstania, ktoré trvali do 12. septembra.
1687, 12. august – v bitke pri nagyharsányi vojská Karola lotrinského porazili 

osmanskú armádu veľkovezíra sulejmana.
1688, 14. január – kapitulovala posledná kurucká pevnosť mukačevo.
1691, 19. august – vojvoda Ľudovít bádenský zvíťazil pri slankamene nad vojskami 

mustafu Köprülüho.
1691, 10. december – Cisárska dvorská komora zakázala verbovať baníkov za vojakov 

a zverbovaných mali prepustiť.
1697, 5. júl – kráľ leopold i. vymenoval eugena savojského za hlavného veliteľa vojsk 

v južnom Uhorsku.
1697, 11. september – princ eugen savojský v bitke pri Zente porazil osmanské 

vojsko, padlo 30 000 osmanských vojakov.
1697, 20. september – vyslanci francúzskeho kráľa Ľudovíta Xiv. a kráľa leopolda i. 

podpísali v holandskom rijswicku mierovú zmluvu.
1699, 26. január – mierom v sriemskych Karloviciach sa skončili pätnásť rokov 

trvajúce boje medzi osmanskou ríšou a Habsburgovcami. osmani sa vzdali 
sedmohradska, časti slavónie a Chorvátska.

1701, 18. apríl – vo veľkom šariši zatkli Františka ii. rákociho a vo väzení v Prešove 
ho držali do 5. mája.

1703, 6. máj – František ii. rákoci vydal v poľskom exile výzvu do boja za slobodu, za 
oslobodenie krajiny spod habsburského panstva, obnovenie všetkých zákonov 
a účastníkom boja sľúbil slobodu.

1703, 7. júl – v Zátisí došlo k povstaniu ľudu a nižšej šľachty za pomoci v Poľsku 
najatých žoldnierov platených francúzskym kráľom.

1703, 18. júl – František ii. rákoci na čele povstalcov prekročil Tisu a znovu vyzval 
šľachtu na zapojenie sa do povstania.



227226

1703, 28. august – patentom vydaným v satmári oslobodil František ii. rákoci 
poddaných v kuruckom vojsku od feudálnych povinností.

1703, august – koncom mesiaca obsadili kurucké oddiely na čele s ladislavom 
očkajom gemer, novohrad a vpadli do stredoslovenskej banskej oblasti.

1703, 19. september – náporu povstalcov sa vzdala banská štiavnica a o niekoľko dní 
aj banská bystrica a Kremnica, čo donútilo leopolda i. zorganizovať vojenskú 
výpravu.

1703, 9. október – Františkovi ii. rákocimu zložili prísahu vernosti mešťania 
sabinova.

1703, 26. október – povstalci vyplienili Púchov a belušu.
1703, november – začiatkom mesiaca cisárske vojsko pod velením generála leopolda 

schlicka a veliteľa stoličných vojsk šimona Forgáča obsadilo stredoslovenské 
banské mestá.

1703, 11. november – povstalcom sa vzdali levoča a spišský hrad.
1703, 15. november – kuruci pod vedením mikuláša berčéniho zvíťazili nad 

cisárskymi oddielmi leopolda schlicka a šimona Forgáča pri Zvolene 
a prenasledovali ich až k Trenčínu.

1703, 20. november – kurucké oddiely kapitána ladislava semereho donútili 
kapitulovať bardejovčanov.

1703, 28. november – kuruci obsadili levice a o dva dni Topoľčany.
1703, 2. december – povstalci sa zmocnili Hlohovca, o dva dni obsadili Trnavu 

a odtiaľ podnikali výpravy do rakúska
1704, 13. február – v Trenčianskych bohuslaviciach podpísali kapituláciu Trenčína, 

mešťania a časť šľachty prisahali rákocimu vernosť.
1704, 28. máj – kurucké oddiely porazili vojsko cisárskeho generála adama ritschana 

v bitke pri smoleniciach, čo im umožnilo získať kontrolu nad celým západným 
slovenskom a podnikať vpády na moravu a do rakúska.

1704, 8. júl – na sneme sedmohradských stavov v alba iulii bol za sedmohradské 
knieža zvolený František ii. rákoci.

1704, 31. október – košická cisárska posádka vedená plukovníkom Herculom 
montecuccolim pod zárukou slobodného odchodu kapitulovala pred kurucmi.

1704, 1. november – pred kuruckými oddielmi generála Pavla orosa kapitulovala 
v Prešove cisárska posádka plukovníka Wilsona.

1704, 16. november – rákoci vtiahol so sprievodom do Trnavy, kde ho privítala 
šľachta bratislavskej stolice. Kurucký veliteľ Ján boťán po týždňovom obliehaní 
dobyl nové Zámky.

1704, 26. december – cisárske vojsko generála siegberta Heistera v bitke pri Trnave 
porazilo kurucov. rákoci sa stiahol do šintavy a Heister obsadil Trnavu.

1705, 5. – 6. august – rákociho pokus rozbiť cisárske sily medzi váhom a dudváhom 
stroskotal.

1705, 11. august – maršal ludwig Herbeville porazil v bitke pri budmericiach 
rákociho vojská.

1707, 6. jún – na sneme v Ónode boli zabití vyslanci Turčianskej stolice.
1707, 13. jún – Habsburgovci boli na ónodskom sneme pozbavení uhorského trónu.
1708, 3. august – maršal siegbert Heister v bitke pri Trenčianskej Turnej na hlavu 

porazil rákociho vojská.
1708, 28. august – kurucký veliteľ ladislav očkaj prešiel po bitke pri Trenčianskej 

Turnej na cisársku stranu.
1709, 10. apríl – cisárske vojsko obsadilo oravský hrad.
1709, 14. júl – kráľ Jozef i. vyhlásil amnestiu pre povstalcov, ktorí sa vzdajú do štyroch 

týždňov, s výnimkou Františka ii. rákociho a mikuláša berčéniho.
1709, 13. december – Kežmarok sa po päťdňovom obliehaní vzdal cisárskemu vojsku 

poľného maršala siegberta Heistera.
1710, 3. január – v nových Zámkoch popravili za zradu kuruckého veliteľa ladislava 

očkaja.
1710, 22. január – v bitke pri romhányi bolo porazené hlavné kurucké vojsko, jeho 

porážka predznamenala definitívny koniec povstaleckého odporu.
1710, 24. september – kurucká posádka nových Zámkov kapitulovala pred cisárskymi 

oddielmi Jána Pálfiho.
1710, 26. september – za hlavného veliteľa cisárskych vojsk v Uhorsku bol menovaný 

poľný maršal Ján Pálfi, ktorý nahradil siegberta Heistera.
1711, 21. február – František ii. rákoci a mikuláš berčéni prekročili uhorské hranice 

a odišli do Poľska, kde chceli získať podporu od ruského cára Petra i.
1711. 30. apríl – zástupcovia konfederácie a panovníka podpísali v satmári 

desaťbodovú mierovú zmluvu, František ii. rákoci a mnohí kuruckí velitelia 
odišli do zahraničia, cisár vyhlásil účastníkom povstania amnestiu.

1711, 1. máj – na majténskom poli neďaleko satmáru kurucké vojská zložili zástavy na 
znak porážky posledného protihabsburského stavovského povstania.
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Uhorskí a českí králi 
a rímsko-nemeckí cisári

Ferdinand iii. 1637 – 1657, korunovaný 8. 
12. 1625, zároveň český kráľ a rímsko- 
-nemecký cisár (* 1608 † 1657)
Ferdinand iv. 1647 – 1654, spoluvládca 
Ferdinanda iii., korunovaný 16. 6. 1647, 
český kráľ (1646 – 1654) a rímsky kráľ 
(1653 – 1654) (* 1633 † 1654)
leopold i. 1657 – 1705, korunovaný 27. 6. 
1655, zároveň český kráľ a rímsko-nemecký 
cisár (1658 – 1705) (* 1640 † 1705)
Jozef i. 1705 – 1711, korunovaný 9. 12. 
1687, zároveň český kráľ a rímsko-nemecký 
cisár (* 1678 † 1711)

Poľskí králi
Ján ii. Kazimír 1648 – 1668
michal Korybut Wiśniowiecki 1669 – 1673
Ján iii. sobieski 1674 – 1696
august ii. saský 1697 – 1706
stanislav leszcyński 1704 – 1710
august ii. saský 1710 – 1733

Osmanskí sultáni
mehmed iv. 1648 – 1687
sulejman ii. (iii.) 1687 – 1691
ahmed ii. 1691 – 1695
mustafa ii. 1695 – 1703
ahmed iii. 1703 – 1730

Uhorskí palatíni (miestodržitelia)
Pavol Pálfi 1649 – 1654
František vešeléni 1655 – 1667
František nádašdy 1667 – 1670 (krajinský 

sudca, kráľovský miestodržiteľ)
Juraj selepčéni 1670 – 1681 (ostrihomský  
arcibiskup, kráľovský miestodržiteľ)
Pavol esterházi 1681 – 1713

Sedmohradskí vojvodovia a kniežatá
Juraj ii. rákoci 1648 – 1657
František i. rákoci 1658
František rédei 1658
achatius barčai 1658 – 1662
Ján Keméň 1661 – 1662
michal apafi i. 1661 – 1690
imrich Tököli 1678 – 1690,  
1682 korunovaný za uhorského kráľa
michal apafi ii. 1690 – 1699
František ii. rákoci 1701/3 – 1707/11

Ostrihomskí arcibiskupi
Juraj lipai 1642 – 1666
Juraj selepčéni 1666 – 1685
Juraj sečéni 1685 – 1695
leopold Kolonič 1695 – 1707
Christián august von sachsen 1707 – 1721

Pápeži
inocent X. 1644 – 1655
alexander vii. 1655 – 1667
Klement iX. 1667 – 1669
Klement X. 1670 – 1676
inocent Xi. 1676 – 1689
alexander viii. 1689 – 1691
inocent Xii. 1691 – 1700
Klement Xi. 1700 – 1721

Prehľad vládcov, najvyšších uhorských hodnostárov a pápežov

Cisár a kráľ Ferdinand III.  
(panoval 1637 – 1657)

Cisár a kráľ Leopold I.  
(panoval 1657 – 1705)

Kráľ Ferdinand IV.  
(samostatne nepanoval, zomrel 1654)

 Cisár a kráľ Jozef I.  
(panoval 1657 – 1705)
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Regimentsschreiber plukovný pisár

Wachtmeisterlieutenant adjutant (pobočník veliteľa pluku)

Proviantmeister proviantný majster

Wagenmeister vozmajster

Profos profos (väzenský dozorca)

dôstojníci Prima-plana (prvej strany zoznamu)

Hauptmann stotník, kapitán (pechota)

Rittmeister ritmajster, kapitán (jazdectvo)

Lieutenant poručík

Fähnrich / Kornet práporčík (pechota) / kornet (jazdectvo)

poddôstojníci a mužstvo

Feldwebel / Wachtmeister feldvebel, strážmajster

Fourier furier (ubytovací a zásobovací 
poddôstojník)

Führer fírer, fíra (čatár)

Feldscher felčiar (ránhojič)

Musterschreiber pisár

Korporal kaprál (desiatnik)

Spielmann – Pauker, Tambour, 
Pfeiffer hudobník – bubeník, tambor, píšťalkár

Gefreiter frajter (slobodník)

Gemeine vojak (radový)

Funkčné (hodnostné) označenia v habsburskej armáde
na prelome 17. a 18. storočia

g e n e r a l i t a

General-Feldmarschall generál poľný maršal

General der Cavallerie generál jazdectva

Feldzeugmeister (generál) poľný zbrojmajster

Feldmarschall-Lieutenant poľný podmaršal

General-Quartiermeister generálny ubytovateľ  
(náčelník generálneho štábu)

General-Wachtmeister generálstrážmajster (generálmajor)

veliaci (štábni) dôstojníci pluku

Obrist plukovník

Obristlieutenant podplukovník

Obristwachtmeister hlavný strážmajster (major)

príslušníci štábu pluku

Regimentsquartiermeister plukovný ubytovateľ (logista)

Regimentsschultheiβ plukovný auditor (sudca)

Regimentschirurg plukovný chirurg (jazdectvo)

Regimentskaplan plukovný kaplán
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Funkčné (hodnostné) označenia v kuruckej armáde
Františka ii. rákociho

Funkčné (hodnostné) označenia v habsburskej armáde
na začiatku 18. storočia

1076. kapitola
Zenit a útlm osmanskej expanzie a posledné protihabsburské povstania 1663 – 1711

informoval o  svojich plánoch a  navrhoval mu, aby sa 
vzhľadom na aktivitu Rákociho povstalcov v údolí rieky 
Moravy k Trnave presunul cez Jablonicu a Trstín. Jed-
ného z  poslov však kuruci zajali a  Ritschanovmu zbo-
ru pripravili pascu pri Smoleniciach. Očkaj, posilnený 
slovenskými poddanými z okolia, rozložil svoje oddiely 
tak, aby mohol uzavrieť ústupovú cestu na Skalicu a zá-
roveň s jazdectvom a časťou pechoty blokoval trasu na 
Jablonicu.

Generál Ritschan vyrazil zo Skalice a  postupoval 
k Smoleniciam. Mal k dispozícii 4 000 žoldnierov a 2 000 
moravských strelcov. Utáboril sa pri Smoleniciach. Ráno 
27. mája 1704 ho prieskumníci informovali o zhromaž-
ďovaní kuruckých skupín v  okolitých lesoch a  nepria-
teľskom vojsku blížiacom sa z  viacerých strán. Boli to 
jazdecké oddiely Mikuláša Berčéniho a Alexandra Káro-
liho. Ritschan pochopil, že padol do pasce. Rozhodol sa 
vyhnúť boju a urýchlene ustúpiť. Ústup sa začal za tmy. 
Nadránom 28. mája jeho predvoj došiel k Trstínu, kde 
na neho povstalci zaútočili. Vzápätí podniklo útok aj 
Károliho jazdectvo. V tesnom priestore cisárski nemohli 
rozvinúť svoje šíky, v čom im bránili aj povozy a ustupu-
júca kolóna sa roztrhla. Kuruci obkľúčili Jablonicu, kam 
sa Ritschan stiahol, ale vidiac márnosť odporu zložil 
zbrane. Druhý prúd ustupujúcich sa po veľkých ťažkos-
tiach dostal do Rakúska. Pri Smoleniciach kurucké od-
diely dosiahli zatiaľ najväčší úspech v  otvorenom boji 
na našom území. Víťazstvom načas získali kontrolu nad 
celým západným Slovenskom a podnikali výpravy až do 
cisárskeho letohrádku pri Viedni.

V júni 1704 maršal Siegbert Heister v bitke pri Ko-
roncó dosiahol výrazné víťazstvo nad kurucmi. Na jeseň 
toho istého roku sa po krátkotrvajúcom prímerí obno-
vili vojenské akcie aj na našom území. Kuruci dobyli 
Nové Zámky, obkľúčili Leopoldov a  26. decembra pri 
Trnave sa Rákoci pokúsil zastaviť postup Siegberta He-
istera, ktorý chcel rozraziť obruč zvierajúcu Leopoldov. 
Sily protivníkov boli zhruba rovnaké. Obaja mali okolo 
20-tisíc mužov, Rákoci však disponoval menším počtom 
diel. Pokiaľ ide o kvalitu, výcvik, skúsenosti a výzbroj, ci-
sárska armáda bola vo výhode. Mala aj skúsenejší veli-
teľský zbor. Kuruci sa z pôvodného postavenia na bo-
jisko presunuli až na poslednú chvíľu, a tak im nezostal 

Kurucký generalissimus Mikuláš Berčéni Kurucký maršal Vavrinec Pekri Kurucký dvorský maršal Adam Vay

Funkčné (hodnostné) označenia v kuruckej armáde
Františka II. Rákociho 

g e n e r a l i t a
súdobé názvy slovenské ekvivalenty

supremus generalis, generalissimus hlavný generál, generalissimus

mezei (generál-)marsall, generalis campi 
marschallus, Feldmarschall  

generál (poľný) maršal

equitatus generális, generalis cavalleriae, 
General der Kavallerie  

generál jazdectva

mezei marsall locumtenense, 
campi marschalli locumentens, 

Feldmarschalleutnant  
poľný podmaršal (generálporučík)

generális-(fő)strázsamester,  
generalis vigiliarum praefectus,  

General-(Feld)wachtmeister  

generálstrážmajster
(generálmajor)

brigaderius brigadier (brigádny generál)

veliaci dôstojníci pluku (štábni dôstojníci)
súdobé názvy slovenské ekvivalenty

ezereskapitány, óbester,  
(supremus) colonellus, Oberst  

plukovník

commendans colonellus veliaci plukovník

vicekapitány, vicecolonellus,
Oberst-Leutnant  

podplukovník

főstrázsamester, 
supremus vigiliarum praefectus,

Oberstwachtmeister
hlavný strážmajster (major)

veliaci dôstojníci kompánie (stotiny)
súdobé názvy slovenské ekvivalenty

kompániás kapitány, capitaneus com-
pagniae

kapitán, stotník

(fő)hadnagy, supremus ductor nadporučík

vicehadnagy, vice ductor  podporučík

zászlótartó, kornétás (kornet), vexillifer  práporčík, zástavník

poddôstojníci a mužstvo
strázsamester, vigiliarum magister  strážmajster

furír (Fourier)  pisár

káplár, corporal  kaprál, desiatnik

katona, gregarius, lovas (Reiter),  
hajdú (Heiduck)

radový vojak, jazdec (jazdectvo)
pešiak (pešie vojsko)
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dostatočný čas na prieskum terénu. Berčéni mal viesť 
útok pravého krídla, ľavému krídlu velil generál Anton 
Esterházi a v strede, kam bola začlenená aj pechota, bol 
knieža Rákoci, ktorý si ponechal aj hlavné velenie.

Maršal Heister rozostavil svoje rady do pravidelné-
ho obdĺžnika pred potokom Parná. Útok na ľavé krídlo 
cisárskych vojsk začalo Berčéniho jazdectvo a čoskoro 
na ľavom krídle zaútočilo aj jazdectvo Ladislava Očka-
ja. Energický atak strhol aj pechotu a kuruci sa vklinili 
do nepriateľských radov. V samotnom boji sa však ich 
oddiely rozdrobili a veľká časť z nich začala plieniť ne-
priateľský tábor. Cez medzeru, ktorá takto vznikla, He-
ister zaútočil s dragúnmi na kuruckú pechotu a dostal 
sa do jej tyla. V rozhodujúcom okamihu jeden z Ráko-
ciho peších plukov, skladajúci sa z nemeckých strelcov, 
omylom spustil paľbu na susedný kurucký pluk. Pravé 
krídlo povstalcov zakolísalo a dalo sa na útek. Bitka bola 
prehratá. Z oboch strán v nej padlo okolo tisíc mužov. 
Heister obsadil Trnavu, kde dal sťať všetkých tam sú-
stredených ranených kurucov a oslobodil z obkľúčenia 
Leopoldov. Bitka pri Trnave Rákociho definitívne pre-
svedčila o tom, že ak chce mať úspech na bojovom poli, 
musí sa snažiť vybudovať regulárnu kuruckú armádu. 
V  nasledujúcich rokoch jej výstavbe venoval nemalú 
pozornosť, ale tá nikdy nedosiahla takú úroveň, akú 
mali cisárski žoldnieri.

V roku 1705 Berčéni zatlačil Heistera do okolia Bra-
tislavy a v lete sa vojenská aktivita preniesla do Považia. 
Začiatkom mája 1705 zomrel cisár Leopold I., a jeho ná-
stupca Jozef I. za hlavného veliteľa cisárskych síl v Uhor-
sku vymenoval podmaršala Ludwiga Herbevilla. Ten 
sa pokúsil rozbiť sústredenie kurucov pri Leopoldove. 
Rákoci a jeho francúzski ženisti vypracovali plán, na zá-
klade ktorého chceli Herbevilla v zužujúcom sa pásme 
medzi Váhom a Dudváhom vlákať do pasce. 

Rákoci mal k  dispozícii 25-tisícové vojsko, a  Her-
beville na čele asi 15-tisíc mužov si skutočne vybral 
predpokladanú trasu. Velitelia kuruckých vojsk povere-
ní obchvatným manévrom však časový harmonogram 
útoku nedodržali a pri nočnom pochode zablúdili, a tak 
Herbeville, vidiac neustálu aktivitu protivníka, sa obrátil 
a  pozdĺž Dudváhu odtiahol. Rákoci sa ho ešte pokúsil 
zastaviť pri prechode cez Dudváh neďaleko Vlčkoviec, 
ale jeho velitelia opäť zlyhali a zmeškali vhodnú chvíľu 
na útok. Rákoci o tejto neschopnosti svojich podriade-
ných neskôr napísal: „Hocikto iný by ich bol podozrieval 
zo zrady, ale tu išlo iba o  krikľavú nevedomosť, stratené 
hlavy a úsudok oslabený nerozhodnosťou.“ 

V  lete 1705 sa Rákoci dozvedel, že Herbeville by 
mal tiahnuť do Sedmohradska pomôcť tiesnenému ge-
nerálovi Jeanovi-Louisovi Rabutinovi. Rozhodol sa ho 
zastaviť ešte na území Slovenska, a tak si udržať pozície 
v Sedmohradsku. Po viacerých uhýbavých manévroch 
sa obe vojská stretli pri Budmericiach 11. augusta 1705. 
Kuruci si vybudovali postavenie medzi budmerickým 
rybníkom, halmešskou a  báhonskou cestou v  dvoch 
šíkoch. Nemali však dostatočný prehľad o  pohyboch 
nepriateľa. Po menších šarvátkach okolo 17. h cisárske 
vojská zaútočili na ľavé krídlo povstalcov. Keď záloha 
kuruckého jazdectva videla ohrozenie pechoty v tom-

Funkčné (hodnostné) označenia v habsburskej armáde
na začiatku 18. storočia
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Rittmeister ritmajster, kapitán (jazdectvo)
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Gemeine vojak

Panoramatický pohľad na bitku pri Trnave, ktorá sa odohrala 26. decembra 1704,  
s portrétmi  maršala Heistera a kniežaťa  Františka II. Rákociho  
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balaša (balassa, balassi), Juraj 1/76
balaša (balassa, balassi), melichar 1/108, 110
balaša (balassa, balassi), valentín 1/219
balázsfalvi, bagdi györgy 1/153, 160
baran, bernard 1/48, 55
baraňaj, Pavol 1/182 
barkóci (barkóczy, František 2/12
basta, Juraj 1/16-17, 165-166, 219-220
batta, žigmund 2/185
battik, Peter 2/87
bádenský, Ľudovít 2/123
baťáni (batthány), Ján 1/57
baťáni (batthány), František 1/28, 169, 171
baťáni (batthány), Urban 1/152, 159
bánfi, žigmund 1/57
báršoň, Ján 1/187
bátori, gabriel 1/220
bátori, ondrej 1/56, 110-111
bátori, štefan  1/145, 158, 160, 218

bátori, žigmund  1/219
behem, Tomáš 1/42
beisser, maximilián 1/44, 55
bekeš, gašpar 1/158, 160
beleci (beleczy, beletius) 1/181, 183
belgiojoso, barbiano 1/16, 219
benický, gašpar  1/104
berčéni (bercsényi), mikuláš 2/20-23, 173-

177, 182, 184-186, 191-192, 198, 200, 
208, 214

beréni, František 2/179, 184
beréni, Juraj 1/187
beréni, Peter 2/182
berzevici, Ján 1/45, 55
betlen (bethlen), gabriel 1/16, 18-20, 181, 

188-189, 195, 198, 220-222; 2/17, 44, 60, 
116, 129, 138

beyko, ali paša 2/58, 62
bezeg, imrich 2/178-182, 186-188
bezeg, žigmund 2/178
bočkaj (bocskay), štefan 1/15-18, 166-167, 

169-170, 172, 175, 219-220; 2/32, 204-205
bornemisa (bornemisza), Ján 1/188-189, 193, 

195
bornemisa (bornemisza), andrej 2/85
bornemisa (bornemisza), Pavol 1/84, 86
bornemisa (bornemisza), Tomáš 1/103-104
bošáni, Ján 2/176
bošáni, Jozef 1/187
bošáni, vavrinec 2/176
boťán (bottyán), Ján 2/200-201
brandenburský, Joachim 1/217
brendörfer, Pavol 1/45
brodarič, štefan 1/56
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bubek (bebek), František 1/13, 41, 43, 53-54, 
88, 109-110; 2/31

bubek (bebek), Juraj 1/120-121
budaj, Pavol 1/182
buquoi, Karl bonaventura  1/19
burgio, antonio 1/58 

C
Caprara, aeneas 2/18
Cecei, leonhard 1/216
Celder, Urban 2/196
Cetrini, matej 1/57
Cibak, imrich 1/33
Ciprio, Hanibal 1/57 
Cobb von neuding, Wolfgang 2/94-95, 111
Cobor (Czobor), adam 2/14 
Cobor (Czobor), michal 1/169
Cubini, ladislav 1/77-78
Cútor, andrej 1/109 
Čahol, František 1/57 
Čáky (Csáky), michal 2/165
Čáky (Csáky), Pavol 2/112-113
Čáky (Csáky), štefan 2/92-93, 95
Časár (Császár), Peter 1/20, 188-189, 193-

196, 198, 222
Čelebi, evliya 2/41, 46
Čuty, gašpar 1/108-109

D
dampierre, Heinrich duval 1/18, 221
danchio, michal 1/77
daniel adam z veleslavína 1/144
deák, Pavol 2/14
derenčéni, mikuláš 1/29-30, 32, 52
deršfi (dersffy), štefan 1/112, 115, 123-124, 
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dešefi, Ján 1/76-77
dobó, štefan 1/108, 111-113, 115
dóci, gabriel 1/108-109, 112
dóža, Juraj 1/190, 192

dragfi, Ján 1/57
dreiling, Ulrich 1/125-126
dreissiger, matej  1/44
druget, Juraj 1/17-18
druget, valentín 1/220
dubnický, ondrej 2/177, 179, 184
dyak, šimon 1/35-37, 39-40, 43, 47

E
ebecký, štefan 2/22
eck zo salmu 1/122-123
elefánty, vavrinec 1/187
esterházi (esterházy, eszterházy), adam 

2/191-192
esterházi (esterházy, eszterházy), anton 

2/198, 200
esterházi (esterházy, eszterházy), daniel 

2/191-192
esterházi (esterházy, eszterházy), mikuláš 

1/20-21, 191-192, 222; 2/12
esterházi (esterházy, eszterházy), Pavol 2/78, 

96-98, 112, 122
esze, Tomáš 2/168, 170

F
Fajgl, Peter 2/118
Fančič, Juraj 1/108-109
Farkaš, Juraj 2/112
Farkaš, ladislav 2/94
Fekete, michal 1/57
Ferdinand i. 1/12, 28-35, 37-43, 45-46, 48-
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Ferdinand ii. 1/18, 221-222
Ferdinand iii. 1/201, 204, 222; 2/12, 28, 

30-31
Ferrari, guilio 1/218
Fitter, Július 1/187
Fleisch, Juraj 1/175
Forgáč (Forgách), adam 1/15, 201, 201, 212; 

2/15-16, 44, 60, 65-66
Forgáč (Forgách), imrich 1/133-134
Forgáč (Forgách), František  1/106
Forgáč (Forgách), mikuláš 1/20, 57, 196, 198; 

2/100
Forgáč (Forgách), šimon 1/136-137, 143; 

2/173, 178, 182, 191-192
Forgáč (Forgách), žigmund 1/18, 82-83, 220
Frangepan 1/57
Frangepan, František 2/17
František i. révaj (révai, révay) 1/102-103-104
Fridrich zo žerotína 1/142

G
géci, štefan 2/118
gheyn, Jacob 1/23
gici, Juraj 1/110 
gomboš (gombos), štefan 2/12 
götz, Johann 1/20-21
gritti, alvisius 1/53
gustáv adolf ii. 2/24

H
Hain, gašpar 2/80, 89, 92, 117
Halil 1/96-99, 184
Hampo, František 1/57
Hamza, Kara 1/13, 93, 217
Hanvay, Peter 2/118
Hardek, Ján 1/57
Hasan paša 1/108-109, 122, 124, 218; 2/121
Heister, siegbert 2/20-22, 173-174, 182
Herbevill, ludwig 2/21
Herceg, mikuláš 1/57
Hisim, mehmed 2/44, 57, 60
Hofman, Juraj 1/169
Holý, martin 1/62
Homonnai, František 1/33, 42, 44, 48, 53; 

2/135
Horanský, Peter 1/36
Horváth, Ján 1/35

Horváth, Juraj 1/182
Horváth, Peter 1/46
Horváth, šimon 1/57
Huzar, michal 1/76
Husejn (Hüseyin, jágerský) paša 2/83
Husejn (Hüseyin, budínsky) paša 2/45, 49, 69

CH
Charvát, Kacián 1/150
Chivsovič, mikuláš 1/77
Chynoráni, Ján 1/187

I
ibrahim 1/57-58, 96, 98
ilešházi (illésházy), mikuláš 2/175, 180
ilešházi (illésházy), štefan 1/167
illenfeld, František 2/31
ismenius, Ján izák 1/67
ištvánfi, Ján 1/57
ištvánfi, mikuláš  1/108, 169

J
Jahiogel, mehmed 1/108
Januš, Juraj 1/114
Ján iii. sobieski 2/18, 122-124
Ján z lomnice 1/48
Ján z molardu 1/169
Ján z Tarnówa 1/53
Jánošík, Juraj 2/23
Jež, Peter 1/38, 54 
Jozef i. 2/21
Jurišič, mikuláš 1/12, 148, 159, 215-216

K
Kacian, Ján (Katzainer, Hans) 1/32-33, 38, 

40-49, 51, 53-54, 145, 157, 159, 214-215
Kajali, Pavol 2/206-207
Kalnaj, Ján 1/57
Kalnaj, štefan 1/57
Kantzler, Tomáš 1/41
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Kara, mustafa 2/18, 44, 50, 60, 122
Karion, Ján 1/144
Karol ii. (štajerský) Habsburský 1/133-134, 

150
Karol v. Habsburský 1/31, 60-61, 146-147, 

217
Karol lotrinský 2/18, 119, 122-125
Karol róbert 1/53 
Káldy, matej 2/12
Kállai, Ján 1/40
Kátai (Káthay), Ján 1/193-195
Károli (Károlyi), alexander 2/23, 168-170, 

173, 191, 198, 200, 214
Kecer, andrej 2/118
Kéri, František 2/122-123
Kibleli, mustafa 2/57
Kinci (Kinczi, Kenchy), andrej 1/179, 181, 183
Kis, albert 2/168
Kisvárday, štefan 1/120-121
Kohári (Koháry), štefan ml. 2/87-88, 117
Koch, Pavol 1/52, 55
Kolonič (Kollonich), sigfrid 1/169
Koňár, Ján 1/40
Korlátsky, Peter 1/57-58
Kostka, mikuláš 1/34, 45-47, 53-54
Kostka, Peter 1/36, 215
Kováč, Tomáš 1/77
Kováry, imrich 1/110
Köprülü, mehmed 2/66, 216
Köprülüzade, ahmed, 2/15-16, 45, 49, 54, 

58, 60-61, 65-66, 216-217
Körnitz, Krištof 1/88-89
Kristián iv. 1/19
Krman, daniel 2/196-197
Krupeck, šebastián  1/41, 48, 54
Kružič (Krušič), Ján 1/71-73, 79-81, 84-90, 

92, 94, 96, 100-101, 105-108, 110-111, 
120, 122, 125-128, 130-133

Küčük, mehmed 2/16, 57, 59, 77, 82

L
ladislav zo skalky 1/214
ladislav zo Zelemeru 1/112
lamberg, Krištof 1/216
lanci (lanczi, lanczy), gregor 1/199
laski, Jaroslav (lásky, Hieronym) 1/53, 145, 

214-215 
láni, eliáš 2/108
lemaire, louis 2/21
leopold i. 2/14, 17-18, 21, 41; 2/108-109, 

114, 122, 163, 175
leuschmann, Jakub 1/49
lipai, blažej 1/220
litnanus, Tomáš 1/1110 
lotrinský, František 2/12 
luther, martin 1/31, 53
Ľudovít i. anjouovský  1/206
Ľudovít ii. Jagelovský 1/28, 55-56, 83, 144-

145, 149, 157, 159, 214

M
maciejowsky, Ján 1/57
magóči (magóchy), gašpar 1/120
mahmud 1/93
majtény, bartolomej 1/57
mansfeld, ernst 1/19
mansfeld, Karol 1/15, 219
mariáši, František 1/30, 53
martali, matej 1/77
masník, Tobiáš 2/108
maško (maschko), melchior 1/125-126
matej i. Korvín 1/69, 145, 159
matej ii. 1/162, 167, 173, 178, 181, 219-220; 

2/106
matius, demeter 1/109
maximilián i. Habsburský 1/146
maximilián ii. Habsburský 1/14, 83, 88-89, 

94-95, 107, 110, 115, 131, 156-158, 218
mária Habsburská  1/28, 144, 147, 149, 214
mária Terézia  1/65; 2/12, 162

medňanský (mednyanszky), Pavol 2/163-164
mehmed ii. Fatim (dobyvateľ) 1/26
mehmed iii. 1/170, 219 
mehmed iv. 2/44, 46, 54, 71; 2/114, 216
mehmed paša (jágerský) 1/203 
mehmed paša (novozámocký) 2/70
mehmed beg (smeredevský) 1/215 
mehmed paša (budínsky) 1/217, 219 
mehmed (sokolovič) 1/157, 160
mehmed (machmedbeg) 1/151, 159
meinhart, benedikt 1/30
mikuláš zo salmu 1/43, 53-54, 72-73, 146, 

153, 159, 214
milner, gašpar 1/48 
montecuccoli, raimondo 2/12, 16, 169
murad ii. 1/170-171
murad iv. 1/221-222
mustafa  1/127, 132
mustafa ii. 2/19
mori, Filip 1/57

N
naď šebastián 1/48
naďová, magdaléna 1/77
nagy, Fabián 1/133
nagy, ladislav  1/40
nádašdy, František 2/17
neveri, matúš 1/112, 114
némety, blažej 1/16
némety, Pavol 2/87
nigrelli, ottavio 2/163-164
Ňári, František 1/217
Ňári, Pavol 1/169, 219

O
očkaj (ocskay), ladislav 2/20, 200-201
okoličáni, Krištof 2/21
oláh, mikuláš 1/110
ondrej ii. 1/206; 2/12
orlay, mikuláš 2/100

orlovčič, gregor 1/57
orság, František 1/57
otlík (ottlyk), Juraj 2/124, 176-178, 184, 

188
Ömer beg 2/15

P
Pakši, blažej 1/57
Pakšiová, anna 1/102, 104
Pakši, Ján 1/57
Pallavicini, sforza 1/87-92
Palina, Juraj 1/57
Palóci, anton 1/57 
Pálfi (Pálffy), Ján 2/12, 14, 21-23, 214
Pálfi (Pálffy), mikuláš 1/14-15, 219; 2/67-68
Pálfi (Pálffy), Pavol 2/29
Pálfi (Pálffy), Tomáš 1/106-109, 111
Pekri, Ľudovít 1/33-34, 48, 50, 54; 2/22
Pekri, vavrinec 2/177-178
Peréni, František (z Perína) 1/57
Peréni, gabriel (z Perína) 1/13, 57
Peréni, Peter (z Perína) 1/40, 42, 54
Pertev, mehmed  1/122, 124 
Petneházi, dávid 2/12
Petrőci (Petrőczy), štefan 2/93, 95; 2/105, 107
Petrorejko, Peter 1/152, 159
Péči (Pécsi), Juraj 2/112
Péči (Pécsi), šimon 1/221
Pika, gašpar 2/17
Pilecký, Ján 1/57
Podgajdič, Ján 1/187
Podmanický, michal 1/57
Podmanický, štefan 1/214
Podturňanský, štefan 1/34, 54
Pogan, žigmund 1/57
Praunfelkhen, Ján adam 1/112
Príleský, Pavol 2/184

R
rabutin, Jean-louis 2/21
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rajman, adam 2/188
rakovský, Juraj 1/103-104
rakovský, melichar 2/21
rákoci (rákoczy), Juraj i. 1/16, 18, 20-21, 

196, 198, 204, 207, 222; 2/17
rákoci (rákoczy), František i. 2/19-20; 2/170
rákoci (rákoczy), František ii. 2/19-23, 120, 

124, 165-168, 170-171, 173,175-178, 188, 
190, 192-193, 196, 198, 200-201, 204, 
206-208, 212, 214-215

rákoci (rákoczy), žigmund 1/20
regius, Pavol 2/104, 106-107
révaj (révai, révay), Peter 1/179, 181, 183
révaj (révai, révay), štefan 1/35-37, 39, 47, 

54
ritchan, adam georg 2/173-174, 180-181
roggendorf, viliam 1/216
romháni, Peter 1/14, 130
rosen, michal 1/30
rubigall, Pavol 1/105, 112, 122
rudolf i. 1/218, 220
rudolf ii. Habsburský 1/14, 16, 158, 167, 

169-170, 178; 2/31-33
rueber, Hans 1/142
rusko, sebastián 1/74
ruyter, michael adrian 2/108-109

S
salm, mikuláš 1/71
samaria, Ferrando 1/128-129
sartor, šimon 1/30
sartor, Tomáš 1/30
saur, šebastián 1/43 
savojský, eugen 2/19
sághy, ladislav 1/84, 86
selim ii. 1/14, 124, 157, 160, 218
selepčéni (szelepcsényi), Juraj 2/103, 106-107
sentiváni, Ján 2/184
séči, Tomáš 1/57
séčiová, mária 1/21, 222

schärtel, šebastián 1/149
schlick, leopold 2/20
schmidler, Peter 1/36
schultz, Johann valentin 2/139-140
schwarz, Zachariáš 1/175, 177
schwarzenberg, adolf 1/15, 219
schwendi, lazar 1/115, 120-121, 156, 160, 

218
simonides, Ján 2/108
sinan paša 1/14
sirmai (szirmay), andrej 2/118, 120
sitnik, vavrinec 1/79 
somogyi, František 2/163-164
souchés, louis r. 2/16, 62
spanckau (spantkow), Paris 2/92, 95
speer, daniel georg 2/127
sperfogel, Konrád 1/28, 53-54
spies, michal 1/34 
starhemberg, ernst r. 2/18, 122-123
sulejman i. 1/26, 53-55, 58, 60, 63, 100, 105, 

144, 146, 149, 156, 159, 214-218
šarkan, ambróz 1/57
šašuár 1/108-109 
šeréni (serényi), Ján Karol 2/12
šerédy, gašpar 1/36-37, 39-40, 42, 46, 54
šlyk, štefan 1/57
šóš, štefan 1/108-109
šréter, Ján 2/175, 183-184
šucha (szondy), Juraj 1/100-101, 217
šuškonič, michal 1/165-166
šváb, František 1/84

T
Taller, Pavol 2/185
Tarcai, mikuláš 1/57
Tatar, mehmed 1/122, 124
Telekeši (Telekessy), imrich 1/87, 218
Teuffel, erazmus 1/12-13, 217
Thöke (Toeke), Krištof 1/30, 36-37, 43, 53, 

215

Thurn, mikuláš 1/32, 53, 214
Thury, michal 2/96
Tieffenbach, Christoph 1/14
Tollius, Jakub 2/141
Tomori, Pavol 1/57-58, 144, 159, 214
Tornali, Jakub  1/44
Tornali, Ján 1/57
Torstensson, lennard 1/20-21, 222
Tököli (Thököly), imrich 2/17-19, 114- 117, 

118-120, 122-125, 128, 138-139, 191
Tököli (Thököly), štefan 2/105,107
Török (Tereck), Ján 1/204, 215
Török (Tereck), valentín 1/152-153, 159, 

204, 215
Trenčiansky, matej 2/165
Trepka, andrej 1/57
Turzo (Thurzo), alexius 1/53, 58, 216
Turzo (Thurzo), Juraj 1/157, 160, 162, 169, 

175, 178
Turzo (Thurzo), František 1/84, 86, 110-111
Túry, šebastián

U
Ujfaluši, Ján 1/162-163, 187
Uzun, ibrahim 2/17

V
valdštejn, albrecht 1/19, 222
várdai, imrich 1/57
varkosch, melchior 1/43
verbőci (verbőczy, z vrbovca), štefan  1/67
verebeli, michal 1/77
vešeléni (Wesselényi), František  1/21, 222; 

2/17, 67

vitnyédi, štefan 2/105, 107
vladislav ii. Jagelovský 1/69, 174, 190, 192, 

205; 2/137
vratkovič (rácz), Pavol 1/142

W
Weber, michal 1/203
Werner, Juraj 1/40-41
Werner, Krištof 1/35, 43, 47-49
Wettinský, móric 1/154, 156, 160
Windisch, Pavol 2/93-94

Z
Zabo, melichar 1/76
Zai (Zay), andrej 1/77
Zalaházi, Tomáš 1/58
Zalka, ladislav 1/57
Zamaria, Ferdinand 1/143
Zápoľský, Ján i. 1/12, 28-33, 36-41, 43-44, 

48-49, 52-55, 58, 83, 145-146, 149-151, 
157, 159, 191, 214, 217-218

Zápoľský, Ján ii. žigmund 1/12, 108, 110, 
120-121, 217-218 

Zápoľský, Juraj 1/57-58
Zegedi, Tomáš 1/76
Zoltai, štefan 1/109
Zrínska, Helena 2/19-20, 170
Zrínsky, mikuláš 1/218; 2/134, 138
Zrínsky, Peter 2/17
Ztenichiaki, michal 1/77
Zwilchner, Ján 1/29
žigmund i. starý 1/144, 150, 157
žigmund luxemburský 1/192; 2/106, 137
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miestny register

A
alba iulia 1/221
augsburg 1/45, 138, 149; 2/145
álmosd 1/16

B
balážske ďarmoty 1/217
bánovce nad bebravou 1/165-166
banská bystrica 1/18, 31, 51, 113-114, 126, 

219-221; 2/130
banská štiavnica 1/112-113, 115, 122-123, 128, 

140, 175, 178, 202, 217-218, 222; 2/130
bardejov 1/18, 35-36, 38, 41, 53-54; 2/22, 

101, 144, 208; 212-213
batizovce 1/53
bátovce 1/110
beckov 1/186; 2/182
belehrad 1/151, 153, 155, 159; 2/16, 123
beluj 1/80
benátky 2/108
berehovo 2/168, 170
berlín 1/147
betlanovce 1/169
blatnica  1/102, 104
blatný Potok (sárospatak) 1/21, 34, 38-39, 

46, 54, 222; 2/204
bojnice 1/186-187; 2/29, 183
borša 2/19, 170
branč 1/186-187
bratislava (Prešporok) 1/18-19, 21, 58, 63-66, 

74, 76-77, 144, 155-156, 158-159, 173, 
179, 181, 214-216, 218, 220-222; 2/19, 
21, 41, 53-55, 62, 100, 103-104, 106, 108, 
119, 122-123, 129, 138, 141-142

brezany 2/125
breznička 1/113
brezno 1/136, 140
brno 1/21, 63, 221-222
budapešť 1/129
budín 1/12, 14, 26, 28-29, 36, 38, 41, 43-45, 

47, 50, 52, 54, 56, 88, 92, 97-100, 112, 
122, 128, 132, 144, 146, 151-153, 170, 
214-217, 219; 2/15, 18-19, 37, 41, 53, 123

bujak 1/15, 208, 219; 2/16
budmerice 2/21
bystrany 1/53
bzovík 1/135, 140

C
Carihrad, pozri Konštantínopol 
Čabraď 1/71-73, 79, 81-82, 84, 86-87, 92, 

101, 107, 113, 122-123, 131, 135, 141
Čachtice 1/186-187; 2/198
Čajkov 1/219
Čenstochová 1/45
Červený Kameň 2/202-203

D
debrecín 2/60, 124
devín 2/62
diószeg (sládkovičovo) 1/16, 219
diviaky 1/187
divín 1/14, 88, 130, 135, 171, 218-219
dlhé stráže 2/95
dobrá niva 1/114, 136
dobrá voda 1/186-187
dobšiná 1/218
dolné vestenice 1/186-187

drégeľ (drégelypalánk) 1/15, 101, 105, 122, 
129, 133-134, 217, 219, 222; 2/16

drinopol (edirne) 1/14, 217-218
drieňov 1/14-15
dvory nad žitavou 2/61
ďarmoty 1/82, 107, 110, 112, 115, 131, 208, 

211, 220-221

E
edelény 1/16, 220
edirne, pozri drinopol
eisenstadt (Kismarton, železno) 1/191-192
Érd 1/128-129

F
Filach (villach) 1/156, 160
Fiľakovo 1/12-14, 15, 87-92, 109, 112, 127, 

171, 208, 217-220, 222; 2/17, 87, 114, 117
Frankfurt 1/147

G
galanta 2/97
garadno 1/38, 43
gács 1/211
gelnica 1/36, 43, 53
gönc 1/35, 38, 43
győr, pozri ráb
gýmeš (Jelenec) 1/141-142, 196, 201, 208, 

211

H
Hadvár 1/110-111
Hajnáčka 1/13-15, 171, 208, 218-219
Harichovce 1/53, 221
Hatvan 1/92, 217
Hlohovec 1/162, 186-187, 222; 2/16, 41, 57, 

69
Hniezdne 2/137
Hodejov 1/88
Hodonín 1/19, 221

Hodruša 1/175, 177
Hokovce 1/12
Holíč 1/186-187
Hollókő 1/15, 219
Horné vestenice 1/186-187
Hrabušice 1/53
Hranovnica 1/49
Hronský (svätý) beňadik 1/113, 218-219
Humenné 1/17, 31, 38, 41, 43, 45, 48
Huncovce 1/216

I
ihľany 1/48
ilava 2/203
iliašovce 1/53, 221
istanbul (Konštantínopol, Carihrad) 1/215, 

218; 2/53

J
Jablonica 2/174, 181
Jankov 1/21, 222
Jasov 1/38, 43
Jáger (eger) 1/13, 15, 31, 41, 54, 109, 115, 

120-121, 171, 203, 219; 2/44, 60, 134-136, 
138, 179, 190-191

Jelenec 1/82

K
Kahlenberg 2/122
Kaniža 1/135, 143, 171; 2/53
Karlovice 2/116
Kežmarok 1/35, 43, 46, 48, 53, 216; 2/19, 

115-116, 130
Kisvárda 1/42, 54, 120-121
Kluž 1/28-29, pozri aj Koložvár
Koložvár (Kluž, Cluj napoca) 1/18
Komárno 1/115, 129, 141-143, 169, 216; 

2/16, 55
Komjatice 1/133-134, 136-137, 139, 162, 

187; 2/16
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Konštantínopol (Carihrad, istanbul) 1/13, 53, 
55, 60, 105, 110, 122, 145, 150, 153, 159, 
171; 1/115

Koroncó 2/20
Kornberg (Corymberg) 1/62
Kostnica 1/28
Košice 1/12, 16-18, 20-21, 33-35, 37, 40-45, 

54, 115-116, 120, 136-139, 142, 189, 193-
195, 197-199, 201, 215, 218-222; 2/17, 
19, 22-23, 28, 31, 36, 41-44, 59-60, 92-93, 
101, 118-120, 124, 128-132, 138, 170, 
190, 200

Kovarce 1/187
Kozelník 1/133
Krakov 1/41, 51, 55, 146
Krásna Hôrka 1/120, 136, 139, 142; 2/22
Kremnica 1/86, 220; 2/130
Krnišov (Kráľovce-Krnišov) 1/80, 86
Krupina 1/17, 81, 84-88, 90, 92, 94, 96, 98, 

101, 106-107, 110-111, 113, 122, 131, 
133-135, 139, 220; 2/14, 130

Kurimany 1/53, 221
Kysek (Kőszeg) 1/12, 63, 148, 159, 216; 

2/104

L
lechnica 1/36
leopoldov 2/20-21, 41, 62
levice 1/108, 111, 122, 125, 135-137, 139, 

143, 208, 217, 222; 2/14, 16, 18, 20, 50-
52, 62; 119-120, 125-126, 190

levoča 1/18, 28, 30, 32-35, 38-41, 44, 46-48, 
51-55, 216, 221; 2/17-18, 22, 89, 92-93, 
190

likava 1/33, 36, 43, 46, 54
linec (linz) 1/21, 49-50, 52, 204, 206-207, 

222
lipany 2/210-211
liptovský Hrádok 1/33, 37, 54
liptovský mikuláš 1/36-37; 2/94-95

liszka 1/35
litava 1/73, 81
lučenec 1/211
lukáčovce 1/187
Ľubica 1/54
Ľubietová 1/113, 136, 140; 2/37
Ľubovňa 1/34-36, 38, 41, 44, 48, 54; 2/127, 

137

M
markušovce 1/53
maroš (nagymaros) 1/127, 129, 133-134
matejovce 1/54
medzev 1/38, 43
mezőkeresztes 1/15, 219
mikulov 1/221
miškovec (miskolc) 2/120
mlynica 1/53
mníchova lehota 2/22
modrý Kameň 1/14, 110, 130, 171, 218-219
moháč 1/12, 28, 53-57, 83, 159, 214; 2/41
modrý Kameň 1/14-15, 82-83, 107, 115, 

131, 135; 2/62
moldava (moldava nad bodvou) 1/43
moskva 1/158
mukačevo 2/19-20, 31; 2/118, 168-170
muráň 1/44, 48-49, 126, 135, 141, 222; 2/22
münster 1/222
myjava 2/196

N
neapol 2/108
nedeca 1/34, 45, 53-54
nitra 1/18, 112, 162-163, 186, 221; 2/14, 16, 

41, 58, 62, 141
nitrianska blatnica 1/187
nová baňa 1/114; 2/130
nováky 1/186-187
nové mesto nad váhom 2/178-179, 181, 186, 

198

nové mesto pod šiatrom 1/34-35, 40, 46, 47
nové Zámky (Újvár, oláhújvár) 1/15, 17, 19, 

133, 136-137, 141-143, 162-163, 180, 183, 
192, 208, 212; 2/15-16, 18, 20, 22, 29, 41, 
44, 46-47, 49-62, 65-67, 69-74, 77, 81-82, 
91, 121, 124-125, 141-142, 190, 198, 200

novohrad (nógrád) 1/13, 15, 122, 129, 171, 
208, 212, 217-219; 2/16, 49-50, 125-126

nový Hrad, pozri nové Zámky  
nový Jičín 1/221
nový Tekov 2/61

O
odorín 1/53
očkov 2/20, 201
očová 1/140
olomouc 1/221
oravský hrad 1/33, 36, 43, 50, 54; 2/99
ostrihom (esztergom) 1/15, 31, 38, 52, 122, 

129, 154, 156, 160, 217, 219-220; 2/15-16, 
18-19, 52-53, 61, 124-125, 130

ostrý Kameň 1/186-187
ožďany 1/16, 220
Ónod 2/21, 23, 60, 134-135, 137
Óvár (mossonmagyaróvár) 1/52

P
Palánk (šahy) 1/15, 171, 208, 213, 218, 222
Palota 1/14, 107, 111
Parkan (štúrovo) 1/15, 2/15-16, 65, 124, 126
Parná 2/20
Pákozd 1/219
Pásztó 1/92
Pečeňany 1/165
Pešť 1/29, 38, 52, 120-122, 127, 129, 144, 

151, 153-154, 159
Pezinok 1/54
Piliš (Pilis) 1/214
Plášťovce 1/13, 112
Plešivec 1/44

Podolínec 1/48; 2/137
Poprad 1/49, 54
Praha 1/36, 39, 145, 158; 2/54
Prenčov 1/80
Preseľany 1/187
Prešov 1/18, 21, 34, 41-42, 45, 54, 220; 2/17, 

19, 22, 93, 124, 130-131, 139-140, 144, 
190

Pukanec 1/122, 125, 133, 136, 140, 222; 
2/69, 130

Pustý (starý) hrad 1/113

R
ráb (győr) 1/15, 129, 135, 143, 156-157, 

160, 170, 214, 219; 2/18, 56, 104
rákoš 1/29, 50, 69, 145, 159, 217
rezno (regensburg) 1/135, 147, 158-159
richnava 1/53
rím 1/58
rimavská sobota 1/184-185, 203, 211, 220; 

2/83, 124-125, 206
rozvadza 2/22
rožňava  1/219
rumanová 2/113
ruská 1/112
ruskinovce 1/54, 221
ružomberok 1/33, 43, 46, 51, 215
rybník 1/219

S
sabinov 1/18, 41, 54; 2/18, 93, 125-126, 144, 

166, 211
salermo 1/53
salka 1/217
satmár (szatmár, satu mare) 1/108, 110; 

2/23, 31, 190
sebechleby 1/217
sečany (szécsény) 1/13-15, 73, 81-82, 88, 

105-111, 115, 131, 171, 208, 212, 217-
220; 2/18, 21, 193
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sedličná 2/22
segedín (szeged) 2/174
sendrő 1/136
senec 2/177
senica 2/104-105
seňa 1/31, 53-54, 214
sereď 1/54
serenč (szerencz) 1/17, 220
sihoť (szigetvár) 1/156-157, 160, 218
siksov 1/14
siladice 1/186
sisak 1/14, 218
sitno  1/113-114, 135, 140
skalica 1/186; 2/130, 182
sklené Teplice 1/113
slatina 1/114
smižany 1/53
smolenice 2/20, 173
smolník 1/36, 43
soblahov 2/22, 187
sobotište 2/104
sobôtka 1/14
spišská belá 1/54
spišská nová ves 1/54; 2/22
spišská Kapitula 1/47, 53; 2/210-211
spišská sobota 1/46, 49, 54
spišské Podhradie 1/54
spišské vlachy 1/54, 2/92
spišský hrad 1/16, 29-30, 32, 35, 37, 43, 47, 

49, 52-53, 219; 2/165
spišský Hrhov 2/94
spišský štiavnik 1/30, 216
spišský štvrtok 1/53 
sriemsky Karlovac 2/19
stoličný belehrad (székesfehérvár) 1/36, 52, 

123-124, 145, 159, 214, 219; 2/53
stráže pod Tatrami 1/54
stropkov 1/54
svätý anton 1/141
svätý gotthard (szentgotthárd) 2/16

svätý Jur 1/54
svätý martin  1/45
svätý michal 1/169
svodín 1/208
szendrő 1/193-195, 197; 2/51, 62
szőnyi 1/222
szerdahel 1/112
szolnok 1/98
Świdnica 1/45, 145
šajba (strelníky) 2/37
šaľa 2/14, 41, 62, 78-79
šalgov 1/13, 92 
šalgovce 1/187
šarovce 2/125-126
šaštín 1/186-187
šebeš 1/217
šintava 1/162; 2/14, 62, 119
šomoška 1/92, 130, 171, 208, 218-219
šopron (sopron) 1/193-195; 2/104, 114
štajerský Hradec (graz) 1/148, 159
štefultov 1/127-128
štiavnik 1/48
štítnik 1/44
šurany 1/125, 136-137, 139, 162, 187; 2/16, 

41, 58-59
švedlár  1/43

T
Tállya 1/120
Tarján 1/133
Tarnów 1/31, 145, 215
Tata 1/15, 128-129
Tekirgad (rodostó) 2/23, 170, 200
Tekovské lužany 2/76
Tematín 1/186-187
Temešvár (Timişoara) 1/44, 158, 160
Tokaj 1/21, 29, 35, 42-43, 145-146, 156, 214, 

218; 2/31, 130, 132, 166
Topoľčany 1/186
Topoľčianky  1/136 

Trebišov 2/118
Trenčianska Turná 2/22, 198
Trenčín 1/20-21, 33, 41, 54, 166, 215; 2/22, 

38, 63, 175, 177, 179-180, 183, 198-199, 
201

Trnava 1/19, 21, 62, 217, 221-222; 2/15, 20-
21, 178, 181

Turňa 1/43
Tvarožná 1/54

V
vacov 1/15, 127, 133, 171
varadín 2/31
varín 1/46
vašvár (vasvár) 2/17, 41
veľká lúča 1/112
veľká Kubrá 2/181
veľké Kostoľany 1/186
veľké ripňany 1/187
veľké vozokany 1/15; 2/15
veľký blh 1/136
veľký meder 1/216
veľký slavkov 1/53, 216
veľký varadín (oradea)  1/29, 216; 2/60
vesprém (vesprím, veszprém) 1/14; 2/104

viedenské nové mesto 1/31, 149, 159
viedeň 1/12, 17-19, 21, 31, 41, 52-55, 60, 

62, 77, 94, 138, 146-148, 153, 168, 175, 
215-216, 218, 220-221; 2/16, 18-20, 29, 
41, 53-54, 56, 114, 119, 122-123, 163-164

vígľaš 1/14, 136, 140
vyhne 1/113
vranov 1/42, 44
vráble 1/208
vrbov 1/54
vršatec 2/202-203
vyšehrad (visegrád) 1/15, 216-217
vyšný vadas (Felsővadász) 2/166-167

Z
Zamarovce 2/187
Zenta 2/19
Zvolen 1/14, 98-99, 113, 136, 140; 2/20, 130
žabokreky  1/187
žakovce 1/53
žarnovica 1/112-113; 2/16
žibritov 1/141
žilina 1/48; 2/196
žitava 2/15








