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Dúfame, Ωe ste si v piatej triede ob¬úbili dejepis. Boli by
sme radi, keby vás tento predmet na∂alej bavil a mali ste 
z neho eßte viac poteßenia.

Aj ßiestackú u™ebnicu dejepisu sme sa snaΩili napísa†
tak¥m spôsobom, aby v nej neboli iba dátumy a rôzne iné
údaje, aby to nebola iba „suchá“ história, ale aj zaujímavé
™ítanie.

MôΩete napríklad ™íta† o tom, ako Ωili v stredoveku do-
spelí a deti. Ako sa obliekali, ™o jedli cez vßedné dni a na
sviatky? Ako vyzerala krá¬ovská hostina? Aké choroby
pustoßili medzi ¬udom? Ako stavali hrady? Ako merali
rôzne veci? Ako cestovali po súßi a mori? Ak¥ bol Ωivot na
lodi, ktorá plávala po oceáne celé mesiace a pre™o sa ¬udia
báli pirátov?

V knihe nájdete dva st£pce. §irßí obsahuje u™ivo, okra-
jov¥ (podtla™en¥ farebne) zasa ™ítanie. Tieto sa nemusíte
nau™i†, len ak vás na to váß u™ite¬ vyzve.

V tejto knihe, rovnako ako v piatackej, polotu™ne vy-
sádzané slová vyzna™ujú dôleΩité veci a farebne vysádza-
né sú najdôleΩitejßie ™asti lekcie. 

Vo vlaµajßej kniΩke ozna™ovalo slnie™ko tie slová, ktoré
ste si mohli pozrie† v malom lexikóne. Teraz ozna™ujeme
slová v malom lexikóne hviezdou,* ako to je aj v serióznych
vedeck¥ch prácach. (Pozrite si ich aj vtedy, ke∂ (*) poznáte
ich v¥znam, ™o ke∂ to budete vedie† eßte presnejßie.)

Pomocou chronologickej tabu¬ky na konci u™ebnice si
môΩete pozrie†, ™o sa odohrávalo inde v ™ase dôleΩit¥ch
udalostí uhorsk¥ch dejín. 

PouΩívanie u™ebnice u¬ah™uje index mien a pojmov, ktor¥
je na konci knihy. MôΩete zisti†, na ktorej strane v u™ebnici
sa nachádzajú jednotlivé mená ™i pojmy.

Pri ßtúdiu stredovekej histórie vám Ωeláme ve¬a dobr¥ch
známok a eßte viac radosti.

MILÍ §IESTACI!

Péter Horváth                          Péter Hámori

1 7/16/06 9:51 PM Page



OPAKOVANIE
I. HRAJME SA NA EJEPIS!

Z ak¥ch zdrojov spoznávame minulos†?
Ako pomáha jazykoveda pri skúmaní minulosti?
¶o robí archeológ?

II. PRAVEK

Ako sa menila stavba ¬udského tela v praveku?
Z ak¥ch materiálov robil nástroje pra™lovek?
Nasledujúce nástroje zora∂te pod¬a toho, kedy sa objavili:

      
Pre™o vznikli v praveku drobné sochy a jaskynné ma¬by?
Ak¥ je rozdiel medzi zberom a v¥robou potravín?
Ktoré remeslá vznikli ako prvé? Aké kovy pouΩíval pra™lovek?

III. STAROVEK≥ V≥CHO

Vymenujte smerom od v¥chodu na západ ve¬ké rieky
starovekého V¥chodu.

¶o znamená pojem zavlaΩovací systém obrábania pôdy?
Aké rastliny pestovali t¥mto spôsobom na starovekom

V¥chode?
Aké budovy sú typické pre Mezopotámiu a Egypt? UkáΩte

tieto dve ríße v historickom atlase.
Aké vedy boli rozvinuté v starovekom V¥chode?
Opíßte indické náboΩenstvo.
Aké vynálezy vznikli v starovekej ¶íne?
S ktor¥m územím je spojená najznámejßia kniha na svete

iblia? Porozprávajte nieko¬ko biblick¥ch príbehov.
Ako písali v starovekom Egypte, Mezopotámii a v ¶íne?

IV. STAROVEK  GR CKO

Kde sa rozprestieralo staroveké Grécko? Opíßte grécku
krajinu.

Ak¥ je hlavn¥ rozdiel medzi starovek¥m Gréckom a ríßami,
o ktor¥ch ste sa u™ili? Pri odpovedi pouΩite slovo:
polis.  Ktoré boli najznámejßie polisy?

Kto bol Zeus, Poseidón a Pallas Aténa?
Rozprávajte o starovek¥ch gréckych olympiádach. Kedy

usporiadali prvú?
V ™om sa líßili od seba Atény a Sparta? Porovnajte hospo-

dárstvo, Ωivot ¬udí a umenie.  Ak¥ vz†ah bol medzi
dvoma polismi v rôznych etapách gréckej histórie?

S ktorou ríßou bojovalo staroveké Grécko v . storo™í pred
Kristom? Ktoré boli najvä™ßie bitky tejto vojny a kedy
sa odohrali? Ktorá strana zví†azila?

rajme sa na dejepis

Pravek

Starovek¥ V¥chod
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¶o znamená slovo demokracia? Na ktor¥ polis je charak-
teristická? 

Ktoré boli najslávnejßie budovy Atén? ¶o bolo charakte-
ristické na grécku architektúru?

Ktoré oblasti vedy a umenia boli rozvinuté v starovekom
Grécku? Pre™o?

Kto bol Alexander Ve¬k¥? V ktorom storo™í panoval?
Za ™o v∂a™í sú™asná civilizácia starovek¥m Grékom?

V. STAROVEK≥ RÍM

Na ktorom polostrove sa nachádzal starovek¥ Rím?
UkáΩte v historickom atlase. V ™om sa líßi tento polos-
trov od prírodn¥ch podmienok Grécka?

Kto zaloΩil Rím v legende a skuto™nosti?
Kto boli patricijovia a plebejci? Ak¥ vz†ah bol medzi nimi?
UkáΩte na mape rozpínavos† Ríma, ako sa z neho stala ob-

rovská ríßa? Ktorá vojna bola najznámejßou a trvala tak-
mer sto rokov? Kedy dosiahla ríßa najvä™ßiu rozlohu?

¶o je provincia? UkáΩte v historickom atlase hlavné pro-
vincie.

Aké prí™iny viedli ku kríze rímskej republiky? Kto bol Jú-
lius Caesar a kto bol prv¥m rímskym cisárom?

Ak¥ je rozdiel medzi republikou a cisárstvom?
Ktoré boli najznámejßie stavby v Ríme?
Ak¥ je rozdiel medzi náboΩenstvom Rimanov a Grékov,

a kres†anstvom?
Pre™o mala Panónia osobitne dôleΩitú úlohu v rámci Rím-

skej ríße?
Pre™o a za ak¥ch okolností zanikla Západorímska ríßa?
Za ™o v∂a™í sú™asná civilizácia starovek¥m Rimanom?

VI. PRAHISTÓRIA MA®AROV

Porozprávajte legendu o zázra™nom jeleµovi. V ™om sa po-
dobá na legendy o pôvode in¥ch národov?

¶o hovoria legendy o pôvode ma∂arského národa a ™o tvrdí
jazykoveda?

¶o je jurta?
UkáΩte na mape hlavné smery s†ahovania star¥ch Ma∂arov.

PouΩívajte v¥razy: Praveké Ma∂arsko, Levédia, Etelköz.
Popíßte spôsob boja star¥ch Ma∂arov! Ktoré boli ich naj-

dôleΩitejßie zbrane?
Kto boli prvé dve knieΩatá?
Pre™o znamenala Karpatská kotlina dobré podmienky pre

ma∂arské kmene? Aké národy tu Ωili pred príchodom
star¥ch Ma∂arov?

Kedy sa za™ali starí Ma∂ari usadzova† v Karpatskej kot-
line? Ktorá legenda je s t¥m spojená?

Kto boli Sikuli? 

Opakovanie

Staroveké Grécko

Starovek¥ Rím

Cesta staroma∂arsk¥ch kmeµov 
do Karpatskej kotliny

Olymp
Trója

Atény

Olympia

Sparta

K r é t a

Rím

R
¥

n

D u n a j

N
íl

KARPATSKÁ
KOTLINA

ETELKÖ
Z

LEVÉD I A

PRAVLAS¢

D u n a j

D n e p e r

D
o

n

V o l g a

V o l g a

K
a

m
a

2 7/16/06 10:15 PM Page 7



N E
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ápador e  r e
tor  o od a r ol po ledn o r e o i ára

Z
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Vä™ßina barbarov, ktorí prißli na územie Západorímskej
ríße, bola germánskeho pôvodu. Po™etn¥ 

Na ™ele kmeµov stáli (Mimochodom ¬ahko ich bolo
spozna†, lebo nikdy si neostrihali vlasy.)

Z

. Obrázky zo Ωivota stredovekej Európy 

st¥ kres†ansk¥ biskup o v¥bojn¥ch
Germánoch napísal: lhovlasá horda,
... vlasy si natierajú skazen¥m maslom
a smrdia od cibule a cesnaku.

V tak¥chto dedinách b¥vali ermáni. Rekon-
ßtruované domy.
■  ak¥ch materiálov stavali domy?

Kde sme

Rím

Konßtantinopol

opa te i  to ol i p
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zo za™iatku spustoßili rím-
ske mestá, rabovali a obyvate¬ov uvrhli
do otroctva. Neskôr vßak objavili pred-
nosti rímskeho Ωivota a radi vyuΩívali
dobre zariadené domy a kúpele.

Na mnoh¥ch miestach 

nde zasa
prißli nové kmene a znovu vyplienili
rímske mestá. 

Obrázky zo Ωivota stredovekej Európy

o olo or  o an

ermánsky bojovník ■ Vßimnite si jeho v¥zbroj!

ili v kmeµoch, silne poci†ovali pokrvnú spolupa-
tri™nos†. Registrovali svojich predkov, ktor¥ch ™iny rozprá-
vali potomkom. Obsadené územia povaΩovali za majetok
celého príbuzenstva, ale pozemky obrábali rodiny samostat-
ne. Spolupatri™nos† rodiny symbolizoval dom. V dome vßak
neb¥vali iba príslußníci rodiny, ale aj sluhovia a cudzí ¬udia,
ktor¥ch rodina prijala medzi seba. lava rodiny mala nad
cel¥m domom neobmedzenú moc: kohoko¬vek mohol po-
tresta†, vo váΩnych prípadoch previnilca vyhodi†, dokonca aj
zabi†. Ke∂ si to okolnosti vyΩadovali (napr. po™as hladomo-
ru) mohol preda† deti do otroctva. Prvoradou úlohou hlavy
rodiny bola ochrana obyvate¬ov domu a zais†ovanie ich bez-
pe™nosti a pokoja. Prah domu nemohol prekro™i† nikto bez je-
ho povolenia. Vtedajßie zvyky si vyΩadovali, aby návßtevník
zloΩil svoje zbrane hne∂ pri vchode do domu. Pri ochrane do-
mu boli nápomocní aj bohovia i zosnulí, preto niektor¥ch
™lenov rodiny pochovávali pod prah.

Ke∂ u Germánov niekto niekoho zabil,
musel zaplati† pokutu, ™o naz¥vali pokutou na hlavu. iera
tre t  a  ne ola ro na á  Ke∂ niekto napadol vzneßeného
™loveka, pokuta bola ove¬a vyßßia ako v prípade prepadnutia
jednoduchého bojovníka. Ke∂ previnilec nezaplatil, mohli
zabi† aj jeho. Rovnos† medzi bojovníkmi teda bola zrußená.
(Ke∂ napríklad obe†ou bol otrok, sta™ilo da† za neho druhého
otroka.)

R Po™et prichádzajúcich Germánov do-
sahoval zhruba ßestinu rímskeho obyvate¬stva. (Na kaΩdého
Germána pripadli piati Rimania.) Germáni zobrali pôvodn¥m
obyvate¬om pribliΩne tretinu pôdy, ™iΩe rímski ve¬kostatkári,
ktorí boli ochotní podrobi† sa Germánom, mohli si ponecha†
v¥znamnú ™as† svojich pozemkov. B¥valé cisárske (a ßtátne)
pozemky sa dostali do rúk kmeµov¥ch krá¬ov.

Sobáße medzi Germánmi a Rimanmi boli zo za™iatku za-
kázané, pretoΩe Ωili pod¬a in¥ch zákonov a vyznávali odlißnú
vieru. Po ™ase sa vßak pôvodní obyvatelia a prisídlenci zmie-
ßali, ™o prinieslo u Germánov zoslabovanie pokrvného zväzku
( ) a zv¥raznilo majetkové rozdiely.

E B¥valé hlavné mesto Rím
bolo vy¬udnené, kedysi majestátne Forum Romanum
zarástlo trávou a burinou. V noci sa neodporú™alo opúß†a†
domy, pretoΩe v neob¥van¥ch ™astiach mesta Ωili vlci,
ktorí napádali ¬udí. 

N R R

Germáni neohrozovali iba západnú ™as† Rímskej ríße.
odn  i ár t o a  ú pe ne odolá alo i  úto o Pom-

pézne hlavné mesto Konßtantinopol povaΩovali za naj-
krajßie miesto v Európe. Jeho obyvatelia hovorili po gréc-
ky, ktorí svoje mesto naz¥vali skôr 

Byzancia nebola iba siln¥m a bohat¥m mestom, ale aj

Pôvodn¥ v¥znam slova: ¬udia,
ktor¥ch jazyku nerozumieme. ní tvrdia,
Ωe pomenovanie pochádza z latinského
slova barba  – brada. Barbari totiΩ no-
sili bradu a fúzy, ™o bolo ™udné pre Ri-
manov, ktorí si tvár holili.

o o ta to na ali taro e  r i
a i ania

i tite  o o dne  na a ú ar ari
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Jeho hlavn¥ kµaz
(patriarcha) bol hlavou cirkvi celej v¥chodnej ríße. i ári

a  oli e te o ne Zvolávali cirkevné zhromaΩdenia,
takzvané koncily. N , aké cirkevné
u™enia môΩu prijíma† veriaci, ™iΩe Ostré
spory rießil v kone™nom dôsledku cisár. 

re™o ali i ári á e  na ro iro an  re an e  ier

udí, ktor¥ch názory ozna™ili za nepravé a nesprávne,
naz¥vali kacírmi. Teda 

¶asto
museli z ríße utiec†, inak by ich boli popravili. Kacírstvo
spôsobovalo neskôr nemálo problémov cirkvi aj v západ-
nej ™asti ríße. 

Cisár podporoval kµazov, ktorí sa snaΩili ßíri† kres†an-
stvo vo vzdialenejßích oblastiach. 

Chcel panova† na takom území, na akom sa roz-
prestierala kedysi Rímska ríßa. Smerom na západ za™al ví-
†azné v¥pravy. a i t  ™a  pripo il r i a  tar  la n

e to  V Byzancii postavil obrovsk¥ palác a eßte vä™ßí
chrám. Po jeho smrti vßak ríßa stratila získané západné
územia, avßak Byzanciu eßte dlho nikto nemohol porazi†
(po™ítajúc aj Stredozemné more). vor byzantského cisára
bol vzorom pre ostatn¥ch európskych panovníkov.

Obrázky zo Ωivota stredovekej Európy

a tor  d e ™a ti ro delili  r
na lon  o e  e i ten ie  tor  oli
i  la n  e tá

Byzantskí panovníci
o sebe hlásali, Ωe jedine oni sú oprávnení
pouΩíva† i ár  tit l zdeden¥ zo staro-
veku. Cel¥ ich dvor, spôsob odievania
i architektúra kopírovali Rím. Bohatstvo
obyvate¬ov Byzancie pochádzalo aj
z rozvinutého obchodu, pretoΩe oni pre-
pravovali tovar z v¥chodu do Európy.
Na obrovsk¥ch trhoch Byzancie bolo
moΩné kúpi† korenie, ßkoricu, hodváb,
jemne vypracované zbrane, drahé nádo-
by i zlaté ßperky.

isár vynáßa súd nad ka-
círom
■ Vßimnite si polohu od-
s den ho!

yzancia
Rím

Kde sme
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Obrázky zo Ωivota stredovekej Európy

en te nie o  taro e  r
 i áro

Postavou ne-
bol ani príliß vysok¥, ani príliß nízky, ...
nebol ani chud¥, skôr trocha tu™n¥, tvár
mal okrúhlu a vôbec nie ßkaredú, ... ru-
menec mal aj po trojdµovom pôste... bol
dvojtvárny, nevyspytate¬n¥ ™lovek. Maj-
strovsky sa vedel pretvarova†, slzu nevy-
ronil od radosti ™i bolesti, ale z vypo™í-
tavosti, ke∂ si to okolnosti a daná chví¬a
vyΩadovali.

(Prokopios o cisárovi)

Podobize  cisára Justiniána ■ ¶o prezrádza panovníkove oble™enie a
tvár?

Mária a JeΩiß na mozaike najznámejßieho kosto-
la v Ravene ■ ko zobrazuje umelec mal ho
eΩißa? ■ ájdite v historickom atlase mesto

avena.

o e a ™ili o er áno
o a na a tredo e  in  lo o  re™o prá e

ta to
re™o a na a™iat  tredo e  ni™ila ™ ina taro
e  ie t
re™o o tal a o an  a ro al a on tantinopol

™i e an ia
to oli a ri

 a pre lá il i ár tinian

N E

Nové národy na území Rímskej ríße.
Germáni – kmeµové krá¬ovstvá.

Byzancia (Konßtantinopol) nebol zni™en¥
ako ostatné mestá.
Rozkvet Byzancie.

Centrum v¥chodn¥ch oblastí.
Centrum v¥chodného kres†anstva.
Prenasledovanie kacírov.
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tredo e  patrili dia pod lád  ednotli  e dálo
e epáno  entre e dálne o pan t a tál rad  tor  
oli o al a  e dálo  o  O olo rad  oli orá™in  le

pa t in  a po e  edlia o  o ri e a  a o ni ol tento 
t

Po™et obyvate¬ov miest v starovekom Ríme klesal nie-
len v dôsledku útokov nov¥ch národov. V staroveku Ωila
vä™ßina ¬udí medzi mestsk¥mi múrmi, o ich potravu sa sta-
rali cisárski úradníci. o páde r e a  ne al to á o o
a  e tá potra ina i. ladujúci boli nútení usadi† sa tam,

kde sa potraviny dopestovali. R

V období Rímskej ríße obrábali pôdu zvä™ßa otroci,
ktorí z úrody dostali akurát to¬ko, aby neumreli hladom.
Práca otroka preto nebola hodnotná, navyße na konci staro-
veku, ke∂ Rím vyhrával stále menej vojen, bolo málo za-
jatcov a teda nebolo dos† ani otrokov. no  d  tor
o rá ali p d  o lo odili  Mohli si ™as† úrody ponecha†,
teda ke∂ ro ili ia  to bolo v¥hodné aj pre nich, lebo a
i  o talo ia

Medzi ro n i boli aj takí, ktor¥ch predkovia neboli ot-
roci, ale lo odn  dia  Takí boli napríklad germánski bo-
jovníci. Ke∂ nemal sluhov, bol núten¥ obrába†
pôdu sám. Po™as vojny sa pobral bojova†, jeho pôda zosta-
la neobrobená a rodina mu hladovala. Mohol si pomôc† ta-
k¥m spôsobom, Ωe 

Od neho dostal spä† spra-
vidla vä™ßí pozemok, ktor¥ vßak nevlastnil, ale 
Takto mohol uΩivi† svoju rodinu, ale musel prija† feu-
dálovu zvrchovanos† nad sebou. UΩ teda nebol úplne slo-
bodn¥m ™lovekom. Nazvali ho a jeho pôdu

r t a poddan  ni ala
dl  ™a  o lo oden  otro o  a do n  o o n
o  V stredoveku vykonávali poddaní po¬nohospodárske

práce.

Poddanská usadlos† pozostávala z viacer¥ch ™astí.
KaΩd¥ poddan¥ dostal , kde si postavil
dom a kde ukladal náradie potrebné na obrábanie pôdy
i úrodu. K domu patrila , v ktorej pestovali zeleni-
nu a ovocie potrebné pre rodinu poddaného. V chotári de-
diny mal kaΩd¥ poddan¥ , kam zasial prevaΩne
obilie (raΩ, ja™meµ, pßenicu). Zhruba rovnako ve¬ké orá™iny

Obrázky zo Ωivota stredovekej Európy

e  r i olo e i e a ie t  
en te nie o o pan n  ie t
o do ia taro e o a
o a ali potra  o ilie  a  

do n  i ú e e

opa te i  pre™o o la la a r a

etlite  pre™o ol poddan  na ro
diel od otro a  aintere o an  na ro e
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zo za™iatku kaΩdoro™ne losovali medzi poddan¥mi, aby sa
kaΩdému ußla lepßia i horßia pôda. o tejto pôdy smel
kaΩd¥ zasia† len rovnaké obilie a v rovnakom ™ase. edina
mala aj napríklad lesy, kde si
zaobstarávali drevo na kúrenie, alebo kde k mili prasce
Ωalu∂mi, ∂alej pasienky alebo jazerá, ™i pobreΩné ™asti
riek, kde mohli lovi† ryby. 

Obrázky zo Ωivota stredovekej Európy

brázok stredovekého panstva a tradi™né trojpo¬né hospodárenie. Vßimnite si uΩ zelenajúcu jesennú sejbu, poorané pole
pripravené na jarnú sejbu a nezasiaty úhor. Vidno aj záhradky patriace k domom, spolo™ne uΩívané pasienky, lesy a mlyn.

■  ak¥ch ™astí pozostávalo panstvo?
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Nad poddan¥mi stál ich KaΩdá pôda v dedine
patrila jemu. Za pouΩívanie odo-
vzdal poddan¥ rôzne sluΩby. ¶as† úrody (spravidla desa-
tinu) kaΩdoro™ne vyberali zemepánovi ¬udia. T

Z ™asti, ktorá zostala poddanému, mohla sa
jeho rodina uΩivi†.

¶as† pôdy feudál nerozdelil medzi poddan¥mi, ale si ju
ponechal pre vlastnú potrebu. Tu sa pestovali potraviny
pre rodinu feudála a sluΩobníctvo. Táto ™as† sa naz¥vala

ktor¥ obrábali poddaní povinnou bezplatnou
prácou, tzv. (K robote patrila aj povinnos† odvo-
zu plodín.)

V sporoch medzi poddan¥mi rozhodoval feudál.
V právnych sporoch medzi feudálmi rozhodoval krá¬, ™o

vßak ™asto nevy™kali a napadli sa navzájom ßab¬ami,
pri™om nútili do boja aj svojich poddan¥ch.

K¥m Ωilo v dedinách len málo poddan¥ch, pôdu pouΩí-
vali dovtedy, pokia¬ dávala úrodu. Ke∂ sa pôda vy™erpala,
¬udia sa pres†ahovali na iné miesto, kde vykl™ovali lesy
a vytvorili nové orá™iny. Po istom ™ase vßak uΩ nenaßli
pôdu bez majite¬a. Naßli teda in¥ spôsob obrábania pôdy.

Orá™in  ro delili na d e ™a ti  edn  a iali  dr ú
ne á ali odpo™ a  tá sa naz¥vala na ktorom sa
pásli zvieratá, ktoré pôdu aj pohnojili. Tento systém obrá-
bania pôdy sa naz¥va Ke∂Ωe za da-
n¥ rok vyuΩívali len polovicu pôdy, úroda z nej nebola
posta™ujúca. Preto na miestach, kde bolo priaznivé podne-
bie, zaviedli Jednu tretinu orá™in zasiali
na jar, druhú na jeseµ a tretiu nechali leΩa† úhorom. Tieto
tretiny kaΩdoro™ne striedali.

Poddaní vyuΩívali pri obrábaní pôdy zvieratá, najmä vo-
ly. Spo™iatku, ke∂ ich zapriahali do voza alebo pluhu, ro-
bili to tak, Ωe im povrazy (postroj) ( ) zavesili na krk. Ke∂
zvieratá museli vyvíja† vä™ßiu silu, zadúßali sa. Ro¬níci po
™ase prißli na lepßie rießenie: chomút upevnili na ßiju zvie-
ra†a. tohto 

Tento nov¥ spôsob zapriahania umoΩnil
pouΩívanie s ktor¥m bolo moΩné ora†
dôkladnejßie. rodu vßak zberali eßte po mnohé stáro™ia
kosákom ( ).

 e ro diel ed i o á o  a o o
a ar á do á pie e  do a e  e na a anie a o

pl  ola potre ná ne ierna ila  opl te pe ni™ :
el  o  ora   olo  po á a

Obrázky zo Ωivota stredovekej Európy

re t d te i tro po n  t  na re
e na  trane

Majetok feudála si nepredstavujte tak,
ako dneßn¥ po¬nohospodársky ve¬kosta-
tok, na ktorom je obrovská obilná
plocha. Tieto pozemky boli roztrúsené
po celej krajine. Feudálov majer sa na-
chádzal medzi orá™inami poddan¥ch,
v∂aka ™omu ho mohli obrobi† ¬ahßie,
avßak od systému ur™eného dedinsk¥m
spolo™enstvom sa nemohol odkloni† ani
feudál.

 e ro diel ed i ate o  a la t
n o  p d

edliak pri orbe ■ Vßimnite si jeho náradie. k¥
pluh je na obrázku? ■ V pozadí vidno obrovsk¥
hrad. to na µom b¥va?

re™o ú no  ™ ie pri tro po no
ne  pri d o po no  t e

re™o eli tretino  ™a ti p d  trie
da
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Ke∂ bola dobrá úroda, ro¬ník a jeho rodina mohli bez-
starostne strávi† zimu. Ale ke∂ bola úroda iba stredne dobrá,
trpeli nedostatkom. ladomor a choroby, rôzne epid ie
spustoßili celé dediny. Medzi m tvymi bolo vΩdy ve¬a detí.

ivot nebol †aΩk¥ len kvôli nedostatku a jednotvárnosti
jedla.

Na za™iatku stredoveku Ωili poddaní do ™e o  a
n t  polo i e do e e  ym z ohniska prúdil von cez
úzke dvere. Poddaní sa museli v zime podeli† o obydlie aj
so zvieratami. AΩ po uplynutí dlh¥ch stáro™í za™ali stava†
domy nad zemou, v ktor¥ch uΩ neboli otvorené ohniská,
leΩ pe e, z ktor¥ch dym odvádzali. Kúpe¬µa vßak v t¥chto
domoch nebola, ¬udia na dedine sa kúpali od jari do jesene
v potoku, v zime zasa nikde. Mnohí ¬udia trpeli od rôznych
parazitov. edinské Ωeny si vßak pomáhali t¥m, Ωe si navzá-
jom vyberali z vlasov vßi. 

Obrázky zo Ωivota stredovekej Európy

Ro¬níci zasiali vä™ßinou také
plodiny, z ktor¥ch mohli pripravi† kaßu.
Pestovali aj raΩ a pßenicu, ale vä™ßiu ™as†
museli odovzda† feudálovi. Poddaní
jedávali zvä™ßa kaßu, riedku polievku,
pili pivo, na sviatky mali aj chlieb ™i ko-
lá™e. Mäso jedli ve¬mi zriedkavo. Chov
kureniec, husí ™i oßípan¥ch sa rozßíril
ve¬mi pomaly a po¬ova† mohli len zeme-
páni.

V stredoveku sa postupne rozßírilo
pe™enie chleba aj medzi ro¬níkmi. revo
vßak bolo ve¬mi drahé, preto mohli piec†
chlieb iba málokedy. Boli také oblasti,
kde do pece zakúrili len ßtyri ™i pä† razy
do roka. Chlieb usußen¥ na tvrd¥ kameµ
rozsekávali sekerou, kúsky chleba na-
má™ali do polievky, aby sa mohol jes†.

V stredovekom Anglic-
ku sa zabávali v nede¬u dedin™ania t¥m
spôsobom, Ωe sa snaΩili odkopa† kúde-
¬om vypchatú koΩenú loptu do susednej
dediny. MuΩi zo susednej dediny v tom
zabraµovali, pri™om bránou  bol múr
kostola.

Mlyn s kolesom na doln¥ a horn¥ náhon. Mlynské kamene pohá alo vodné koleso. po™iatku ho pohá ala voda zospo-
du tak, Ωe koleso sa jednoducho ponorilo do rieky. Neskôr prißli na to, Ωe je lepßie, ke  voda padá na koleso zhora.

Vodné kolo nedodávalo ener iu len do mlyna, ale pohá alo aj píly, kladivá a iné zariadenia na rozbíjanie rudy (stupy).

V ranom stredoveku ani feudáli neΩili ove¬a pohodlnej-
ßie ako ich poddaní. ch hrady pozostávali spo™iatku z jed-
nej veΩe, kde bolo aj obydlie feudála a preto sa naz¥vala

Spo™iatku ju nedokázali vykúri† a preto sa
v zime chránili koΩami zvierat. Neskôr sa objavili prvé
krby. Nepoznali ani okenné sklo a v zime prikr¥vali otvory
dreven¥mi tabu¬ami. V tme si svietili fak¬ami. O a i
e  ne r o lopili úro  na toro  re ali trie ne a

po ta ili a  e e: takto vznikol 
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re a ná ™ ina ded n a na ila do ia n  e e ta™
no  Po¬nohospodárske náradie vyrábal miestny ková™ a
nádoby zasa hrn™iar. Obilie zomleli v mlyne, ktor¥ dal po-
stavi† feudál a za jeho pouΩívanie platili poddaní múkou. 
Z ov™ej vlny priadli Ωeny tkanivo, z ktorého ßili oble™enie.
Spo™iatku aj mestá same vyrábali potraviny a látky na ßaty.

teda 

etlite ra  e e ta™n  o podárenie

Obrázky zo Ωivota stredovekej Európy

Rytierska v¥zbroj ■ a ™o sl Ωili jednotliv  zloΩky v¥zbroje? ■ to stojí
ved¬a rytiera?

ivot na hrade ■ Poroz-
právajte, kto ™o robí.
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Obrázky zo Ωivota stredovekej Európy

ypické stredoveké oble™enie

o ni la dedina
a  polo™en  p n ni li poddan
o e ro ota
o na ena ú na led ú e po : ú or  d o po n

a tro po n  t
Op te i ot poddan o a e dála

o ni ol rad

V¥javy z rytierskeho Ωivota. Po turnaji preberá ví az
od vyvolenej svojho srdca veniec.

■ Pre™o usporad vali rytierske turnaje?

Poddaní: z osloboden¥ch otrokov a schu-
dobnel¥ch bojovníkov.

Naturálna daµ, robota.
Obrábanie pôdy: dvojpo¬n¥ a trojpo¬n¥ sys-

tém.
Vznik hradu: obytná veΩa – hrad.
Sebesta™né hospodárenie.

■ Na druhom obrázku: rozlú™ka pred ces-
tou. Rytier k¬a™í pred svojou milou, ktorá si
na pamiatku odstrihne kaderz jeho vlasov.
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piate  triede te a ™ili o ni  a ro ren  re an e  ier
tredo e  r™o alo ltúr  a a dodenn  i ot r pe pre

do et  re an t o

Po rozßírení kres†anstva v Rímskej ríßi takmer v kaΩdom
meste stál aspoµ jeden kres†ansk¥ kostol. V kostole slúΩili
kaΩdú nede¬u O  ele ro al i p po o o
o tatn  a o

O atelia rá o tie  tor  ni li na ú e  r e  oli
po™iat  po ania  Uctievali mnoh¥ch bohov, o ktor¥ch si

mysleli, Ωe b¥vajú v prameµoch, skalách ™i dubov¥ch stro-
moch. Postupne vßak aj oni spoznali kres†anstvo a sami sa
dali pokrsti†. Prißli medzi nich kres†anskí kµazi, ktorí sa
snaΩili presved™i† o pravde novej viery najmä panovníkov.

E
Tieto národy neb¥vali zvä™ßa v mestách (ako

¬udia v starovekom Ríme), a tak aj kostoly stavali v de-
dinách. 

Obrázky zo Ωivota stredovekej Európy

 e la n  ro diel ed i iero  ta
ro e  r o  a i ano  a re an

o  iero
e  r i o po™iat  prena le

do ali re ano  re™o
tor  i ár po olil lo odn  ná anie
re an e  ier

Pod¬a le end  Svät¥
Bonifác darmo presvied™al pohanov
o pravde kres†anskej viery. Nakoniec sa
rozhneval a vyrúbal dub, ktor¥ povaΩo-
vali ¬udia za pohanského boha. Z dreva
stromu postavil kostol. Sila jeho viery
nato¬ko zdesila bojovn¥ch Germánov, Ωe
preßli na kres†anstvo.

tor o latin o ra  po ád a
a ar  lo o pl áno  o na

ali e d

T
Ak mi pomôΩeß zví†azi† nad

nepriate¬om a ukáΩeß svoju moc, budem
v teba veri† a dám sa pokrsti†. Modlil
som sa k svojim bohom, ale, zdá sa, Ωe
ma opustili.

N
Ak niekto neposlúcha

svojho kµaza a nevyvalí tie st py, ktoré
boli postavené ™ertovi (pohansk¥m
bohom), musia ho predvies† pred nás.
My sa rozhodneme, ak¥m spôsobom
vinníka potrestáme. akto stavali kostol v románskom slohu ■ Vßimnite si nízke a hrub

m ry a mal  okná!

o l te  pre™o e nap an  lo o
o  te te ra  e  ra al  a

™iato™n  p eno
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Kostoly dali postavi† feudáli. 

lohou farára bola v¥chova ¬udu a vykonávanie cirkev-
n¥ch obradov. ( udia verili, Ωe tieto obrady zabezpe™ujú
pre ich Ωivot a ™innos† boΩské poΩehnanie.) Farár kontrolo-
val aj to, ™i kaΩd¥ chodí v nede¬u do kostola, aby nikto ne-
pracoval v tento deµ.

Slovo svät¥  znamenalo pôvodne majetok Boha .
Takto ozna™ovali ¬udí, o ktor¥ch si mysleli, Ωe sa po smrti
dostali k Bohu.

po™iat  i leli i a o art ro  e po rti a
ni  tali t i  art ri rad e  o reli  ne  a  popreli
re an ú ier Po ™ase zara∂ovali ku svätcom aj

ve¬k¥ch u™encov, u™ite¬ov kres†anskej viery. Neskôr
ozna™ili za svätca kaΩdého, kto viedol cnostn¥ a ™estn¥
Ωivot. ch Ωivotné príbehy zapisovali, aby mohli slúΩi†
ostatn¥m za príklad. 

v ktor¥ch je mnoho rozprávkov¥ch zloΩiek,
ale aj pravdy. egendy sú ve¬mi pou™né (ako príklad
moΩno uvies† známu legendu o Svätom Mikuláßovi). 

ktoré ukladali v oltároch ( ) kostolov.

Obrázky zo Ωivota stredovekej Európy

po nate i  pred úto o  tor o ná
roda a ránil i t  pápe  

tor o pano n a or no al a rá a
pápe

¶o pre gramotného znamená písmo, to
isté je pre nevzdelaného maliarstvo, aby
tí, ktorí nepoznajú písmo, mohli pre™íta†
na stenách vßetko, ™o v kódexoch pre-
™íta† nedokáΩu  – povedal slávny pápeΩ
Gregor Svät¥ na konci 6. storo™ia.

re™o oli pre eria i  d le it
ná tenn  a  o tolo

Krsti†, riadi†
sobáßny obrad, u™i† o vine i cnostiach,
celebrova† omßu, uteßova† chor¥ch, po-
chova† m tvych. Musel vedie† ™íta†
a spieva†.

bol pod¬a legendy bi-
skup. Ke∂ sa dozvedel, Ωe v meste sú tri
diev™atá, ktoré sa nemôΩu vyda†, pretoΩe
nemajú veno, zostal ve¬mi smutn¥. R¥ch-
le vßak naßiel rießenie. Cez otvorené
okno vhodil diev™atám vrecúßka s peniaz-
mi, takΩe ich otec mohol vyda†. Nie je
isté, Ωe sa to tak naozaj stalo, ve∂ tento
príbeh bol zapísan¥ dlho po smrti
Svätého Mikuláßa. Podstata príbehu je
vßak pravdivá: dobrosrde™nos† pomáha
aj v t¥ch naj†aΩßích situáciách. Tak¥to je

aj pôvod mikuláßskych zvykov: najprv na území Nemecka,
potom aj inde, na Mikuláßa za™ali obdarúva† deti.
N Okrem nedele

vßade svätili Ve¬kú noc a Vianoce. Ve¬k¥m sviatkom bol aj
deµ svätca, ktorého relikvia bola uloΩená v miestnom kostole
a po ktorom miestny kostol pomenovali. Cez sviatky ¬udia
nepracovali. Na mnoh¥ch miestach ¬udia zahrali príbeh o svi-
atku. Tento zvyk zachovávajú v sú™asnosti viano™ní betle-
hemci.

o o iat o  ú iano e a e á no

lo o reli ia po a e dne  nie len
ú i lo ti ir o  a ™o l e

e  napr lad po ie e rodinná reli
ia

lani te a ™ili o art ro  to oli
art ri

Titul arcibiskupa bol vzneßenejßí Nad cir-
kevn¥mi hodnostármi stál ktor¥ Ωil v Ríme. Vä™-
ßinu cirkevn¥ch hodnostárov vßak nevymenúval pápeΩ, ale
králi. Medzi kandidátmi ™asto boli ich priatelia a bojovní-
ci. Mnohí cirkevní hodnostári preto radßej bojovali ™i
po¬ovali ako sa modlili, a zanedbávali cirkevné záleΩitosti. 
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Okrem cirkevn¥ch hodnostárov a kµazov zohrávali 
v stredoveku ve¬mi dôleΩitú úlohu aj mnísi.

Zo za™iatku sa stiahli , aby zostali , do
∂alek¥ch neob¥van¥ch oblastí. Pri modlitbách k Bohu
nechceli by† ni™ím rußení. Neskôr zaloΩili malé cirkevné
spolo™enstvá aj 

Oni sa stali ktorí pod vede-
ním Opát dozeral aj na denn¥ program a prácu mní-
chov. enn¥ program ™asto aj napísali na papier – to boli
takzvané re le NajdôleΩitejßími poΩiadavkami boli po-
slußnos† a chudoba. Mnísi sa zriekli aj manΩelského zväz-
ku. Stravovali sa jednoducho, namiesto mäsa jedávali naj-
mä syr a ryby. V∂aka nim zaloΩili mnoho rybníkov.

Jedn¥m z najznámejßích opátov, ktorí písali regule, bol
Svät¥ Benedikt. Bol trpezliv¥ a od svojich mníchov, kto-
r¥ch neskôr nazvali poΩadoval len to¬ko,
ko¬ko vydrΩali bez vä™ßieho utrpenia. Tak napríklad ¬ahko
odpustil t¥m, ktorí po™as bdenia zadriemali. Avßak 

do n
a or  d  o olia n i radi opatro ali  

V stredoveku eßte nepoznali kníhtla™. Rukou písali kni-
hy, ktoré naz¥vali Vä™ßinou to bola úloha mní-
chov.

Obrázky zo Ωivota stredovekej Európy

Kláßtor v ankt allene. Kláßtor bol ™asto nie
jednou budovou, ale cel¥m komple om budov,

takmer meste™kom.

Mnísi po™as Ωatvy. ltárny obraz okolo r. .
■ Vßimnite si, ™ím zberaj  obilie. Pre™o sa jeden

z mníchov modlí?

Z Regule predpisovali v ur™en¥ch
hodinách spolo™nú modlitbu. Zvony,
ktoré zvolávali mníchov na modlitbu,
po™uli vßade na okolí. udia v stredoveku
pod¬a zvonenia vedeli, ko¬ko je hodín.

Zvony zlievali z kovu, zvä™ßa z bron-
zu. V¥roba zvonov si vyΩadovala ve¬kú
zru™nos†. Zvony zvolávali na modlitbu
nielen mníchov. Od 7. storo™ia ich po-
uΩívali takmer v kaΩdom kostole. U-
miestnili ich bu∂ v kostolnej veΩi, alebo
postavili osobitnú zvonicu. Zvony zvo-
lávali ¬udí na omßu, oznamovali správu
o smrti (inak sa zvonilo muΩom, Ωenám,
starcom ™i mlad¥m), lú™ili sa po™as
pohrebu so zosnul¥m. Zvonmi vítali
vysoko postaven¥ch hostí. Na mnoh¥ch
miestach upozorµovali zvony na blíΩiaci
sa útok nepriate¬a, inde sa snaΩili pomo-
cou zvonov odohna† epidémie ™i prírod-
né katastrofy. Napríklad v Segedíne zvo-
nia zvony v deµ pamiatky na povodne 
v 19. storo™í (12. marca) po celú hodinu.
V kostole v centre Peßti zazvoní zvon na
pamiatku morovej epidémie kaΩdú noc
o tretej hodine. Pred Ve¬kou nocou vßak
zostávajú zvony nemé: po™as spomienky
na ukriΩovanie JeΩißa idú zvony do
Ríma .
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≈ivot mníchov. Na západe dodrΩiavali regule Svätého
Benedikta, ktor¥ Ωil na za™iatku 6. storo™ia. Z regúl sa
dozvedáme, Ωe najvä™ßou skúßkou mníchov bolo no™né
bdenie: uprostred noci museli vsta† a modli† sa.

O trpezlivosti Benedikta sved™í aj okolnos†, Ωe povo-
¬oval vari† kaΩd¥ deµ dva druhy jedál, aby sa kaΩd¥
mohol najes†.

Múdry opát poznal mlad¥ch ¬udí a vedel, Ωe sa radi
rozprávajú. Preto predpísal, aby pri bráne mal sluΩbu
star¥ a skúsen¥ mních.

Na základe Benediktov¥ch regúl sa dozvedáme
mnohé veci o zvykoch tejto doby. Napríklad predpiso-
val, aby kaΩd¥ mních ißiel spa† do osobitnej postele
a oble™en¥. Vedel totiΩ, Ωe Germáni pochádzajúci
z chladn¥ch oblastí, spávajú pokope, k¥m obyvatelia
Itálie majú síce osobitné postele, ale si líhajú nahí.
Benedikt povaΩoval oba spôsoby za neslußné.
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Deµ benediktínskeho mnícha. Stredo-
vek¥ ™lovek nemal hodinky, preto ™as
rátal úplne iná™ ako my. Deµ rozde¬ovali
aj vtedy na 24 hodín, ale nie na rovnaké
hodiny. Na deµ i noc po™ítali 12 hodín.
Prvá hodina dµa sa za™ínala vtedy, ke∂
Slnko vyßlo, posledná kon™ila vtedy,
ke∂ Slnko na nebi zapadlo. 

V lete je deµ ove¬a dlhßí neΩ noc, teda
aj denné hodiny boli dlhßie ako no™né.
Presn¥ ™as len odhadovali. (Poludnie
bolo napríklad vtedy, ke∂ Slnko bolo
najvyßßie.) Zmenu priniesli aΩ veΩové
hodiny v 13. storo™í. Aj mnísi rátali ™as
pod¬a nich.

Pozrite sa na obrázku, ™o robil mních
po™as dµa!
¶o myslíte, pre™o nechávali v lete 
viac ™asu na prácu? (Spomeµte si na
po¬né práce a na to, ™ím svietili.)
Vypo™ítajte, ko¬ko ™asu trávil mních
modlitbami.

1. Ak¥ je rozdiel medzi pohansk¥m a kres†ansk¥m náboΩen-
stvom? 

2. Kto sú farári? Aké sú ich úlohy?
3. ¶o je desiatok?
4. Opíßte t¥ch, ktor¥ch neskôr povaΩovali za svät¥ch. ¶o je le-

genda?
5. O ak¥ch cirkevn¥ch hodnostároch ste sa u™ili?
6. Aké sú rozdiely medzi farárom a mníchom?

Stredoveká cirkev

Európske národy prijímajú kres†anstvo.
Stavba kres†ansk¥ch kostolov.
Uctievanie svätcov, legendy o ich Ωivote.
Cirkevní hodnostári: pápeΩ, arcibiskup,
biskup.
Mnísi Ωijú v kláßtoroch, ktoré riadia opáti.
≈ivot mníchov upravujú regule.

Denn¥ rozvrh mnícha 

modlitba
™ítanie ™i odpo™inok

v nede¬u omßa, 
vßedn¥ deµ práca 
práca

obed, ve™era
práca alebo ™ítanie
spánok
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Denný rozvrh mnícha

modlitba
čítanie či odpočinok

v nedeľu omša,
všedný den práca
práca
obed, večera

práca alebo čítanie
spánok



Obrázky zo Ωivota stredovekej Európy

T NIE

Mimoriadne si váΩili
mníchov, ktorí dokázali napísa† kódexy. Pozrime sa, ako
sa tak¥to kódex zhotovoval. Najprv vyhotovili strany:
zarezali ovce, odrali ich koΩu, z ktorej odstránili srs†,
potom namo™ili koΩu do vápna a nieko¬kokrát oßkrabali.
Ke∂ uΩ bola koΩa ™istá, usußili a vyhladili ju, následne
okraje odstrihli. Tento list naz¥vali per a en

Na pripraven¥ list najprv nakreslili línie. Ceruzku
eßte nepoznali, takΩe pouΩívali pali™ku z cínu ™i olova.
Nasledovalo písanie. Atrament pripravovali zo sadzí,
vody a dubienky ( ) t¥m spôsobom, Ωe tieto zloΩky uva-
rili (dubienka zabraµovala tomu, aby mních rozmazal uΩ
napísan¥ text). Text bu∂ diktovali, alebo prepisovali
z druhej knihy. otové strany dostali do rúk kresli™i,
ktorí nama¬ovali okolo prv¥ch písmen odstavcov
obrázky. Sú to iniciálky. Text dop µali obrázkami aj na
in¥ch miestach. To sú miniatúry. Na ich ma¬ovanie ™asto
pouΩívali ™isté zlato. Prepisovanie a ma¬ovanie bolo
mimoriadne †aΩkou ™innos†ou, mnísi pri µom museli
stá†, hrbi† sa a v zime pracovali v poloßere.

Ke∂ bola kniha hotová, zviazali ju do drevenej tabule,
ktorú potiahli koΩou, ™o vßak nebolo vidno pre mnoΩ-
stvo ozdôb zo zlata, striebra a drahokamov.

Kvôli prácnosti a drah¥m materiálom bola kniha mi-
moriadne cenná. Na mnoh¥ch miestach ju stráΩili v kle-
notnici, inde zasa pripevnili k ™itárenskému pultu re-
†azou. Mnohé zväzky boli rozmerné, s písmenami ako
pia∂ ve¬k¥mi, preto z nich mohlo sú™asne ™íta† text viac
¬udí, ™iΩe cel¥ chór. 

K az opisuje kóde , v ruke má ßtetec na ma¬o-
vanie obrázkov.

■ k¥ je rozdiel medzi kóde mi a dneßn¥mi kni-
hami?

tredovek¥ kóde
■ Vßimnite si umeleck

vypracovanie stránok.

iete  o o eria pia   nie  ete
i o to  pre™ ta  ™láno  na  trane
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o  ant e  r e po dl ú do  neo ro o ala iadna iná ra
ina  e  o atelia oli pr li  na len  reto oli pre apen
e  do ted  ot a ná  ara  národ a po ú il o adi  i
la n  e to  ra i ná ali no ú ier : i la

Arabsk¥ polostrov je najvä™ßím polostrovom na svete.
Je to horúca púß† s obrovskou rozlohou, kde sotva nájdete
kúsok zeme na obrábanie. O atelia polo tro a a i ili
predo et  o™o n  o o  ierat: o ali one
a a  Venovali sa aj obchodu: †avie karavany ( ) pre-
váΩali tovar medzi juΩn¥mi, v¥chodn¥mi a severn¥mi prí-
stavmi. Jedn¥m z najv¥znamnejßích obchodn¥ch stredísk
bola kde sa stretávali dôleΩité trasy karaván. 

Arabi Ωijúci v kmeµoch zo za™iatku uctievali rôzne
prírodné predmety. Modlili sa pri skalách a prameµoch.
Obchodník z Mekky pochodil ∂aleké krajiny
a spoznal kres†anskú i Ωidovskú vieru. ol pre ed™en  e
e  ara  ene erili polo™n  ná o en t o  on
o ali  ne tál  nepriate t o .

Obrázky zo Ωivota stredovekej Európy

opa te i  ™o na ená lo o o™o
n

á dite i tori o  atla e e

ypick¥ kraj z arabského sveta s pozostatkami kúpe¬ov z . storo™ia.
Po takomto kraji prechádzali karavany. udova kúpe¬ov zohrávala

dôleΩitú úlohu v spolo™enskom Ωivote.

Najsilnejßím putom v Ωivote Arabov bola
súdrΩnos† medzi príbuzn¥mi, ™iΩe  rá
i e a  Vzájomnú pomoc a ochranu

brali ve¬mi váΩne. Medzi kmeµmi vßak
boli ™asté krvavé vojny. Niektoré kmene
z ™asu na ™as uzavreli spojenectvo, ino-
kedy viedli medzi sebou dlhé vojny kvôli
bezv¥znamn¥m záleΩitostiam. va kme-
ne boli napríklad vo vojnovom stave ßty-
ridsa† rokov preto, lebo jedna †ava preßla
na pastvinu susedného kmeµa, ktor¥ ju
poranil ßípom.

Kde sme
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I

ri ú il  e o  po údi t  d  po i  rti
pra odli o a do r  ™a á na dr o  ete i ot pln

p it o  Postupne rástol po™et ¬udí, ktorí verili Mohame-
dovmu u™eniu. Mohamed rozprával o novom náboΩenstve,
ktoré nazval aj pri kameni Kaba v Mekke. (Slovo
islam znamená: dosiahnu† pokoj z vôle BoΩej. PrívrΩencov
tejto viery naz¥vali kres†ania mohamedánmi.) 

je meteorit, ktor¥ padol z vesmíru a Arabi mu pri-
pisovali zázra™nú moc, mysleli, Ωe ho hodil na zem Alah. 

Predstavitelia Mekky sa obávali, Ωe Mohamed zlikvidu-
je starú vieru a zaprí™iní chaos. Rozhodli sa, Ωe sa ho zba-
via. ted  o a eda adali po lo ia dr o e ta

edin  nformovali ho o tom, Ωe v ich meste sa ßíri nová
viera ve¬mi r¥chle a tlmo™ili mu pozvanie, ™o Mohamed
prijal. Ke∂ sa to predstavitelia Mekky dozvedeli, chceli
tento zámer prekazi†. Mohamed vßak o la al trá o
a tie ol do edin  udia z Mekky mu boli v pätách, ale
prívrΩencom novej viery sa podarilo úspeßne dorazi† do
cie¬a. I

O nieko¬ko rokov neskôr sa vrátil Mohamed do Mekky
s ve¬kou slávou. Mesto sa stalo centrom islamského nábo-
Ωenstva. T

ktoré prijali islam-
skú vieru, 

vä™ßia ako staroveká Rímska ríßa. Toto
dob¥vanie ospravedlµovalo islamské náboΩenstvo: 

Kto padol v takejto vojne, dostal sa priamo do Raja
( ). 

Obrázky zo Ωivota stredovekej Európy

red o i ro i tie ol  o a ed
e  do edin
toro  toro™  re an o letopo™t

a odo rala táto dalo

Mohamed mal uΩ
takmer ßtyridsa† rokov, ke∂ sa mu vo sne
zjavil. anjel (Gabriel), ktor¥ v ruke drΩal
ßatku s nápisom. Vyzval Mohameda:
¶ítaj! , na ™o sa Mohamed op¥tal: ¶o

mám ™íta†?  Mohamed totiΩ rovnako ako
vä™ßina ¬udí v jeho dobe nevedel ™íta†
a písa†. Anjel ho vßak stisol tak silne, Ωe
skoro padol do bezvedomia. To vßetko
sa zopakovalo tri razy, aΩ nakoniec
Mohamed zázra™ne dokázal pre™íta† text,
ktor¥ hovoril o sláve jediného Boha. o
to to á ra™no  ne a™al ri  no ú
ier

I Vypo™ítanie toho,
ak¥ rok píßu teraz v islamsk¥ch kraji-
nách, nie je iba jednoduché odpo™íta-
vanie, pretoΩe v t¥chto krajinách po™íta-
jú s takzvan¥mi lunárnymi rokmi, ktoré
majú 354, alebo 355 dní. Vyráta† to
moΩno takto: zo sú™asného letopo™tu od-
rátame 622 a prirátame 1 32 získaného
rozdielu.

Viete, odkia¬ pochádza názov
Gibraltárskej úΩiny? Tárik sa naz¥val
ist¥ arabsk¥ vojvodca, Gebal al Tárik
znamená Tárikova skala.

trana z Koránu
■ okáΩete te t pre™íta†?

evadí, ke  nie, zato si
vßimnite typick  arabsk

písmená.

po™ ta te  tor  ro  p  dne  i la
 ra iná
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Arabi si podmanili Jeruzalem, kde bol kedysi ukriΩo-
van¥ JeΩiß. o  ra o  ia ala od tlanti o o eána
po ndi  re li a  do r p  a o adili e ú ™a  dne
n o paniel a a ort al a  Chceli doby† aj územie
dneßného Francúzska, ale cestu im zahatala kres†anská
Franská ríßa. Frankovia porazili Arabov v polovici 8. sto-
ro™ia v obrovskej bitke a zastavili tak ich rozpínavos†. 

Kalifov povaΩovali za po-
tomkov a dedi™ov Mohameda. Boli 

. Neskôr sa ríßa rozpadla 
na nieko¬ko ™astí (kalifáty), ktoré ™asto viedli medzi sebou
vojny. 

Jedna z najkrajßích meßít islamského sveta: l ksa v Jeruzaleme

 e ro diel ed i tar  ná o en t o  ra o  a i la
o

re™o el o a ed op ti  e
o e orán  
a tor  ú e ia  ni la ra á r a
to ú ali o ia

I

Miesto: rozsiahly a púßtnat¥ Arabsk¥
polostrov.
Karavanov¥ obchod.
Vystúpenie Mohameda – vznik a ßírenie
islamského náboΩenstva.
622: za™iatok islamského letopo™tu.
Vznik Arabskej ríße – kalifáty.

I Vyznava™i islam-
ského náboΩenstva stavali krásne paláce,
kúpele a modlitebne, ktoré naz¥vali e
ita i  Z veΩe pri meßite, inaret zvo-

lával muezín veriacich na modlitbu.
Muezín bol ™asto slep¥, nemohol tak
vidie† za múry budov, kde si Ωeny mohli
da† dole ßaty, ktoré vßak pred cudzími
museli ma† na sebe.
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Svätou knihou islamu je orán  Pod¬a
veriacich text knihy nadiktoval Mohamedovi za dvad-
sa†tri rokov samotn¥ Boh (Alah) prostredníctvom anjela
Gabriela. Mohamed nikdy nevedel vopred, kedy ho
Gabriel osloví, a ke∂ sa to ne™akane stalo, Mohamed
o tomto zázraku informoval tak¥m spôsobom, ako keby
sa na neho slová valili ako kamene. Mohamed spomína,
Ωe sa mu raz Gabriel prihovoril, ke∂ ißiel na †ave. Ke∂
anjelov hlas stíchol, †ava leΩala na zemi roztiahnut¥mi
nohami.

slamské náboΩenstvo má pä† základn¥ch princípov,
ktoré musí dodrΩiava† kaΩd¥ pravovern¥ aj dnes:

1. Bezpodmiene™ne veri† tejto myßlienke: ee i t
e in  o  ne  la  a o a ed e e o proro o

( ) Túto vetu opakujú veriaci v †aΩk¥ch situáciach,
napríklad Ωeny pri pôrode, alebo ke∂ niekto cíti blíΩiacu
sa smr†. Ke∂ v ßkole po™as písomky vyriekne túto vetu
jeden zo Ωiakov, vßetci si u¬ah™ene vzdychnú.

2. Pä†krát denne sa pomodli† obráten¥ smerom k Mek-
ke. Modlitbu za™ínajú postoja™ky a vyvrcholenie zna-
mená, ke∂ sa veriaci pok¬a™ia™ky dotkne ™elom svojho
modlitebného kober™eka. 

Obrázky zo Ωivota stredovekej Európy

o o e na ali piate  triede pro
ro o

Pútnické miesto v Mekke ■ ¶o ste sa u™ili o kameni ábe?
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e r p  er án  e o  a tali na ilne i ran
o ia  o  ra in  do á ali o ráni  pred a d  nepria

te o  do on a iedli ú pe n  pra  proti edn  ra
iná  ran á ar áda a ta ila a  ara  úto

V polovici 8. storo™ia mali Frankovia slabého krá¬a, kto-
rého vßak zbavili moci (vlasy a bradu mu ostrihali a poslali
ho do kláßtora). o  rá v snahe upevni† svoju moc odi-
ßiel do Ríma a ne al a or no a  pápe o  Pred koru-
nováciou mu dal pápeΩ pomazanie , ™iΩe ™elo mu potrel
sväten¥m olejom. Tento obrad ¬udu dokazoval, Ωe panov-
ník sedí na tróne o e  le  

a na  a  daro al ran  rá  pápe o i ú e ie
o olo a  tor  predt  o adil  Tu panoval pápeΩ ako
krá¬, ™ím jeho moc a bohatstvo vzrástli. V prípade hrozby
nepriate¬ského útoku pápeΩ vΩdy mohol ráta† s ozbrojenou
silou Frankov. 
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achisti
■ Vßimnite si oble™enie a tváre hrá™ov. ¶o mys-

líte, odkia¬ prebral kres†ansk¥ svet ßachy?

a ú e  tor o tát  a ta ili ran
o ia ra o   le ia

o e o a
opa te i  na ™ele tor o taro e o tát  tál i ár
ápe o  ra in  na ali ápe  táto  ale o ir e

n  táto  o rite i i tori o  atla e  a á ola e o
ro lo a

 PoráΩka rabov

✶

Kde sme

Pod¬a kroniky vy-
sok¥ predstavite¬ franského krá¬ovského
dvora sa sp¥tal pápeΩa: Kto má by†
krá¬om, ™i ten, kto nemá Ωiadnu moc,
alebo ten, kto krajinu riadi a stará sa
o vßetko?  PápeΩ odkázal, Ωe krá¬om má
by† ten, kto má skuto™nú moc.

3. Milosrdenstvo. Bohatí musia podporova† chudob-
n¥ch dva a pol percentami svojich príjmov. 

4. Pôst po™as svätého mesiaca ra adán : od v¥cho-
du po západ slnka neslobodno jes† (v¥nimku tvoria ne-
mocní).

5. Pú†. KaΩd¥, kto nie je chor¥ a ve¬mi chudobn¥,
aspoµ raz v Ωivote musí putova† ( ) k svätému kameµu
Kaba do Mekky. Veriaci si tu vymenia ßaty za jedno-
duch¥ odev pozostávajúci z dvoch plachiet, ™ím nazna-
™ujú, Ωe pred Alahom sú si vßetci rovní.

Pravovern¥ mohamedán nemôΩe jes† brav™ové mäso
a pi† alkoholické nápoje ani dnes. MôΩe ma† viac man-
Ωeliek, maximálne vßak ßtyri, ale iba v tom prípade, ke∂
je schopn¥ ich uΩivi†.

V islamskom svete musia Ωeny nosi† tak¥ odev, ktor¥
zakr¥va celé telo, dokonca aj tvár. Vo¬ne môΩu zosta†
len ich o™i. (Tieto ßaty naz¥vajú ™ador.)
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Nasledujúci fransk¥ krá¬ v∂aka mnoh¥m
vojnám Svoje v¥pravy odôvod-
µoval t¥m, Ωe medzi pohansk¥mi národmi ßíri kres†anstvo.
Ke∂ jeho ríßa takmer dosiahla rozlohu niekdajßej Západo-
rímskej ríße, mnohí sa domnievali (aj samotn¥ Karol), Ωe
mu patrí cisársky titul. R

Karol oslávil Vianoce so svojim sprievodom v Ríme.
Zú™astnil sa na omßi v kostole Svätého Petra. Ke∂ sa po
skon™ení modlitby zdvihol, pápeΩ k nemu ne™akane pri-
stúpil a polo il  na la  prichystanú or n  Prítomní
Rimania okamΩite za™ali Karolovi vola† na slávu. PápeΩ
pred ním trikrát padol na kolená, ™ím vyjadril svoju úctu.
Z

Kde sme

Tri menßie
franské krajiny zjednotil jeden z vojvod-
cov arol artell  Na ™ele svojej armá-
dy porazil aj úto™iacich Arabov. obová
kronika o tom píße: Na bojisku sa im
postavil na odpor slávny Karol s celou
svojou armádou, ktorú postavil do radu
a na nepriate¬a sa vyrútil s takou odva-
hou, ako hladn¥ vlk medzi ovce... Od-
vtedy ho naz¥vali Martell, ™iΩe Kladivo,
pretoΩe ako kladivo rozbíja Ωelezo a oce¬
a kaΩd¥ in¥ kov, tak rozdrvil v tejto bit-
ke svojich protivníkov a vßetk¥ch poha-
nov. A ™o je zázra™né: v tejto bitke stratil
iba tisícpä†sto vojakov.

Prítom-
ní skríkli takto: Nech Ωije a nad protiv-
níkmi ví†azí Augustus Karol, Bohom
korunovan¥ a mierotvorn¥ cisár Rima-
nov!  Po korunovácii mu vyjadril pápeΩ
takú úctu, ako star¥m panovníkom, Ka-
rol sa zasa nechal oslovova† nie ako pat-
ricius, ale ako vzneßen¥ cisár.

to oli patri i o ia taro e o
e  a o ena po ád a lo o

i ár
re™o na al o la ú i da  arola

t  to ol pr  t

Rozloha Franskej ríße za Karola Ve¬ké-
ho dosahovala asi 1,2 milióna ßtvorco-
v¥ch kilometrov. Ríßa mohla ma† 15–18
miliónov obyvate¬ov. Sú™asníci sa na-
ozaj mohli domnieva†, Ωe Karolovi patrí
cisársky titul. Tento názor v nich zosil-
nel potom, ™o v Byzancii nosila korunu
Ωena: cisárovná rena. Pod¬a vtedajßieho
presved™enia muΩi boli vhodnejßí na pa-
novanie ako Ωeny.

Korunovácia Karola Ve¬kého
■ Vßimnite si oble™enie a pokr¥vky na hlave cir-
kevn¥ch hodnostárov. Porovnajte obrázok s mo-
zaikou byzantsk ho cisára ustiniána. V ™om

sa podobaj  a v ™om sa líßia?

ranská ríßa

yzantská ríßa

rabská ríßa

tredozemn
more
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Karolovu moc zabezpe™ovala vernos† armády a velite-
¬ov. Za vojenské sluΩby, alebo za vykonanie ve¬mi dôleΩi-
tej úlohy daroval panovník velite¬om pozemky. Tieto dary
naz¥vame 

énnik svojmu pánovi ve™nú ver-
nos†. Krá¬ovi ¬udia tak isto darovali ™as† svojho majetku
vern¥m vojakom niΩßej hodnosti. Takto 

éno darovali vo vä™ßine prípadov za o en l
ale lénnik ™asto poskytoval svojmu pánovi aj rad , a ke∂
padol do zajatia, vykúpil ho. nn  pán o o l nni a
o ra o al a  údil  énnici zanechali svoje pozemky sy-
nom, ktorí sa po otcovej smrti tieΩ stali lénnikmi. 

énne vz†ahy posilµovali krá¬ovu moc: jeho
, ktorí poskytovali aj vojakov. Neposluß-

n¥ lénnik vßak znamenal hrozbu, ve∂ rozkazoval mnoh¥m
ozbrojencom. V období lénnictva 

Karol Ve¬k¥ vládol aj nad cirkevn¥mi predstavite¬mi.
á  enú al o  ir e n  odno táro  (bisku-

pov a arcibiskupov)  
Na kontrolu a riadenie cirkvi zvolávali koncily, ktor¥m

predsedal cisár. odnostárov podnecoval stava† kostoly. 
Kontrola a v¥chova duchovenstva bola úlohou cirkev-

n¥ch hodnostárov. Pri chrámoch zakladali ßkoly, v ktor¥ch
u™ili mlad¥ch latin™inu, ™íta† a písa†. Nadanejßí mohli ne-

Obrázky zo Ωivota stredovekej Európy

énny re†azec sa net¥ka poddan¥ch, pre-
toΩe oni nemali pozemky na darovanie.
Zemepánov naz¥vame a to . Oni
mohli dosta† dary v podobe pozemkov
a v prvom rade oni mohli nosi† zbrane,
zastáva† rôzne funkcie na krá¬ovskom
dvore a vo vojsku.

Ja,
Rajmond, od tejto hodiny nikdy neo-
pustím podgrófa Bernarda, ... nezbavím
ho Ωivota, neuvrhnem do zajatia, a Ωiad-
ny muΩ ™i Ωiadna Ωena nespácha proti
nemu ni™ podobné...

Ja ..., mysliac na biedu, darujem pá-
nu  vßetko ™o vlastním, nech som to zí-
skal dedi™stvom alebo kúpou. (Na oplát-
ku) ma prijmú do svojej opatery a pod
svoju ochranu, ... poskytnú mi dostatok
potravy, na sviatky aj mäso. KaΩd¥ tretí
rok ma zásobia pláß†om, rukavicami,
obuvou a omotkami (pan™uchami). Mu-
sia sa postara† aj o mydlo a kúpe¬.

Karol Ve¬k¥ spo-
™iatku nemal stále sídlo. Krá¬ bol spolu so
svojim dvorom neustále na cestách.
Navßtevovali rôzne oblasti ríße, spo-
trebovali produkty miestnych krá¬ov-
sk¥ch majetkov, krá¬ súdil, odmeµoval
a trestal. Mesto pri R¥ne Aachen sa vßak
Karolovi nato¬ko zapá™ilo, Ωe tam dal
postavi† palác i kaplnku a v starobe sa
tam zdrΩiaval takmer vΩdy. Pri†ahovali ho
najmä termálne pramene mesta, pretoΩe
rád plával. Jeho honosn¥ dvor dokazoval
cisárovu moc. V novom paláci Ωila celá
armáda ß¬achticov, cirkevn¥ch pred-
stavite¬ov a ich sluhov. Karol Ve¬k¥
dokazoval svoju moc aj t¥m, Ωe pozval na
svoj dvor najvä™ßích umelcov a u™encov
tej doby. Takto vznikli mimoriadne krás-
ne sochy, ma¬by a budovy.

ri tore  r i e a ™ili o on ilo

ú pr a  lo il l nni  o  l nne
 páno i  o do tal a en

ypická ™aßa, ktorú ran-
skí sklárski majstri vyro-
bili pomocou rímskych
zlievarensk¥ch ßablónov

7/16/06 10:1 PM Page 29



Obrázky zo Ωivota stredovekej Európy

skôr ßtudova† aj prá ne ed a mohli sa dosta† na krá¬ov-
sk¥ dvor, kde písali a prepisovali rôzne listiny.

i ár podporo al a  n o  a ú e  r e a ladal
lá tor aroval im obrovské pozemky a stovky pod-

dan¥ch. V kláßtoroch sa nielen modlili, ale aj usilovne pra-
covali: ru™ne prepisovali desiatky kníh – kódexy. 

oro prá a te  a o ni al de

oro na te ap  ran e  r e i to
ri o atla  dne no  apo  tor
ú e ia ran e  r e a nedo tali ani
 e e o r e  r i  ani ran ú

 ol a  ed i pápe o  a ran
i rá i

o a tal i áro  arol e
o do a e  e arol e  iedol

nielen tát  ale a  ran ú ir e
o pri pie al arol e  ro o
ltúr

re™o a ro padla ran á r a

Z

Zosilnenie franského ßtátu.
800: pápeΩ korunuje za cisára Karola
Ve¬kého.
Zvolávanie koncilov, zakladanie ßkôl.
Rozpad ríße po Karolovej smrti na tri
™asti.

Bol vy-
sok¥ a siln¥... chôdzu mal hrdú a bolo
vidno, Ωe je ve¬k¥ ™lovek so ß¬achetn¥m
správaním ... Ve¬mi rád sa kúpal, vedel
pláva† zo vßetk¥ch najlepßie. V Aachene
si dal preto postavi† kúpele. Obliekal sa
pod¬a fransk¥ch zvykov, nosil koßele,
plátenú spodnú bielizeµ a pláß† ole-
movan¥ hodvábom. Na nohy si na†aho-
val ™rievice alebo topánky, v zime si ob-
liekol odev z koΩuchu kuny( ). VΩdy
nosil me™, ktorého rukovä† bola zo zlata
alebo striebra, opasok mal z pozláteného
hodvábu.

oro na te o le™enie arola e o
a i ára tiniána

R

Cisár sa snaΩil zaru™i†, aby obrovská krajina zostala za-
chovaná aj po jeho smrti. Jeho synovi sa to do istého ™asu
aj darilo zabezpe™i†, avßak sa proti otcom vzbúrili
a

Vtedy vznikli dve krajiny, ktoré neskôr nazvali ran
ú  rá o t o  a e e o r  i ár t o

Rozdelenie ríße Karola Ve¬kého

ápado ranská
ríßa

V¥chodo ranská
ríßa
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T NIE

Takmer v rovnakom ™ase, ke∂ Karola
Ve¬kého korunovali za cisára, objavila sa pri brehoch
Európy nová nepriate¬ská hrozba. Na vodách Atlantic-
kého oceánu sa objavili dovtedy nevídané lode. ch
prednú ™as† ozdobovala vyrezávaná dra™ia hlava. Tieto
lode prichádzali zo severu (z dneßného védska, Nórska
a ánska) a priváΩali nebezpe™n¥ch bojovníkov: Vikin-
gov. V krajine Vikingov bolo málo úrodnej pôdy, preto
sa vydali na lúpeΩné v¥pravy, odkia¬ sa vracali vΩdy
s bohatou koris†ou: priviezli si domov poklady, potra-
viny a zajatcov. Vikingovia boli vynikajúci moreplavci

Obrázky zo Ωivota stredovekej Európy

á dite e epi ne  ape d o
r o a án o

a obávaní bojovníci. omnievali sa, Ωe ke∂ niekto pad-
ne v boji, okamΩite sa dostane do neba, preto sa vôbec
nebáli nebezpe™enstva.

R¥chle vikingské lode boli vybavené plachtou i ves-
lami. Boli síce otvorené, ™o vßak neprekáΩalo
vycvi™en¥m bojovníkom. ¶asto sa plavili na otvorenom
mori celé t¥Ωdne tak, Ωe pevninu ani nezazreli. Na lo-
diach niekedy preváΩali aj kone, ktoré chránili ßiatrom
vyhotoven¥m zo zoßit¥ch kusov koΩe. Moreplavci jedá-
vali nasolené mäso a ryby, syr. Vodu uskladµovali
v koΩen¥ch vreciach a starostlivo si ju rozde¬ovali. Boli
™asto vyhladovaní a preto sa stávalo, Ωe po dobytí
a vyplienení daktor¥ch miest jedli a pili nieko¬ko dní.

Na morsk¥ch pobreΩiach mali ¬udia strach. Vikingo-
via sa ne™akane objavovali raz tu, raz tam. Zdanlivo boli
neporazite¬ní. K¥m lénny pán alebo krá¬ zmobilizoval

Kresba vikin skej lode
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svoje vojská, Vikingovia uΩ nasadli na svoje lode a od-
plávali. Pre Vikingov znamenalo v¥hodu, Ωe lénni páni
bojovali aj medzi sebou, ™asto prepadávali hrady, ale
najmä nechránené dediny, kláßtory a kostoly svojho
súpera, a tak ne™udo, Ωe si navzájom príliß nepomáhali.

Pred Vikingmi sa nemohli cíti† v bezpe™í ani obyva-
telia dedín na pevnine. Po riekach sa dokázali preplavi†
nieko¬ko sto kilometrov od mora a prepadnú† prekvape-
n¥ch obrancov.

Vikingovia neohrozovali iba západnú ™as† Európy,
ale ™asto sa objavili aj na riekach vo v¥chodnej ™asti
územia, kde Ωili Rusi. Preplavili sa aΩ do Byzancie, ™u-
dovali sa obrovsk¥m budovám a kostolom. Obyvatelia
Byzancie, najmä Ωeny sa vßak ™udovali Vikingom: nik-
dy predt¥m nevideli tak¥ch obrovsk¥ch, siln¥ch muΩov
s plav¥mi alebo ryßav¥mi vlasmi. 

Vikingovia sa nakoniec usadili na troch miestach.
O adili ta er el  n li o  e  ú e ia ali a
o ran ú  o ni  e po eno aná or andia
nord an  na ená e ern   o la ti tredo

e n o ora a ne  tálie ali na  o at
o odn  e tá  Na vßetk¥ch troch miestach zaloΩili
samostatné ßtáty, neskôr prijali aj kres†anstvo.

tokmi Vikingov najviac trpelo anglické kres†anské
krá¬ovstvo. armo tam postavili hrady, nepriate¬ si pod-
manil stále vä™ßia územia. Postupne sa dostalo do rúk
Vikingov celé Anglicko. Takto o tom píße anglick¥ kro-
nikár ( ): Keby kaΩd¥ ™lovek mal sto jazykov, nedoká-
zali by vyrozpráva† kaΩdú uráΩku ™i útlak, ktor¥ch sa
nám ußlo v naßich vlastn¥ch domoch od tejto bezo™ivej,
úplne pohanskej hávede.  

Nikdy som nevidel ¬udí s dokona-
lejßím telom. Sú ßtíhli a vysokí ako
dat¬ová palma, sú plavovlasí a ryßaví...
MuΩov pokr¥va odev len spolovice,
jedno rameno majú vo¬né. KaΩd¥ z nich
má vojnovú sekeru, me™ a d¥ku. ch me-
™e sú ploché. Vßetci sú potetovaní od pup-
ku aΩ po krk obrázkami stromov, rôz-
nych postáv... Majú tak¥ zvyk, Ωe ke∂ je-
den z nich zahynie, postavia mu lo∂
a spolu s µou ho spália.

Proti Vikin om stavali mnohé hrady (aj v n licku)
■ ko sa dostali Vikingovia do sídlisk, ktor  

boli vzdialen  od mora?

V¥boje Vikin ov

Prilba vikin ského bojovníka

mer merika

O

O

 O

¶  O

V
O
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E

¶o a dialo r pe po rti arola e o a po úpad
ápadn o i ár t a   no  ra in  ni li   ol o d
re an t a  a tieto otá  adá odpo ede táto le ia

N E

Po rozpade Franskej ríße o la la o  rá o  ápad
ne  ™a ti v dôsledku rozbrojov medzi lénnymi pánmi. 

odnú ™a  (kde Ωili po nemecky hovoriace národy) ohro-
zovali pohanské národy, ktoré prichádzali spoza hraníc
ríße (ako napríklad ma∂arské kmene). Obranu viedol na
™ele svojich lénnikov sám krá¬. rá o á o  o ilnela

R Západné cisár-
stvo bolo opä† obnovené.

Okolo roku 1000 vzniklo za hranicami niekdajßej Fran-
skej ríße, v E
nieko¬ko nov¥ch krajín. ch panovníci pri ali re an t o
a svoj národ tieΩ previedli na kres†anskú vieru.

Obrázky zo Ωivota stredovekej Európy

tor  toro™ie a a™alo ro o  
o orne i pre t d te ap  tor  ra

in  id te ed t e a ar a a o
dialene  o la tia

toro  toro™  na talo ro delenie
ir i
re™o e pod a á  a o  ápadne
ir i latin™ina

R

Najvyßßí predstavite¬ v¥chodnej kres†anskej cirkvi sa po-
vaΩoval pred rokom 1000 za rovnocenného s pápeΩom. 

vßak 
Kvôli nieko¬ko storo™nému oddele-

niu a tále ia  l ili od e a o rad  odne  a ápad
ne  ir i  Aj jazyk obradov a spisov bol odlißn¥: 

sa modlili v kostoloch 
Spory medzi oboma najvyßßími cirkevn¥mi pred-

stavite¬mi sa neustále mnoΩili, aΩ k¥m roku 1054 sa nevy-
jadrili, Ωe ia   nepatria do te  i te  ir i  Túto udalos†
naz¥vame pretoΩe
kres†anstvo sa rozdelilo na dve ™asti. 

Korunovácia panovníka. Korunu ukladajú
na krá¬ovu hlavu cirkevní hodnostári.

urópa okolo roku 
■ dentifikujte pomocou historick ho atlasu jed-

notliv  krajiny!

1

3

2

2

4

6
7

5

9

10

8
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st¥ biskup napísal: Rím je najvä™ßia,
najstarßia a vßetk¥m známa cirkev.
S touto cirkvou musia by† vßetky ∂alßie
cirkvi v súlade.

V¥-
chodní kres†ania sa naz¥vali pravosláv-
nymi, západní zasa katolíkmi (univerzál-
ni).

Rímsky pápeΩ a hlava v¥chodnej
cirkvi sa navzájom vyobcovali. AΩ o 
viac neΩ 900 rokov (1965) zrußili obaja
toto vyobcovanie. Odluka vßak zostala
zachovaná.

urópske kres anské krajiny po cirkevnej rozluke

récky kláßtor zo stredoveku
■ ¶o myslíte, ako dopravili stavebn¥ materiál, najm  obrovsk  kame-

ne na vrchol hory?

ypersk¥ k az drΩí v rukách ikonu nama¬ovanú na drevenej tabuli.
irkevná rozluka sa prejavila aj v umení. V¥chodná cirkev zachovala

starßie ormy. 
■ k  farby prevládaj  na ikone?

ápadné kres anstvo

V¥chodné kres anstvo

slamské náboΩenstvo

●

●
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Po roku 1000 zosilnela pápeΩská moc. Spo™iatku pápeΩi
nadßene podporovali cisárov. e r a  ni ol ed i
pápe o  a ápadn  i áro  por  

Z tohto sporu vznikla
úporná vojna. Po dlh¥ch bojoch 
Spory okolo vymenúvania biskupov vßak trvali eßte viac
ako sto rokov.

Na za™iatku kon-
fliktu pápeΩ Gregor V . vyobcoval
z cirkvi cisára enricha V. (1076). Bol
to vtedy straßne †aΩk¥ trest, pretoΩe vyob-
covan¥ nemohol vkro™i† do kostola, na
svoj sobáß nedostal cirkevné poΩehnanie
a deti si nemohol pokrsti†. Po smrti ho
nemohli pochova† dôstojne. Vyobcovaní
preto mali strach z toho, Ωe sa dostanú do
pekla. énna prísaha daná vyobcované-
mu panovníkovi bola neplatná.

enrich V. sa chcel zbavi† bremena
tohto trestu a vydal sa na pú† do mesta
Canossa, kde sa vtedy zdrΩiaval pápeΩ.
V januárov¥ch mrazoch, bos¥ mrzol cisár
tri dni na ¬adovom poli pred hradom, k¥m
mu dal pápeΩ rozhreßenie. (PápeΩ nemo-
hol kona† iná™, v znamení kres†anskej
lásky musel odpusti† ™loveku, ktor¥ sa
k svojim hriechom priznal.)

odnes pouΩívame zvrat chodi† do
Canossy : ke∂ hrießnik vyh¬adá ™loveka,
ktorému ublíΩil a Ωiada ho o odpustenie.

Cisári sa snaΩili spacifikova† vysok¥ch
cirkevn¥ch hodnostárov, ™o vßak nebolo
¬ahké. Pozemky dostávali cirkevní hod-
nostári od cisára, ™iΩe panovník o™aká-
val, aby aj biskupi a arcibiskupi sa sprá-
vali ako lénnici. Museli napríklad odpre-
vadi† svojho pána do bitky. Mierumilov-
nos† a dobrota kµaza a chrabros† bojov-
níka vßak boli rozporné cnosti. 

R Vä™ßinu kostolov v¥chod-
nej cirkvi postavili s kupolou. Po™et
t¥chto kupol vΩdy nie™o znamenal. Ke∂
na budove bola iba jedna, veriacim to
pripomínalo, Ωe Boh je len jeden. Ke∂
tri, pomysleli si na Svätú trojicu. Ak pä†,
to znamenalo, Ωe musia po™úva† slová
JeΩißa a ßtyroch evanjelií.

o na ená po e  te  tro i e
o te a ™ili piate  triede o e an

eliá

o olo o no en  ápadn  i ár t o
re™o a ro padol re an  et na d e ™a ti
re™o a proti e e o rátili i ár a pápe

E

1054: odluka cirkvi
– západné kres†anstvo (katolíci)
– v¥chodné kres†anstvo (pravoslávni).
Boje medzi pápeΩom a cisárom (od konca 9. storo™ia).

Kupoly
■ ¶o vyjadruje po™et kupol?

PápeΩ re or V . (koniec . storo-
™ia), zanieten¥ bojovník za ™istotu a

slobodu cirkvi
■ Vßimnite si pokr¥vku hlavy a palicu

symbolizuj cu pápeΩsk  moc.
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ra i do ili na te ie ie ta re ano  de e i  il  ú™in o
al a ol ri o an  re™o a dali re ania na do tie

t to ú e  oli ú pe n

R

V¥zbroj bojovníkov sa neustále zlepßovala. Vojak i jeho
kôµ boli pokryté rnen  ( ). 

( )
E V¥zbroj stála

ve¬a peµazí, preto bolo málo dobre vyzbrojen¥ch rytierov. 

Obrázky zo Ωivota stredovekej Európy

Porazeného rytiera prepustili za v¥-
kupné. V¥kupné niekedy zvyßoval sám
zajat¥ rytier, pretoΩe ™ím viac za neho
rodina zaplatila, o to bol vzneßenejßí.

Na rytiersky spôsob Ωivota sa musel ™lo-
vek pripravova† dôkladne, rovnako ako
dnes na získanie nejakej odbornosti.
Pozrime sa, ako ste to mohli dosiahnu†.

Ako ßes†ro™n¥ si sa mohol dosta† do
sluΩieb lénneho pána tvojho otca ako pá
a  Ak by bol s tebou spokojn¥, môΩe sa

z teba sta† aj ro no Ke∂ budeß dobre
vykonáva† aj túto úlohu, môΩeß lénneho
pána sprevádza† aj do o a  

Vo veku 18 rokov †a pa ú a r tie
ra  (Ak si to zaslúΩiß.) Predchádzajúci
ve™er musíß ís† na spove∂ a musíß sa
okúpa†. (To druhé bolo v stredoveku po-
merne zriedkavé.) Celú noc musíß v kapln-
ke bdie† a o¬utova† svoje hriechy.

Na druh¥ deµ po omßi na úsvite na-
sleduje obrad: rytier, ktor¥ ho vedie,
dot ne a e™o  t o i  ra ien a r

ted    po eda : o oli po
ledn  úder  tor  o  trpel e  od et

Po tom vßetkom musíß zloΩi† rytier-
sku prísahu.

A si rytier. 

iete  ™o na ená po e
etlite túto et : o oli po led

n  úder tor  o  trpel e  od et

Z Proti sebe stojace vojská ißli do
útoku dlh¥mi opi a i. Na to bolo potrebné rozsiahle pole
a tak sa ™asto stávalo, Ωe vojvodcovia sa vopred dohodli na
mieste bitky. it e a il ten  to dr o odil o
edla  Rytierskos† znamenala aj to, Ωe zajatého protivníka

nezabili. Jeho zbrane a pancier v cene celej dediny vßak
ukoristili. 

Neskôr mohli rytieri preukáza† svoje bojové umenie
v miernejßej forme. N

Ví†azi† v nich zna-
menalo ve¬kú slávu. ™as† na turnaji vßak nebola celkom
bez rizika. Mnohí vynikajúci bojovníci zahynuli ™i sa stali
mrzákmi po™as tejto hry . Preto pouΩívali stále silnejßí
pancier a uzavreté prilby. Aby sa rozoznali, si dali
nama¬ova† svoj ktor¥ ukazoval obecenstvu rytierov
pomocník, páΩa, ktor¥ sa tieΩ chystal na dráhu rytiera. 

o on™en  t rna a poriadali o tin  Okolo star¥ch
obytn¥ch veΩí postavili obrovské hrady a feudálni páni sa
schádzali v ich rytierskej sále. Ponúkané jedlá boli zo za-
™iatku dos† jednoduché, zvä™ßa pozostávali z ve¬kého
mnoΩstva pe™eného mäsa. Neskôr vßak kuchári pripravo-
vali aj ßpeciality.

K rytierskym hostinám patrila aj r tier a po ia
rdinské ™iny rytierov vyrozprávali vyßkolení speváci,

ktorí pri tom hrali na lutne. Ve¬ká ™as† rytierskych básní
ospevovala kriΩiacke v¥pravy. 

Rytiersky turnaj
■ Porozprávajte na zá-
klade obrázku  ak¥ bol cie¬
rytierov v tak¥chto s bo-

joch?
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Obrázky zo Ωivota stredovekej Európy

Rytierske zábavy viedli 
k úhynu mnoh¥ch zvierat, dokonca hro-
zilo vymretie niektor¥ch druhov. Na prí-
pravu prepeli™ej, alebo ßkovrán™ej paß-
téty museli zabi† stovky, ba tisíce vtákov.
Medvede a vlci boli preriedené preto,
lebo rytieri na ne radi po¬ovali zo ßportu,
ale aj kvôli ich koΩuchu.

Z ™ias rytierskych zápasov pochádza
zvyk o en  po dra o  Pod uzavre-
tou prilbou nebolo vidno tvár bojovníka,
rytier preto pravou rukou zdvihol kryt 
na prilbe a takto ukázal protivníkovi – 
na znak úcty – svoju tvár.

re™o na ali ú e ie o olo er ale
a to  e o  lite na to  ™o te

a ™ili piate  triede o e i o o
i ote a re an t e
o e ara teri ti  pre i la  ná
o en t o

melci hrajú na l¥re ■ de vystupovali?

Rozpínavá Arabská ríßa obsadila aj tie územia, ktoré
kres†ania naz¥vali Púte sem boli stále
nebezpe™nejßie a náro™nejßie. Preto si ™oraz viac kres†anov
myslelo, Ωe Svätú zem treba doby† spä†.

KriΩiaci
centrum Svätej zeme Aby vßak mesto

udrΩali, museli ie  al ie pra na toto územie.

Niektorí sa vydali na cestu kvôli uß¬achtil¥m cie¬om, iní
pre slávu, ∂alßí pre bohatstvo alebo dobrodruΩstvo. Boli
medzi nimi aj schudobnení rytieri, ktorí tam chceli získa†
majetky. Ani pápeΩov prís¬ub nebol zanedbate¬n¥: dostanú
takú istú odmenu ako pútnici, ™iΩe im budú odpustené
vßetky hriechy, a po smrti sa dostanú do neba. 

Pútnici h¬adajúci uzdravenie. V kazete v hornej
™asti obrázku uschovávali sv tú relikviu.
Nemocní verili, Ωe pomocou sv tca ich oh

vylie™i.

rasa prvej kriΩiackej v¥pravy

Kde sme
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Na kriΩiackych v¥pravách sa zú™astnilo nieko¬ko
desa†tisíc ¬udí. Tieto v¥pravy nakoniec nedosiahli svoj
cie¬. O necel¥ch sto rokov Jeruzalem obsadili s kone™nou
platnos†ou mohamedáni. Koncom 13. storo™ia padol aj
posledn¥ kriΩiacky hrad. 

Po™as kriΩiackych v¥prav sa vßak Európania nau™ili
mnoho od obyvate¬ov v¥chodu a spoznali nové rastliny
a nové zvyky. 

Obrázky zo Ωivota stredovekej Európy

oj kres ansk¥ch rytierov a mohamedánskych
vojakov ■ k¥ znak maj  na ßtítoch kres†ania a 

mohamedáni?

to ú r tieri  o o o ali
re™o ni ol  no enia r tier e o er
o e r tier a po ia
o olo ie o  ri ia  pra

Vznik rytierskeho spôsobu boja v Európe.
Rytierske turnaje v mierov¥ch ™asoch.
1095: vyhlásenie prvej kriΩiackej v¥pravy do Svätej zeme
– dobytie svätého hrobu
– získanie nov¥ch území.
Neúspech kriΩiackych v¥prav.

KriΩiacke v¥pravy boli
ve¬mi nákladné a prináßali nespo™etné obete. ( okopy bolo
sedem vä™ßích a mnoho menßích v¥prav.) Mimoriadne †aΩké
dôsledky mala ßtvrtá v¥prava. KriΩiaci, ako zvy™ajne, sa
vydali do boja proti mohamedánom. ßiel s nimi aj kandidát
na byzantsk¥ trón, ktor¥ im pris¬úbil ve¬a peµazí, ak mu
pomôΩu získa† cisársky titul. To sa aj stalo, ale nov¥ cisár
nemohol zaplati†. KriΩiaci preto prepadli a obsadili Byzan-
ciu. Po uliciach vyplieneného mesta chodili bojovníci
s kríΩom na pláßti, v rukách s relikviami z vyrabovan¥ch kos-
tolov. Kres†ania bojovali proti kres†anom v mene kres†an-
stva! Byzancia na to nikdy nezabudla. Nenávidela západn¥ch
rytierov a odmietala myßlienku spojenia so západnou cirk-
vou. Kres†anská cirkev sa rozdelila s kone™nou platnos†ou.

o olo pr ™ino  ro ol  ir i

Slávny nemeck¥ cisár Fridrich
Barbarosa známy svojou rytierskos†ou sa zú™astnil na tretej
v¥prave. (Jeho meno znamená ™ervená brada .) Ale k¥m by
sa bol zapojil do boja, stalo sa mu neß†astie: kúpal sa v rieke
a utopil sa. Vojaci chceli zobra† domov jeho telo za kaΩdú
cenu, aby ho mohli pochova† dôstojne, ved¬a ostatn¥ch
panovníkov, no nakoniec ho museli uloΩi† do zeme. Aby hrob
nemohol nikto vykradnú†, nikomu neprezradili, kde je Frid-
rich pochovan¥. Preto sa rozßírila legenda, Ωe cisár ani ne-
zomrel, iba zaspal, ale ke∂ na ríßu bude ™íha† ve¬ké nebez-
pe™enstvo, zobudí sa a príde na pomoc svojmu ¬udu.

revená veΩa na obliehanie. Podobné zariade-
nia stavali úto™níci na mieste z ™erstvo vyrúba-
n¥ch stromov. PouΩívali ich aj potom, ™o vynaßli
pußn¥ prach a delo. ■ Pre™o pouΩívali ™erstvo

vyr ban  drevo?
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Obrázky zo Ωivota stredovekej Európy

Na stredovek¥ch cestách sa
™asto objavovali ¬udia, ako sa s palicou 
v ruke a Ωobráckou tanistrou ( ) na rame-
nách niekam putovali. Boli to pútnici. 
ie o  olo na t i  ro  nie tor o

t a Verili, Ωe pre svoje hriechy dosta-
nú takto rozhreßenie a po smrti sa ne-
dostanú do pekla. Boli medzi nimi aj takí,
ktorí sa na cestu nevydali dobrovo¬ne, ale
cirkev im stanovila tak¥to trest. ní si
robili nádej, Ωe sa vylie™ia z nejakej
choroby, ke∂ sa budú modli† k niektoré-
mu svätcovi. Podaktorí chceli iba vidie†
svet, oni boli turisti star¥ch ™ias.

Mnohí pútnici sa vybrali do Jeruzale-
ma. Cestovali zvä™ßa lo∂ou. Na nieko¬-
kot¥Ωdµovej ceste sa kaΩdému ußlo rov-
naké miesto, ktoré bolo 160 cm dlhé a 40
cm ßiroké. V Jeruzaleme nenavßtevovali
hrobku svätca, ale ie to  de ri o ali
e i a  Bolo to dôleΩité aj preto, lebo si

mysleli, Ωe JeΩiß tu vstane zm tvych.
Kres†ania sa obávali aj toho, Ωe po
zm tvychvstaní Kristus uvidí okolo seba
¬udí inej viery.

V mestách,
ktoré povaΩovali v stredoveku za ve¬ké,
Ωilo menej ¬udí ako v starovek¥ch ve¬-
komestách. V Európe dlho mala najviac
obyvate¬ov Byzancia, vyße stotisíc.
(Starovek¥ Rím mal takmer milión oby-
vate¬ov!) V západnej Európe boli typické
mestá s po™tom obyvate¬ov od 3000 do
15 tisíc, ale mnohé mestá boli menßie.
( nes Ωije to¬ko ¬udí v dedine.) V ParíΩi
Ωilo v tom ™ase asi 50 tisíc obyvate¬ov. (V
™ase rozkvetu stredoveku v 13. storo™í
mal ParíΩ viac ako 100 tisíc obyvate¬ov.)

á dite i tori o  ™i e epi no  atla e pr  odo
a alt

red ta e i  e pol   o odn o  ™i pútni o  na t i e
nie tor  tredo e  e to  o ri e a  a o a ta  ilo

Cestovate¬ si uΩ z∂aleka mohol vßimnú†, Ωe o ad  o
lop ú r  a iln  úr Z veΩí sledovali ßiroké okolie

vojaci. Cez bránu mohol prejs† ™lovek peßo ™i na koni,
alebo obchodník s naloΩen¥m vozom len po prísnej kon-
trole. Táto opatrnos† nebola zbyto™ná, pretoΩe po™as vojen
boli bohaté mestá ™asto napádané. 

Za múrmi panoval zdanlivo úpln¥ neporiadok. Odvßadia¬
bolo po™u† krik, vßade bola tla™enica. Ke∂ sa pribliΩoval

T NIE

R Pre chor¥ch pútnikov postavili mno-
ho nemocníc. Oßetrovate¬skú prácu vykonávali spravid-
la mnísi. V ™ase kriΩiackych v¥prav tieto nemocnice
™asto napadol nepriate¬. n i oli núten  ráni  e a
a ne o n  o ra o  r e  Neskôr uΩ prevaΩne
bojovali, ale okrem mníßskej prísahy sa zaviazali bráni†
aj kres†anov. a to alo ili r tier e rád

Najznámejßími rytierskymi rádmi boli johaniti a tem-
plári. ád ne e  r tiero  alo ili ne e  r tieri

o ú i te  e i  Nosili dlh¥ biely pláß† s ™iernym
kríΩom. Potom, ™o boli zo Svätej zeme vytla™ení, obsa-
dili pobreΩné územia v susedstve Po¬ska a po dlhú dobu
eßte bojovali s Poliakmi a tu Ωijúcimi pohansk¥mi ná-
rodni. o aniti nosili ™ierny alebo ™erven¥ pláß†
s bielym kríΩom. Po kriΩiackych vojnách sa pres†ahovali
na Cyprus, potom na Rodos. Neskôr na Malte zaloΩili
samostatn¥ ßtát (preto naz¥vajú rád johanitov aj Maltéz-
skym rytierskym rádom). Templársky rád zaloΩili fran-
cúzski rytieri. Nosili biely pláß† s ™erven¥m kríΩom.
Tento rád mimoriadne zbohatol. Francúzsky krá¬ v sna-
he získa† ich majetok, zaΩaloval rád u pápeΩa a dosiahol
rozpustenie templárov.

Na konci stredoveku vstupovalo ™oraz viac tak¥ch
™lenov, ktorí nezloΩili mníßsky s¬ub a mali aj rodinu. 
Na mnoh¥ch miestach sa zakladali aj nové rády, no ich
cie¬om uΩ nebol boj a ochrana kres†anstva, ale ospevo-
vanie rytierskeho spôsobu Ωivota.
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voz alebo jazdec, ¬udia sa ustraßene stiahli k múrom. od
n  toti  nee i to al  e t  a a pri r alo r  apá

a ú e lato  toro  i adali potra  o pan  ™i po
t ln  p  Smeti, dokonca aj obsah no™níkov vylievali
¬udia na ulicu. O kanalizácii nepo™uli ni™. Predstavitelia
mesta mohli urobi† len to¬ko, Ωe prikázali obyvate¬om, aby
predt¥m, ™o nie™o idú vysypa† cez okno, upozornili chod-
cov hlasn¥m v¥krikom.

V mestách neexistoval ani vodovod, vodu brali ™asto zo
zne™istenej rieky. Preto 

Tu stáli krásne
verejné budovy (napríklad radnica) a mestsk¥ kostol. T

Obchodníci prichádzali z ∂alek¥ch kra-
jín a svoj tovar predávali pomerne draho. 

, ktorú ude¬oval panov-
ník. 

Slike iz ¥ivota srednjovjekovne Europe

ed i na dra ie to ar  patrili ore
nin  re™o

no  a ar  e tá a o á a ú 
o o o  ná e de  e  ni  po

radú ali ar o  á dite nie o o
ta to ie t

tredoveké mesto. obre vidno usporiadanie domov i orá™iny okolo mesta. ■ Vidíte zmeny na domoch smerom do stre-
du mesta?  ko spoznáte hlavn  námestie? ■ Na hlavnom námestí bola radnica a na mnoh¥ch miestach aj praniere

(st py alebo klietky hanby).  Viete, na ™o sl Ωil pranier? k nie, otvorte si knihu na . strane.
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Obrázky zo Ωivota stredovekej Európy

Prierez typického mestského domu. Majstri naj-
prv postavili drevenú konßtrukciu, ktorá drΩala
celú váhu domu. Medzery medzi rámami vyplnili
tehlou a kame om. akéto domy vidno v Ne-
mecku aj dnes. kná kedysi neboli zo skla (sklo
bolo drahé), ale ich pokr¥vali tabule z mechúra
hov dzieho dobytka.

Jarmok v aint- enis (sen d ni  rancúzsko).
Jarmoky boli v júni na záver cirkevn¥ch slávností.
■ k¥ tovar spoznávate na miniat re z 2. storo-

™ia? k¥m spôsobom prebiehal obchod?

a á lade re  poro prá a te  a
ol de  o ate o  to to do

R

Za™alo sa to v 11.–13. storo™í. ¶as† Ωiadaného tovaru (na-
príklad koreniny, drahé textílie a ßperky) priváΩali z ∂ale-
k¥ch krajín, ™o trvalo nieko¬ko mesiacov. Tak¥to obchod
naz¥vame Situáciu obchodníkov
na mnoh¥ch miestach s†aΩovali vojaci, ktorí ich zastavo-
vali. Aby mohli v ceste pokra™ova†, museli zaplati† ™as†
hodnoty tovaru, ™iΩe 
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Obrázky zo Ωivota stredovekej Európy

rasy dia¬kového obchodu v stredovekej urópe

R
V meste mali osobitné uli™ky zlatníci,
obchodníci so súknom, ™iΩmári, pekári,
sedlári a ostatní remeselníci. Garbiarov
bolo moΩné nájs† na okraji mesta, pri
vode, ne∂aleko od mäsiarov. Obe remes-
lá spôsobovali zápach a ßpinu. Odpadky
hádzali do rieky.

o rá ali d a a tar  a tri: ™i
ár a edlár

re™o ili e ania lo odne ie a o
o atelia ded n  poddan

o l te  pre™o a ot ili e t  
ad   p o ne  or e

enátky

ParíΩ

Lond¥n
●

●

Kyjev
rémy

yzancia

le andria

everomorské námorné trasy

tredozemnomorské námorné trasy

esty na pevnine

Mestá nemohli existova† bez 
Mestskí remeselníci ponúkali svoje v¥robky obyvate¬om
okolit¥ch dedín, ktorí zasa predávali zvyßky svojich plodín
na mestskom trhu. Rozvoj obchodu priniesol 

(na-
príklad pri brodoch, mostoch, na kriΩovatkách ve¬k¥ch
ciest, na za™iatku dolín, na miestach pre prístavy).

e t  o atelia a ao erali prie lo  a o o
do  ili o e a lo odne ie ne  poddan  na e dáln
pan t á  Preto sa mnohí poddaní snaΩili pres†ahova† 
z dediny do miest. Zvyk bol tak¥, Ωe ke∂ niekto uΩ Ωil
v meste jeden rok a jeden deµ, uΩ ho nemohli vráti† na
panstvo, odkia¬ utiekol. Mestsk¥ vzduch oslobodzuje  –
hovorí staré nemecké príslovie.

Obyvatelia mesta boli 

(T¥chto ¬udí bolo pomerne
málo.) lnoprá ni e ania olili e t  pred ta ite
o  ™leno  e t e  rad  a d o  ™iΩe samosprávu mes-

ta. 
Tieto v¥sady zakotvili 

v úradn¥ch listinách a dokumentoch. 
Vedenie mesta vyrúbilo pre meß†anov napríklad

preto, aby mohli mestské múry rozßíri† ™i upevni†. V prí-
pade potreby aj ochranu mesta zabezpe™ovali meß†ania. 
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Obrázky zo Ωivota stredovekej Európy

U™enie v cechoch sa za™ínalo
dlh¥mi u™µovsk¥mi rokmi. ™ni b¥vali
v majstrovom dome ako jeho deti, no
namiesto dobrého slova ™asto dostali
bitku. Z u™µa sa stal ™asom to ari , ktor¥
za svoju prácu uΩ dostal aj skromnú
mzdu. Pracoval od úsvitu do neskorého
ve™era. Po rokoch u™enia mohol dokáza†
svoje vedomosti: musel vyrobi† a tro

 dielo  na ktorom ukázal vßetky tajom-
stvá daného remesla. Ková™i napríklad
upevnili na vajco nieko¬ko sto drobn¥ch
podkov. Boli také cechy, ktoré tovarißa
poslali na nieko¬ko rokov do ∂alek¥ch
krajín, aby sa eßte viac nau™ili. Ke∂ sa
majstrovské dielo hodnotite¬om zapá™ilo,
nasledoval obrad prijatia za majstra a
kandidát musel pohosti† ™lenov celého
cechu. Bolo to ™asto tak nákladné, Ωe
mnohí tovarißi sa nikdy nestali majstrami
a pracovali za skromnú mzdu aΩ do konca
Ωivota.

Ur™ite ste po™uli slovné spojenie: otvá-
ram rokovanie. Vzniklo zrejme z toho,
Ωe na za™iatku schôdze cechu otvorili
truhlicu s cechov¥mi peniazmi a spismi.
Slovo potom ude¬oval len cechov¥ maj-
ster.

V ParíΩi
nikto nemôΩe by† tká™om, len vtedy, ke∂
si u krá¬a kúpi Ωivnos†...

KaΩd¥ tká™ môΩe ma† vo svojom
dome dvoje ßirok¥ch a jedny úzke kros-
ná, ale mimo svojho domu Ωiadne.

KaΩd¥ tká™sky majster môΩe ma†
v dome iba jedného u™µa.

Nikto z ™lenov cechu nemôΩe za™a†
prácu pred svitaním.

Pri príprave súkna nikto nemôΩe
pomießa† pravú vlnu s baraµou vlnou.

echové tabule, ktor¥mi ozna™ovali cechové dielne.
■ Porozprávajte, ak  remeslá ozna™uj  tieto tabule. Pozrite si eßte raz

miniat ru z 2.storo™ia 3 . strana .

o l te  pre™o eli ™a  na ™a  ro ri  e t  úr
e t ú rad  na no  ie ta  na ali enáto  i

™eln  pred ta ite o  a a on lo  Od ia  po ád a ú
tieto ná

V úzkych uliciach boli obchody a dielne obchodníkov
a remeselníkov. Jednotlivé uli™ky alebo ™asti ulíc obsadzo-
vali príslußníci rovnakého cechu. 

Príslußné remeslo mo-
hol vykonáva† len ™len daného cechu. e e eln a i o
e  na ali ero  a potre tali o

o o na a e ero  dne

Cechy upravovali ceny, ale aj predpisovali alit
tovaru. Falßovanie a nedbalos† prísne trestali. Starostlivú
prácu mohlo kontrolova† aj obyvate¬stvo, pretoΩe remesel-
ník musel pracova† div nie vo v¥klade, aby ho kaΩd¥
mohol pozorova†. N Majstrom
sa mohol sta† niekto len po dlhom u™ení.

i tite  ™  a ao eral t á™
o na ená ra  úpi  i no   rá

a
o a e pe™ ú eden  predpi  a

ani eden t á™o  ne o ol r ino a
dr

i tite  a  e ro diel ed i pra o  a
ara o  lno  re™o ola táto re la

d le itá
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Móda  v stredovek¥ch mestách bola pestrá. Okrem
mníchov sa kaΩd¥ snaΩil oblieka† ™o najdrahßie. Farebné
ßaty nenosili iba Ωeny, ale ich ob¬ubovali aj muΩi. Proti ext-
rémom v obliekaní ™asto vystupovala mestská rada, neraz
zbyto™ne. Tak napríklad darmo zakazovali topánky s dlhou
ßpicou, ktoré mládenci radi nosili. ( akedy na ßpicu topá-
nok uviazali aj zvon™ek.) Topánky s hrubou podráΩkou pre
Ωeny boli praktické najmä vzh¬adom na blatom a hnojom
pokryté ulice. 

Ako sme spomenuli, kostol stál na hlavnom námestí.
Kostoly vo ve¬k¥ch mestách stavali v novom 

oti  o tol  oli i oriadne o  i  o ná
a d ere a on™ili lo eno  o lú  Múry kostolov boli
tenké, preto ich upevnili oporn i pilier i  Cez obrovské

a o an  lenen  o ná svietilo slnko v pestr¥ch farbách.
Architektúra t¥m hlásala 

e tá  p o ili d e no  n e re ole: ranti áni
a do ini áni  Pod ich vedením sa z mnoh¥ch mestsk¥ch
ßkôl stali . ominikáni brali na seba aj ochranu
kres†anskej viery. Cirkev im zverila aj vedenie vyßetrova-
cieho súdu, tzv. inkvizície. 

Najznámejßou a naj-
drahßou látkou v stredoveku bolo súkno,
ktoré vyrábali z ov™ej srsti, ™iΩe z vlny.
Najprv upriadli priadzu a utkali látku,
ktorú potom kladivami (™asto vo vod-
n¥ch mlynoch) sklopali dokopy, aby
spevnela. otovú látku oprali a farbili.
Kvalitné súkno bolo pevné a pekné, pre-
to bolo aj drahé.

Pred kostolmi
prosili o almuΩnu Ωobráci. Nie vßetci
vßak boli chorí ™i mrzáci. Podaktorí
nosili hnedé rovnoßaty . Patrili k nové-
mu mníßskemu rádu ranti áno  le-
novia spolo™enstva, ktoré zaloΩil Svät¥
Frantißek z Assisi, sa zriekli vßetkého
svojho majetku. omnievali sa, Ωe Boh
len takto vypo™uje ich modlitby. Okrem
nich Ωobrali aj iní mnísi. Títo mali biele
ßaty a nosili tmav¥ pláß†. Nasledovníci
Svätého ominika – do ini áni – okrem
chudoby povaΩovali za najdôleΩitejßie
vedomosti.

tavba otického kostola
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otick¥ chrám Matky oΩej (Notre ame  notrdam) v ParíΩi
■ Opíßte na základe obrázku gotick¥ sloh.

PápeΩ potvrdzuje zaloΩenie rantißkánskeho rádu
■ Vßimnite si oble™enie mníchov. ¶o je mníßsky rád?

Madona s die a om. otick¥ ßt¥l sa prejavil aj
v sochárstve. V kostoloch sa rozßírili ma¬ované

drevené sochy.
■ Vßimnite si typyck  rysy sochy.

nkvizícia páli knihy
■ ¶o myslíte, ak  knihy pálil a pre™o?
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I a a
ro  po a o ali d  tor  a o rátili proti nie tor  ™e
ni  ir i  Koho ozna™ili za kacíra, toho ™akal krut¥ osud.
Uvrhli ho do väzenia, dokonca ho mohli aj upáli†. ( o-
mnievali sa, Ωe oheµ o™istí dußu.) Ke∂ sa zistilo, Ωe je ne-
vinn¥, aj tak ostal v o™iach ostatn¥ch podozriv¥.

otické sklené okno. obrazuje v¥jav, ke  oh
vynáßa súd na dußou m tvych: kto sa má dosta
do pekla a kto do neba. Vá™ßie a súvislé skle-
nené tabule eßte nedokázali vyrobi , preto sa
okno skladá z viacer¥ch drobn¥ch tabú¬ skla,
ktoré sú uloΩené v olovenom ráme.

tore  r i a  po nali a ri

Pod¬a kres†anskej viery o  e i t ú
tri o o : Ote  n e i  a

t  Za ve¬mi váΩne kacírstvo bolo po-
vaΩované, ke∂ niekto spochybµoval toto
u™enie. Podstatou spochybµovania tohto
u™enia bolo tvrdenie, Ωe JeΩiß nie je for-
mou Boha. Kacíri hlásali, Ωe JeΩiß bol
síce zakladate¬om kres†anskej viery, ale
iba oby™ajn¥m smrte¬níkom.

o te a ™ili piate  triede o te
tro i i

oro prá a te  a o eralo tredo e
e to

etlite tredo e  pr lo ie: e t
d  o lo od e
re™o eralo edenie e ta dane
o e e  to ol er
o a e pe™o ali e o  arti l  do rú
alit  to ar

Op te oti  ar ite toni  t l

Mestské jarmoky sú aj trhmi dia¬kového obchodu.
Mestské v¥sady: vo¬ba samosprávy a trhové právo.
Nov¥ stavite¬sk¥ ßt¥l: gotika.
Vznik mestsk¥ch univerzít.

ENN I T Z HI T RIE
I TN H T U

 Ke∂ sa dnes prechádzame
v mestách Európy ™i Ma∂arska, sotva myslíme na to, Ωe
niektoré z nich existovali uΩ aj v stredoveku. Niekdajßie
úzke uli™ky, námestia a domy uΩ zbúrali a v priebehu
nasledujúcich stáro™í na ich mieste postavili nové.
V mnoh¥ch prípadoch vßak stretávame aj také mestá,
ktoré sa menili relatívne málo. Tak¥m mestom sú
napríklad Benátky – krá¬ovná morí .

Benátky boli postavené na vode morskej zátoky po-
mocou miliónov st pov zatl™en¥ch do morského dna.ymbol enátok: okrídlen¥ lev. Pripomína och-

rancu mesta apoßtola v tého Marka.
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Bohaté mesto sa tak dokázalo ubráni† pred útokmi
ko™ovn¥ch národov.

Benátky zbohatli v∂aka námornému obchodu. Medzi
domami v meste je voda a na uliciach  premávajú ™lny.

oci od stredoveku zmenilo podobu ve¬a benátskych
domov, na druhej strane mnohé z nich sa zachovali v pô-
vodnom stave.

 in  e tá  pripo na tredo e  o ro
o tol rá  d  Tak¥m mestom je napríklad ParíΩ

alebo Viedeµ. Na niektor¥ch miestach sa zachovalo aj
centrum mesta. Napríklad ke∂ chodíme po uli™kách bu-
dínskeho hradu, môΩeme si predstavova†, v ktorom
dome bol obchodík ™i dielµa.

la
n  ná e tia tredo e  ie t o tali a o an  na

 na ú e  orn o or a  tor  dne  patr  lo
en  V strede stojí kostol, okolo sa rozprestiera hlav-

né námestie, kde boli trhy a kde sa konali aj popravy.
Tieto si pozrelo vΩdy ve¬a ¬udí. Sudcovia si mysleli, Ωe
verejn¥ trest odstraßí aj ostatn¥ch zlo™incov. Niekde
vidno dodnes aj kladu ™i st p hanby: obe slúΩili na to,

Poh¬ad na an imi niano 
■ Porozprávajte, v ™om sa líßi toto stredovek  meste™ko od mo-
dern ho mesta. ■ Pozrite sa v historickom atlase, ktor¥m smerom od

lorencie leΩí toto meste™ko.

tredoveká katedrála v Nemecku (Kolín) ■ k
budovy ju obklopuj  dnes?

á dite i tori o  atla e ale o na
dne ne  ape  enát  a re
tor o ora a na ád a
tor  národ  na a e o™o n i

opa te i  a o a o ol ta  nie to
™leno  e t e  rad

en ve¬mi málokedy sa stáva, aby mesto
vyzeralo presne tak ako v stredoveku.
V¥nimku tvorí severotalianske meste™-
ko San Gimigniano (dΩiminiano), kde
v stredoveku b¥vali obchodníci. Neskôr
ho vßak silná Florencia porazila. Me-
ste™ko schudobnelo a jeho obyvatelia uΩ
nemali to¬ko peµazí, aby svoje domy ob-
novili.
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tredo e e  r pe a neodo rali len en ie o n  ed i
e dál i  ale ™a to iedli proti e e dl  a ni™i  o n  a  ra
in  a r e

Z

Najdlhßou vojnou v stredovekej Európe bola 
Anglick¥ pa-

novník Ωiadal pre seba aj francúzsky krá¬ovsk¥ titul. Ok-
rem toho obe krajiny chceli získa† Nizozemsko, ktoré
leΩalo oproti Anglicku na brehu Severného mora. Z vlny
oviec chovan¥ch na anglick¥ch pastvinách vyrábali nizo-
zemskí tká™i slávne a kvalitné súkno. Nizozemsko bolo
preto ve¬mi bohaté. Okrem tálie tu bolo najviac bohat¥ch
miest. 

Obrázky zo Ωivota stredovekej Európy

aby si drobnejßích previnilcov mohli ob™ania pozrie†
a posmieva† sa im. V domoch na hlavnom námestí vΩdy
b¥vali najbohatßí ¬udia. Z nich sa volili ™lenovia
mestskej rady. ch domy boli zdobené pod¬a dobovej
módy. Nachádzame medzi nimi aj gotické a iné,
postavené v ßt¥loch neskorßích dôb.

Ke∂ v dneß-
n¥ch mestách robia rekonßtruk™né práce napríklad
kanalizácie, ™asto sa pod zemou objavia predmety ™i
™asti budov, ktoré pochádzajú zo stredoveku. Archeoló-
govia ich o™istia, ak treba doplnia a uloΩia v múzeách.
Niektoré hlinené predmety vßak treba zloΩi† naj™astejßie
zo stovky kusov, ™o si vyΩaduje mimoriadnu trpezlivos†.

Prácu archeológov s†aΩuje okolnos†, Ωe novßie budo-
vy nie vΩdy sledujú múry star¥ch domov. Základy do-
mov zo stredoveku sa tak strácajú pod in¥mi budovami.
Niekedy sa stáva, Ωe na Ωiados† archeológov rozoberú
novßie budovy, aby bolo vidno stredoveké ruiny. To sa
stalo na budínskom hrade. Odborníci dbajú aj o to, aby
bolo jasne vidno, ™o je pôvodné a ™o na základe ich
znalostí pristavali k stredovek¥m múrom oni. oplnky
preto stavajú z materiálov inej farby, respektíve z be-
tónu, ktor¥ v stredoveku eßte nepoznali. tá a a a
e r in  nie e o n  a o a  le o na i  ie te ta a
ú r nú e t  V t¥chto prípadoch nález starostlivo vy-

fotografujú ™i nakreslia a kamene opä† zasypú. Niekedy
vyrobia aj makety ( ) stredovek¥ch miest.

o rite i i tori o  atla e ap  r p   toro™ia
a poro na te ro lo  i o e a a tálie

Vojna trvala v skuto™nosti od 1337
do 1453, ™iΩe 116 rokov. T¥mto pome-
novaním chceli da† najavo, Ωe trvala
ve¬mi dlho. nes by sme azda povedali:
vojna, ktorá sa nikdy neskon™í .

Viete, Ωe ™as† stredovek¥ch múrov Peßti
zostali dodnes zachované? Kus múru je
zabudovan¥ v stene jedného domu.
Mestské múry boli totiΩ ve¬mi ßiroké a
pevné, a architektovi sa nechcelo zdrΩia-
va† s búraním a preto radßej dom pri-
staval. Takéto rießenie vidno aj v in¥ch
mestách.

ParíΩ

Kde sme
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Vo vojne boli . Ke∂ na mori
Francúzov porazili, vylodili sa vo Francúzsku. Francúzski
obrancovia verbovali vojakov v tálii, ktorí boli vyzbrojení

a  p ilne  e ta er d  prera il pan ier
r tiero  (Predstavte si, ak¥ odváΩny bol bojovník, ktor¥
v sp ßke tak¥chto ßípov neutiekol z bojiska.) Francúzi sa
teda chystali na ví†azstvo. Nevedeli vßak, Ωe 

je ve¬mi ve¬a lu™ißtníkov, ktorí boli
schopní vystreli† to¬ko ßípov, Ωe aΩ zakr¥vali slnko. K¥m
z kuße bolo moΩné vystreli† len jeden ßíp, anglickí bojovní-
ci vystrelili naraz aj ßes† i osem ßípov. 

UΩ na za™iatku bitky bolo vidno, Ωe Angli™ania sú v pre-
vahe. Bojovníci s kußami za™ali ustupova†, mnohí z nich
zahynuli. Napriek tomu za™ali Francúzi odváΩny protiútok,
ale darmo: padlo 1500 francúzskych rytierov, k¥m Angli-
™ania stratili iba ßtyroch!

te  ran ú  r tiero  a o alo rnenie  V tom
™ase totiΩ Jazdi† v brnení sa
dalo, ale ís† peßo bolo ve¬mi †aΩké. (Bojovníka ™asto zdvih-
li na koµa pomocou kladiek a tak ho aj dávali dole, prav-
da, ak bitku preΩil.) Ke∂ zranen¥ padol z koµa, zajali ho,
alebo dlhou a úzkou d¥kou cez otvory v brnení ho zabili. 

Francúzskym rytierom v ústupe z bojis-
ka bránila ich hrdos†. Ke∂ krá¬ videl, Ωe
bitka je prehratá, dal zatrúbi† na ústup,
ale rytieri postupovali ∂alej. Mysleli si,
Ωe z bitky utekajú iba zbabelci.

Anglick¥ krá¬ chcel ma† len t¥ch najlep-
ßích vojakov, preto nariadil: mladí muΩi
sa môΩu preteka† iba v lukostre¬be,
kaΩd¥ in¥ ßport je zakázan¥.

Najv ™ßia námorná bitka storo™nej vojny. n li™ania zni™ili rancúzske lode. Vojna potom pokra™ovala iba na pevnine. 
■ Vßimnite si, ako bojovali vojaci. V ™om sa to líßi od obliehania hradu? V piatej triede ste sa u™ili o tom, ako bojovali rím-

ski námorníci. menil sa odvtedy ßt¥l námornej bitky?
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Po ví†aznej bitke zaplavili Angli™ania celé Francúzsko.
Mnohí francúzski feudáli sa k nim pridali v nádeji, Ωe an-
glick¥ krá¬ im daruje rozsiahle pozemky.

Anglická armáda nepozostávala z vä™ßej ™asti z rytierov
s nabl¥skan¥mi zbraµami, pretoΩe v Anglicku verbovali
vojakov zvä™ßa z radov sedliakov. Za svoje sluΩby dostali
peniaze – Ωold. Ke∂ im Ωold nevyplatili, vojaci vytvárali
30-40 ™lenné oddiely a po celej krajine.
Francúzsky ¬ud to ist¥ ™as trpel, ale ™oraz ™astejßie sa stá-
valo, Ωe v noci prepadávali anglick¥ch dobyvate¬ov. Tí
vßak na oplátku bez v¥beru veßali francúzskych sedliakov
a meß†anov.

Prednáßalo také povzbudzujúce pre-
javy, Ωe sa jej vΩdy podarilo vlia† do francúzskych bojov-
níkov odvahu a tí zví†azili v mnoh¥ch bitkách. Angli™ania
z nej mali strach a tvrdili, Ωe ur™ite sa spojila s ™ertom. Ke∂
sa im podarilo Janu zaja†, odsúdili ju za kacírstvo a upálili.

N

oj medzi kußou a dlh¥m lukom v storo™nej vojne 
■ torá zbraµ bola silnejßia a ktorá r¥chlejßia?

Na ahovanie kuße

T
...vßetci sudcovia ju

odsúdili na smr†. Priviazali ju k st pu na
popravisku a zaloΩili oheµ. ¶oskoro
skonala, ßaty jej úplne zhoreli... Niektorí
¬udia uΩ vtedy hovorili, Ωe bola mart¥r-
kou, ktorá sa obetovala...

to e art ro

etlite na á lade o rá  a re
pre™o e a opádne ie a po al ie
po anie e a o dl o l
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r pe a ro rilo po anie p n o pra  a de
lo trele t a prá e po™a  toro™ne  o n  Pod ich vplyvom
sa zmenila aj stavba hradov. Predt¥m stavali tenké a vyso-
ké múry, aby sa nepriate¬ pomocou rebríkov nemohol cez
ne predriapa†. elá vßak r¥chle zni™ili takéto múry. Preto
pri stavbe nov¥ch pevností budovali ßiroké a nie príliß vy-
soké baßty. Neskôr sa na bojiskách objavili aj p opreté
o drevenú vidlicu, ktoré boli schopné prestreli† pancier ry-
tierov.

T E

Sú™asne so storo™nou vojnou prebiehala vojna aj vo v¥-
chodnej ™asti Európy. 
nová ríßa. Jej panovník sa naz¥val sultánom. Sultáni po-
chádzali z rodiny Osmanov, preto nov¥ ßtát nazvali 

T

Cie¬om Osmanskej ríße bolo – okrem iného – doby† v¥-

chodnú ™as† Európy. Jej armáda rad radom poráΩala kres-
†anské národy. Na za™iatku 15. storo™ia kládla odpor uΩ iba
Byzancia, ktorej moc vtedy uΩ sotva siahala za múry
mesta. T

Odvtedy sa stalo hlavn¥m mestom Osmanskej (Turec-
kej) ríße pod názvom stanbul. 

po e te i na it  o do ia taro
e  e  o led  it  ro odol

ne a  nále  o la ti o en e  te
ni

opa te i  ™o te a ™ili o i la o  ná o en t e  o
lá al i la  o o ne

V podmanen¥ch krajinách
stavali urci meßity a kú-
pele. Mnohé z nich un u-
jú aj dnes. (Na obrázku je
objekt z územia rbska.)

urecká ríßa v . storo™í, ke  dosiahla naj-
v ™ßiu rozlohu 

■ Porozprávajte, na ktor¥ch kontinentoch sa
rozprestierala.

stanbul
●
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Osmanská ríßa dosahovala r¥chle ví†azstvá v∂aka svojej
silnej armáde. a ed  ola opná po la  do o a a  to
ti  o a o  Najlepßími vojakmi boli spáhiovia a jani™ia-
ri. Za svoje sluΩ-
by ¶ím lepßí boli na bojisku, t¥m
vä™ßí bol aj tento pozemok. 

dobre vycvi™ení 
I (Ωold). K jani-
™iarom zaradili ve¬a detí, ktoré sa narodili ako kres†ania,
ale ich uniesli a vychovali v islamskom duchu. Za dlhé
ßkolské roky sa u™ili iba bojova†, ni™omu inému ani nero-
zumeli. V dospelosti sa z nich stali nepremoΩite¬ní a od-
hodlaní bojovníci.

Okrem spáhiov a jani™iarov slúΩili v tureckej armáde aj
iní bojovníci. elitelia a na ili o iera  ™o na ia  o a
o  preto e edeli  e nepriate  a a ne pri po ade na

ta ú po™etnú ar ád  Nedbali, ke∂ nar¥chlo pozbieraní
vojaci sa po prv¥ch v¥streloch rozutekali. Vtedy si pom¥-
len¥ nepriate¬ myslel, Ωe uΩ zví†azil a preßiel do útoku.
ani™iari a  ne li  K¥m úto™iaci zbadali hrôzostraßnú

armádu jani™iarov, uΩ bolo neskoro. Medzit¥m sa totiΩ
r¥chla jazda spáhiov dostala nepriate¬ovi do chrbta. UΩ
nebolo kam ujs†.

Turci ™asto najímali aj in¥ch Turecké
delá obsluhovali dobre zaplatení kres†anskí delostrelci. ch
odborné vedomosti potrebovali aj preto, lebo †aΩké delá
pouΩívané pri útoku na hrady ™asto liali po™as obliehania.
Nebola jednoduchá ani v¥roba delov¥ch gú¬. ¶asto ich
brúsili z kameµa.

Obrovskú armádu nebolo moΩné zásobova† len z koristi.
Práve preto starostlivo museli naplánova† aj prepravu pot-
ravín, krmiva a záloΩn¥ch zbraní. Mali na to osobitné jed-
notky.

ani™iari a ne eli o eni  ne o li a
rodin   ie  lú il tento pr n
predpi

O oldniero  te a ™ili  a  le ii
o e  r i  to oli oldnieri

 oli pr ™in  toro™ne  o n
re™o p lo o ran ú  to™n
do  po tanie proti an li  do

ate o  to o iedol
o iero nania oli t re

o a i
 o a i t orili la nú il  t re e

ar ád  ara teri te o e tieto o
en  pin

Storo™ná vojna medzi Anglickom a Francúzskom (1337–
1453).
Rozdielna v¥zbroj – anglická prevaha.
Vystúpenie Jany z Arcu – francúzske ví†azstvá – vyhnanie
Angli™anov z Francúzska.
Rozpínavos† Osmanskej ríße – obsadenie Byzancie (1453).
Silná, obrovská a dobre organizovaná turecká armáda.

Ma¬ba rancúzskeho umelca o boji západn¥ch a
tureck¥ch vojakov pri obliehaní hradu 

■ Porovnajte ich v¥zbroj.
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ENN I T Z HI T RIE
I TN H T U

Stredovek¥ ™lovek musel ™eli† mnoh¥m chorobám.
Najobávanejßie boli infek™né choroby.

oro á epid ia polo i i  toro™ia tr ala t ri
ro  r pe o relo o to d  t rid a  Strach ¬udí
sa nedal opísa†. Nikto nemohol vedie†, ™i sa doΩije dru-
hého dµa.

Rozvoj európskych miest prekazila ve¬ká morová epi-
démia. nfekciu priviezli do Európy po roku 1340 prav-
depodobne potkany skr¥vajúce sa na lodiach. Blchy
z potkanov potom preniesli chorobu na ¬udí. Kto ju dostal,
zomrel v neskuto™n¥ch útrapách. V niektor¥ch mestách
zomrela viac ako polovica obyvate¬stva. Tieto mestá
získali svoju starú slávu aΩ po nieko¬k¥ch storo™iach.

Okrem moru sa ™asto opakovali choroby ako olera
ia ne a t er l a  Cholera si vyΩiadala naraz vΩdy

ve¬a obetí. Zomierali na µu najmä deti a kojenci. nes
uΩ vieme, Ωe cholere moΩno predís† dodrΩiavaním ™istoty
v mestách a dedinách. Posledná ve¬ká cholerová epidé-
mia bola v Ma∂arsku asi pred 170 rokmi.

¶ierne kiahne sa objavovali eßte ™astejßie ako cholera.
Na konci stredoveku dostal túto chorobu takmer kaΩd¥.
Sprevádzali ju vysoké teploty a bolesti. Nemocn¥ sa
cítil ako keby ho upa¬ovali. Jeho koΩu pokr¥vali ™ierne
p¬uzgiere. Mnohí sa síce vylie™ili, ale na tvári im zostali
rany po kiahµach. Niekedy bola epidémia taká silná, Ωe
kaΩd¥ zomrel. ¶ierne kiahne boli prvou chorobou, proti
ktorej naßli protilátku: o™kovanie (na konci 18. storo-
™ia). nes táto choroba uΩ vymizla zo sveta. (Ov™ie 
kiahne sú neßkodn¥m príbuzn¥m  ™iernych kiahní,
pretoΩe nemocn¥ sa vylie™i spravidla za dva t¥Ωdne.)

Tuberkulóza (tbc) napádala p¬úca a tak nebola taká
vidite¬ná ako cholera, no spôsobila smr† mnoh¥ch ¬udí.
Jej prí™iny moΩno h¬ada† vo vlhk¥ch a studen¥ch by-
toch. Ke∂ sa niekto z rodiny nainfikoval, bolo takmer
isté, Ωe chorobu dostali aj ostatní. Tbc ™asto napádala aj
kosti – azda preto vidno na stredovek¥ch obrázkoch
to¬ko telesne znetvoren¥ch a hrbat¥ch ¬udí.

O mnoh¥ch chorobách dodnes nevieme, aké vlastne
boli. Také bolo aj tzv. anglické potenie , ktoré bolo
ve¬mi nebezpe™nou epidémiou, pretoΩe zo sto ¬udí zo-
stali naΩive len dvaja-traja. 

tredo e  ™lo e  ne al pred ta  o to  od ia  po
ád a ú a a o a ria oro  upu a mikroskop ne-

poznali, a ani nepo™uli o drobn¥ch Ωivo™íchoch – bakté-
riách –, ktoré spôsobovali infekciu. Vä™ßina si myslela,
Ωe choroba sa ßíri zl¥m vzduchom. Mnohí lekári preto
nosili dlhú masku ako klepeto bociana, v ktorej pálili
koreniny. ní sa domnievali, Ωe v pozadí chorôb sú ™ary.
Mnohí sa zaprisahali, Ωe ak sa uzdravia, vykonajú rôzne
dobré skutky na znak v∂aky Bohu. Cel¥ rad kostolov

kupina sebabi™ujúcich ¬udí po™as ve¬kej moro-
vej epidémie (polovica . storo™ia). Vo vy¬ud-
nen¥ch oblastiach urópy chodili takéto skupi-
ny, ktoré sa kajali sebabi™ovaním, pretoΩe mor
povaΩovali za trest oΩí. ¥mto spôsobom vßak

prispievali k rozßirovaniu epidémie.

Epidémie ™asto sprevádzal hladomor.
Ke∂ totiΩ mnohí ochoreli, nemal kto ob-
rába† pôdu, navyße hladujúci ™lovek
ochorel eßte ¬ahßie. O takomto hladomo-
re hovorí aj text z 11. storo™ia: ZoΩiera-
júci hlad nútil ¬udí jes† ¬udské mäso.
Slabßích uniesli, rozsekali na kusy, 
na ohni upiekli a zoΩrali.

7/16/06 10:1 PM Page 5



Obrázky zo Ωivota stredovekej Európy

a oltárov vznikol práve v∂aka takémuto vzdávaniu v∂a-
ky. Neskôr, ale uΩ nie v stredoveku, postavili na pamiat-
ku morové st py.

Proti epidémiám existovala jediná ochrana: útek. Ale
e  a  ™lo e  na a il  prená al oro  o e o  do
dialen  o la t  Mestská vrchnos† preto na obdobie

epidémií uzavrela brány a zakázala vstup cudzincov.
Ke∂ v niektorom dome dakto onemocnel, zaklincovali
na µom okná i dvere a tak nemohol z neho nikto vyjs†
von. Tí, ™o zostali vnútri, síce zvä™ßa pomreli, ale aspoµ
susedia mali nádej, Ωe ich choroba obíde.

H

o a ro al o od a e tá  ta  a enil a  p o  lenia
d  a t  a ro ala a  eda a enie  aliari a o ári e

o ra o ali i li  t  ale pod tatn   olo pred ta enie
rá  d o tela  e  t or o  a alo et o: po oro
ali pr rod  p ali á ne  ladali do n  diela  pri™o  na
á o  ú a ili  o olo pr ™ino  to to d o n o renia

V stredoveku sa vzdelávali u™enci, rovnako ako dnes na
univerzitách. tudenti si mohli vybera† z rôznych vedn¥ch
disciplín: (tento
vedn¥ odbor vysvet¬oval kres†anské náboΩenské u™enie).

túdium na univerzite trvalo ve¬mi dlho, niekedy aΩ pät-
nás† rokov, a bolo ve¬mi nákladné. NajdôleΩitejßou formou
ßtúdia bola . tudenti a u™itelia viedli diskusie o
rôznych zloΩit¥ch otázkach, a tak dokazovali svoje vedo-
mosti. 

Nemocnica zo za™iatku . storo™ia. ßetrujú
v nej lepru. 

■ to oßetroval nemocn¥ch? poznáte ich
pod¬a ßiat.

Ke∂ sa predsa pokúßali lie™i† chorobu
liekmi, nebolo isté, Ωe pacient vyzdravie.
Z ™asu na ™as dosiahli úspech pomocou
odvarov lie™iv¥ch rastlín, inokedy zasa
skôr zhorßili stav nemocného. Chorobu
anglické potenie  sa snaΩili niektorí le-

kári lie™i† tak, Ωe okolo pacienta nakládli
oheµ, prikryli ho hrub¥mi dekami, do-
konca aj sluhom prikázali, aby si ¬ahli k
chorému a vlastn¥m telom zohrievali
svojho pána. Táto metóda bola dobrá len
na skrátenie utrpenia pacienta.

U Prvé univerzity
v Európe zaloΩili pod¬a arabského vzoru.
Na kres†ansk¥ch univerzitách prednáßali
svetskí (nie cirkevní) u™itelia i mnísi. Po
získaní základného vzdelania – dnes by
sme povedali, Ωe po vßeobecnej a strednej
ßkole – bol moΩn¥ v¥ber z troch vedn¥ch
odborov: teológia, právo a lie™ite¬stvo.
Ke∂ sa niekto svedomito u™il vßetky pred-
mety, mohol ßtudova† aΩ 15–20 rokov.
Takého u™enca naz¥vali magistrom, ™iΩe
majstrom. 
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Predt¥m, ako by si ßtudent bol vybral
niektor¥ z odborov, musel sa nau™i†
sedem predmetov: 1. pravidlá latinského
jazyka (gramatika), 2. re™níctvo (rétori-
ka), 3. diskusia a argumentácia (dialekti-
ka), 4. po™ty (aritmetika), 5. geometria, 6.
hvezdárstvo a príprava kalendára (astro-
nómia), 7. ™ítanie nôt a pravidlá skladania
hudby (musica). T¥chto sedem predme-
tov naz¥vali sedem slobodn¥ch umení.
Pomenovanie pochádza z toho, Ωe na ich
osvojenie bol vhodn¥ len slobodn¥
™lovek. (V¥raz umenie znamenal v tom
™ase skôr vedu.)

Obrázky zo Ωivota stredovekej Európy

Na za™iatku 15. storo™ia sa viedli univerzitné dißputy
predovßetk¥m o presnom v¥zname jednotliv¥ch latinsk¥ch
v¥razov. Aby to zistili, ™ítali stále viac diel starovek¥ch
autorov, ktoré obsahovali úplne iné veci neΩ kódexy mní-
chov, pretoΩe sa v nich nepísalo o Bohu a kres†anstve.

Pri ™ítaní starovek¥ch autorov mnohí nadobudli presved-
™enie, Ωe Bohu sa to nepá™i, ke∂ sa ™lovek v celom svojom
Ωivote zrieka kaΩdej radosti a tr¥zni sám seba (ako pus-
tovníci). Namiesto toho 

kocha† sa v krásach prírody, vyΩíva† sa v tvorivej prá-
ci, v radostiach kaΩdodenného Ωivota a láske. T

(po latin-
sky znamená homo ™loveka, humanitas zasa lásku
k ™loveku).

o za™iatku 15. storo™ia poznali v Európe iba knihy roz-
mnoΩované ru™n¥m písaním. Ako sa vßak rozvíjali vedy a
rástol po™et ßtudentov, potrebn¥ch bolo stále viac kníh.
Táto poΩiadavka sa uΩ nemohla uspokoji† starou metódou. 

V polovici 15. storo™ia Nemec Johann vy-
naßiel kníhtla™. Zoradil ved¬a seba 

presne pod¬a textu a hotové strany uloΩil do dreveného
rámu. Takto pripravenú tabu¬u natreli farbou a pomocou
konßtrukcie podobnej hroznovému lisu, pritla™ili na papier.
Technika kníhtla™e sa po™as ∂alßích stáro™í takmer vôbec
nezmenila. 

re™o nep ali taro e  a tori o re
an t e

Renesan™ní
vedci sa nesnaΩili iba o lepßie pochope-
nie latinského jazyka, ale mnohí z nich
chceli, aby aj jednoduchí ¬udia boli
schopní pre™íta† knihy, predovßetk¥m
Bibliu. Slávny vedec Erasmus o tom na-
písal: Chcel by som, aby listy apoßtola
Pavla mohla pre™íta† aj tá najjednoduch-
ßia veriaca Ωena. Aby toto u™enie bolo
prístupné vo vßetk¥ch jazykoch. Aby
sedliak na to myslel pri orbe, aby tká™ si
to mrmlal pri tkaní a tovariß si t¥m skra-
coval svoju dlhú cestu.

o te a ™ili piate  triede o apo
tolo i a lo i  pa ti  ale o na
á lade piata e  ™e ni e 
trana  do on™ite e o lá n  et
torá a tala edn  o á ladn

po ™ie  re an e  ier :  e
o or  re™o  d  ™i an elo
o ro  t á™
to oli to ari i
o i l te  pre™o el ra

a  a d  ™ tal i li

la™iare  na za™iatku . storo™ia 
■ Porozprávajte na základe obrázku, ako fungo-
vala tla™iareµ. k  prácu vykonávaj  ¬udia na

obrázku?
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Prvé v¥tla™ky sa sotva líßili od kníh písan¥ch rukou. Or-
namenty a obrázky eßte dlho ma¬ovali ru™ne. Tieto knihy
boli drahé a nevytla™ilo sa z nich viac neΩ sto-dvesto
exemplárov.

R

Zmenami preßlo aj umenie. 
eli t ori

ta  o  a  a do  a o oni  Nov¥ ßt¥l znamenal
obnovu starovekého, preto ho naz¥vame cudzím slovom

(™o znamená znovuzrodenie, oΩivenie, ™iΩe
vzkriesenie starovekého grécko-rímskeho umenia). Rene-
san™ní umelci zobrazovali prírodu pestr¥mi farbami
a ¬udské telo verne skuto™nosti. Na obli™ajoch sa objavujú
kaΩdodenné ¬udské emócie: hnev, strach, obavy, rados† a
veselos†.

e ená i el o  a tali o at  e dáli a a etn  o
odn i  ktorí sa predbiehali navzájom v získavaní umel-

cov. V tálii, ktorá zbohatla z obchodnej ™innosti, zmenil
sa charakter miest. Namiesto úzkych uli™iek vznikli krásne
ve¬ké námestia ozdobované sochami a fontánami. Obytné
domy a kostoly nasledovali príklad palácov. o tálii a
ro rila rene an ia i o e

V období renesancie 
eonardo da in i bol napríklad rovnako slávny

maliar ako geniálny vynálezca. Z jeho projektov sa mnohé
uskuto™nili aΩ o nieko¬ko sto rokov, napríklad bojové
vozidlo, lietadlo ™i vrtu¬ník.

Medzi t¥mi, ™o si objednávali umelecké diela ™i stavby,
boli aj pápeΩi i ∂alßí vysokí predstavitelia cirkvi. Za obrov-
ské sumy si dávali stava† paláce, objednávali si sochy
a ma¬by. o do  rene an ie a™ali ta a  do ted  na

™ i  a na ia  do enú do  na ete  r  a ili
t o etra  Cirkevní hodnostári vßak ™asto zanedbávali

záleΩitosti cirkvi a mnohí z nich Ωili nemravn¥m Ωivotom.

o na ená lo o tla™ dne

Pre dokonalé spoznanie
¬udského tela eonardo da Vinci vyko-
nal pitvu asi 30 m tvol. Bola to ve¬ká
odvaha, pretoΩe sa ¬ahko mohol dosta†
pred inkvizi™n¥ súd. V tom období totiΩ
povaΩovali ¬udské telo, ktoré stvoril Boh
na svoj obraz, za sväté a pitvu za zne-
svätenie, za trestuhodnú zvedavos† po
tajomstvách Boha. Ani lekári nepitvali,
svoje vedomosti získavali z teoretick¥ch
kníh. eonardo vypaßoval m tvoly z ne-
mocníc a z chudobincov t¥m spôsobom,
Ωe oßetrovate¬ov podplácal. (Stávalo sa,
Ωe ™loveka, ktor¥ ho zaujal, si vybral
eßte za jeho Ωivota.) O ¬udskom svalstve
a vnútorn¥ch orgánoch potom urobil
také dokonalé kresby, Ωe ich neskôr
vyuΩívali aj v lekárskych knihách ako
ilustráciu. eonardo sa z ™asu na ™as
zú™astnil aj na verejn¥ch popravách a
robil si skice. eonarda mimoriadne
zaujímali aj Ωiví ¬udia. lava zvláßt-
neho tvaru ho udivila, bol schopn¥ cel¥
deµ sledova† ™loveka, ktor¥ bol pre neho
zaujímav¥ a ve¬mi presne si zapamätal
vßetky jeho rysy, aby po príchode do-
mov mohol urobi† vernú kresbu  –
napísal o µom ist¥ jeho sú™asník.

o a a o a ™ili na tredo e  ni
er itá
re™o napodo o ali el i na on i
tredo e  r o r e enie
to oli ani ti
o rite i ú e  ale o al e

rene an™nú a  a o  oro prá
a te a o to  pre™o e pe ná

á ola ir e  o do  rene an ie

H

Univerzity: sedem slobodn¥ch umení  → právo, medicína,
teológia.
Nov¥ náh¬ad: humanizmus (treba Ωi† pln¥m ¬udsk¥m Ωivotom)
→ objavenie starovekého grécko-rímskeho umenia → rene-
sancia ( tália, Nizozemsko). 

Portrét renesan™-
ného Ωoldnierskeho
velite¬a. utorom je
slávny sochár tej 

doby Verochio. 
■ Opíßte tohto ™lo-
veka na základe
v¥stiΩn ho zobra-

zenia.
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Palác benátskych panovníkov: dóΩov ■ ¶o na budove sved™í o
bohatstve dóΩov? V ™om sa líßi táto budova od gotick¥ch stavieb?

Máriu a malého JeΩißa radi zobrazovali aj renesan™ní maliari 
■ Porovnajte obrázok s gotick¥m a byzantsk¥m zobrazením.

Vßímajte si farby i pozadie.

Najslávnejßí obraz najznámejßieho renesan™-
ného maliara Leonarda da Vinci (vin™i): Mona Lisa

■ Porovnajte ma¬bu s ikonou na 32. strane!

Renesan™nému umeniu neboli cudzie ani po-
smeßky. Na obrázku je v¥jav, ako t¥rajú Krista

vojaci pred jeho ukriΩovaním. 
■ O ™om sved™í tvár vojakov?

Model bojového vozidla pod¬a Leonar-
dovho projektu 

■ Porozprávajte, ako by bolo fun-
govalo, keby ho boli naozaj

postavili. Pre™o nemohli 
v tej dobe poháµa†

tento kolos?
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ZHRNUTIE

1. Ktorou udalos†ou sa za™al stredovek?
2. Kto boli Germáni?
3. Ktorá ™as† Rímskej ríße zostala zachovaná ∂alßie stáro™ia?

¶o je charakteristické pre náboΩenstvo tejto ™asti?
4. Kto sú kacíri?
5. Z koho sa stali poddaní?
6. ¶o je majer a robota?
7. Ak¥ je rozdiel medzi dvojpo¬n¥m a trojpo¬n¥m systémom

obrábania pôdy?
8. Ako vznikol stredovek¥ hrad?
9. ¶o je sebesta™né hospodárenie?

10. Ktoré náboΩenstvo sa rozßírilo v celej Európe na konci
prvého tisícro™ia?

11. Kto sú svätci? ¶o je legenda?
12. Ako sa naz¥vali vysokí hodnostári kres†anskej cirkvi?
13. ¶o robili mnísi? Kto je opát?
14. Kto bol Mohamed? ¶o sa stalo roku 622?
15. V ™om sa podobajú a odlißujú kres†anské a islamské nábo-

Ωenstvo? 
16. Na ktor¥ch územiach vznikla Arabská ríßa? Kto sú kali-

fovia?
17. Kto bol prv¥m stredovek¥m cisárom? Kedy ho korunovali

za cisára? Na ktoré ™asti sa rozpadla ríßa po jeho smrti?
18. UkáΩte najdôleΩitejßie krajiny Európy v 11. storo™í! Ako

vznikli tieto krajiny?
19. ¶o naz¥vame rozkolom cirkvi? Kedy sa stala táto udalos†?
20. Ak¥ konflikt vznikol v 11. storo™í medzi pápeΩom

a cisárom?
21. S ak¥m cie¬om a ktor¥m smerom sa vydali kriΩiacke v¥pra-

vy?
22. ¶o znamená dia¬kov¥ obchod?
23. Ako vznikla mestská samospráva? ¶ím sa zaoberali jej

™lenovia?
24. ¶o je cech?
25. V ™om sa líßi románsky kostol od gotického? Ktor¥ ßt¥l sa

rozßíril skôr? Ktor¥ bol typick¥ pre mestá a ktor¥ pre de-
diny?

26. Pre™o vypukla storo™ná vojna?
27. Kto bola Jana z Arcu?
28. UkáΩte na mape Osmanskú ríßu. Pre™o sa rozßirovala r¥ch-

lym tempom?
29. Kto sú jani™iari a spahiovia?
30. ¶o je humanizmus? Ako zmenilo humanistické mysle-

nie umenie?

Odporú™aná literatúra:
Varga Domokos–Vekerdi László: Európa születése. Képes történe-
lem. Bp., 1977.
Erdôdy János: Bocskorosok hadinépe. Képes történelem. Bp., 1978.
Lovagvárak és gótikus katedrálisok. Új képes történelem. Bp., 1994.
Nagy vándorlások szárazon és tengeren. Új képes történelem. Bp.,
1994.
A reneszánsz és a humanizmus fényei. Új képes történelem. Bp., 1994.
Erdôdy János: Keresztes lobogók alatt. Bp., 1986.
Grabner Mária: Szentek, boldogok. Diák ki, kicsoda? Bp., 1993.
Neil Grant: A nagy felfedezések atlasza. Bp., 1992.
Koronás portrék. Szerkesztette Szvák Gyula. Bp., 1987.
Kulcsár Zsuzsanna: Rejtélyek és botrányok a középkorban. Bp., 1978.
Wolfgang Tarnowski: Lovagok. Mi, micsoda? Sorozat. Bp., 1994.

Pád Západorímskej ríße spôsobili úto-
ky po™as s†ahovania národov. S rokom
pádu ríße (476) sa spája koniec starove-
ku a za™iatok stredoveku. Na v¥chode
existovala V¥chodorímska ríßa, ™iΩe By-
zantské cisárstvo eßte tisíc rokov. 

U Arabov sa objavila nová monoteis-
tická viera: islam (mohamedánske nábo-
Ωenstvo). Arabi dobyli v 7.–8. storo™í
rozsiahle územia, na ktor¥ch sa rozßíril
islam. Arabskú ríßu riadili kalifovia.

V západnej Európe prijali germánske
knieΩatá kres†anskú vieru. Vznikli kres-
†anské krá¬ovstvá, pre ktoré bola charak-
teristická feudálna spolo™nos†. Majite¬mi
pozemkov (panstiev) boli feudáli (ß¬a-
chtici), ktorí ™as† svojich pozemkov dali
do uΩívania poddan¥m (poddanské
usadlosti). Poddaní za to platili rôznymi
sluΩbami, napríklad robotou. Na panstve
sa snaΩili vyrobi† vßetko (sebesta™né
hospodárenie). Neskôr sa rozßíril
obchod a vzrástol v¥znam miest.

Najsilnejßie germánske krá¬ovstvo
mali Frankovia, ktorí porazili Arabov.
Najv¥znamnejßí krá¬ Karol Ve¬k¥ zalo-
Ωil obrovskú ríßu. Za vernos† odmeµoval
svojich prívrΩencov pozemkami (feudum,
vazalsk¥ majetok).

Obraz dneßnej Európy vznikol po smr-
ti Karola Ve¬kého. Západná kres†anská
cirkev sa odtrhla od v¥chodnej. Na zápa-
de sa dostalo Nemecko-rímske cisárstvo
do konfliktu s pápeΩstvom. Západné
kres†anstvo sa snaΩilo získa† na úkor is-
lamu a Byzancie nové územia prostred-
níctvom kriΩiackych v¥prav. Neskôr
Anglicko a Francúzsko viedli medzi se-
bou dlhú vojnu. V juhov¥chodnej ™asti
Európy sa objavuje nová ve¬moc: Turec-
ká ríßa.

Stredovek¥ vojensk¥ ßt¥l vytvoril
rytiersky spôsob Ωivota a rytiersku kul-
túru. Cirkev a mníßske rády mali v kaΩ-
dodennom Ωivote a kultúre ve¬mi dôle-
Ωité miesto. Rozvoj obchodu a zbohatnu-
tie miest zmenili stredoveké myslenie
a kultúru.
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 vo  s r ch rov
r chodom star ch Ma arov do Karpatskej kotliny sa za™ala

v ich ivote nová etapa. rechod na usadl  sp sob ivota a ob-
rábanie p dy bol dlh  proces. tar  Ma ari e te nepoznali latin-
ské p smo. ch ivot preto poznáme v prvom rade pod a pred-
metov  ktoré vy li na povrch po™as archeologick ch v skumov.

Hro y  o do ia r hod  do ar a sk  ko iny

ivot vtedaj ch Ma arov poznáme predov etk m z ar-
cheologick ch nálezov. Pod¬a viery pohansk¥ch Ma∂arov
totiΩ ™lovek Ωije po smrti na∂alej v nebi. Svoje pohrebiská
preto zriadili tak, aby sa podobali k pozemskému Ωivotu.
K m tvolám muΩov a Ωien prikladali také predmety, aké
pouΩívali po™as svojho Ωivota. V hroboch sa naßlo nielen
náradie, ale aj zbrane a ßperky. Miesto hrobu vyzna™ili
vopred. Inde pochovávali bohat¥ch a inde chudobn¥ch.

ho  i ra

Z nálezov vieme, Ωe a ari sa o  as  no a i
na  ho  i ra . Ich najcennejßím zviera†om bol
k . Mohli ho pouΩíva† na prepravu, ale najmä na boj.
Chovali vßak ove¬a viac ho d i ho do y ka ktorého
kaΩdú ™as† vyuΩili. Mlieko a mäso zjedli, z koΩe ußili odev
a obuv, z kostí vyrobili predmety kaΩdodennej potreby
a z rohov trúby ™i nádoby na pitie.

Ako potravu vßak ove¬a ™astejßie vyuΩívali o . Bara-
nie mäso bolo chutné, navyße ov™ia vlna bola ve¬mi uΩito™-

II. Uhorsko v období Arpádovcov

opakujte si: o je pokrvná zmluva?
Kde uzavreli túto zmluvu ma arsk
kme ov  ná™eln ci? Koho zvolili vtedy
za knie a? Kto bol Arpád?

ve te pr klady na to  e s m tvymi po-
chovávali aj ich predmety.

s bol tak isto vzácnym zviera†om
star¥ch Ma∂arov. V pohrebiskách naßli
mnoho psích kostí. Pod¬a nich vieme, Ωe
na zaháµanie stáda pouΩívali predchod-
cu dneßného „puliho“ a na lov chrta.
Rasy ako ™uva™ a komondor stráΩili
stádo hovädzieho dobytka a ke∂ to bolo
potrebné, odháµali dravcov i vlkov.

omá e zvieratá a arov o as r hodu do Kar atske  kotliny
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Uhorsko v období Arpádcov

ná, Ωeny z nej vyrábali s .

r a

ny ia ro  k or h a i  r y  pokr¥vali
pls†ou. Jurtu bolo moΩné za nieko¬ko hodín rozobra† a po-
tom znovu zloΩi†.

ahké narábanie s jurtou bolo dôleΩité preto, lebo a a
ri dy n i i r a o na dno  i s . Ke∂ niekde sa
minula tráva vhodná na paßu, jednoducho zbalili svoj ßia-
tor a usadili sa inde. Na stálom mieste sa zdrΩiavali len
v zime. Tu uΩ stavali aj jednoduché, napoly do zeme zako-
pané domy. Na t¥chto územiach uΩ aj orali a siali. ieme
to z toho  e v hroboch sa na li aj motyky  r le a pluhy.
Okrem kosáka, ktor¥ sa pouΩíval pri zbere obilia, sa obja-
vila aj kosa  ktorou kosili trávu pre zvieratá. 

s

o mysl te  pre™o bola lep ia kosa ako
kosák?

ko sa yr a s  Z vlny najprv vy-
myli mastnotu, potom vlhk¥ materiál
miesili, aby sa srs† premießala. Nakoniec
ju uloΩili na trávu a rukami t kali a
hladili. Bola to práca pre Ωeny. Pls† bola
odolná vo™i vode, bola hrubá, pevná,
hoci dos† †aΩká. Preto ju ani nepouΩívali
na v¥robu odevu, ale s µou pokr¥vali
steny júrt. ¶ím bola pls† belßia a ™istej-
ßia, t¥m bola vzneßenejßia.

a a. Majstrovské kovové predmety,
najmä platni™ky na taßky ™i poßvy na ßab-
le ozdobovali razbou. Tepec na kov naj-
prv vyßkriabal kresbu, potom pomocou
mal¥ch ozdobn¥ch dlát ju vyryl. Pozadie
kresby vytepal hlbßie a jemnos† celej
kresby zv¥raznil pozlátením pozadia.

piatej triede ste sa u™ili  ™o je to jurta.
ripome te si to.

Jurta a zem anka 
■ Poro pr va te  ako stavali rt  a e ank

a arsk  o ovn k o ráten  dozadu strie a z lu
ku. rázok e z nástenne  ma y v kostole ist

ho talianskeho mesta.  
■ o doka e t to n stenn  a a?
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Medzi Ma armi sa na li aj mnoh  remeseln ci. Hrn™iari,
sedlári, remenári a ∂alßí vyrábali predmety kaΩdodennej
potreby. Boli medzi nimi aj zlatotepci a zlatníci. Bohatßí
radi ozdobovali svoj odev alebo konsk¥ postroj. Archeoló-
govia naßli mnoho tak¥chto predmetov, okrem in¥ch aj
krásne kovové platni™ky, ktoré ozdobovali koΩené torby
muΩov (mali v nich náradie na rezanie, kresanie ohµa
a podobne).

NajdôleΩitejßou ozdobou muΩov vßak boli ich zbrane.
V mieri pouΩívali k na lov. Okrem m sa zvierat  ktoré
chovali  jedávali mnoho diviny a vtákov. Lovili ich pomo-
cou vycvi™en¥ch sokolov.

o ste sa u™ili v piatej triede o sokoliarstve  ™i e o love
pomocou vycvi™en ch sokolov?

Uhorsko v období Arpádcov

1. a základe ™oho mo no poznáva  ivot star ch Ma a-
rov?

2. re™o chovali hov dz  dobytok a pre™o ovce?
. ak ch stavbách b vali star  Ma ari?

i o  s ar h a aro

Hroby z obdobia príchodu do Karpatskej kotliny – predme-
ty z hrobov.
Chov zvierat: hovädzí dobytok, ovce (pes).
„Domy“ star¥ch Ma∂arov.
Dôkazy o rozvinut¥ch remeslách: platni™ky na taßky a
pozostatky lukov.

zv. tátoßi oli s ho n  o erova  oranen  le ku vo akov. a te to le
ke vidno  ako sa za al ho i  okra  rany  to znamená  e ranen  sa vy

lie il. ■ Pre™o ola tak to oper cia i oriadne ne e pe™n ?

k a aro . Luk vyrábali z dreva a
zosilnili kosten¥mi platni™kami. Takáto
zbraµ bola ve¬mi silná a strie¬a† µou bolo
moΩné na ve¬kú vzdialenos†. Luk ukr¥-
vali do puzdra, aby sa nepoßkodil.
Jazdec sediaci na koni uviazal puzdro
vΩdy na svoj ¬av¥ bok, a tak pravou ru-
kou ho mohol r¥chle vytiahnu†. Na pra-
vom boku mal ∂alßie puzdro so ßípmi
z trstiny ™i dreva. §pica ßípov bola zo
Ωeleza a bola rôzne vytvarovaná. Iné
pouΩívali na boj, iné na lov a iné, ke∂
chceli ulovi† vtáka.

o ns o s ar h a aro . Ma a-
ri boli pohania. Bohov uctievali v rôz-
nych prírodn¥ch javoch. Verili tomu, Ωe
nad nimi stojí jedin¥ boh, ktorého na-
z¥vali rôzne: Otec boh, Star¥ boh ™i
Dobr¥ boh. B¥val v nebi. Proti nemu stál
™ert so svojou podzemnou ríßou. Svet
v nebi, pod zemou a na zemi spájal zá-
zra™n¥ strom ivota. Domnievali sa, Ωe
™lovek Ωijúci v prostrednom svete sa po
tomto strome môΩe dosta† aj do ostatn¥ch
dvoch svetov, avßak toho boli schopní
len „tátoßi“, ™iΩe ™arodejníci.

áto a vybrali uΩ v detstve a starostlivo
ho vychovávali. Mnohí z nich mali
zvláßtne vlastnosti: narodili sa so zuba-
mi, alebo na ruke ™i nohe mali ßes† prs-
tov. Tátoßi sa dostávali pomocou tanca
a spevu do zvláßtneho stavu. Nespali, ale
ani nebdeli. Ke∂ nie™o vtedy povedali,
ostatní to povaΩovali za boΩí odkaz.
Lie™enie bolo tak isto úlohou tátoßov.
Poznali mnoho druhov lie™iv¥ch rastlín
a vedeli oßetrova† rôzne zranenia, na-
príklad zlomeniny.

o ste sa u™ili v piatej triede o „táto-
och ?
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Uhorsko v období Arpádcov

. a dy

právy o bojovnom charaktere ma arského národa pochádzajú
u  z obdobia pred ich pr chodom do Karpatskej kotliny. Ma ar-
sk  bojovn ci nieko kokrát zaúto™ili na západnú urópu  táliu ™i

yzantskú r u. ieto nájazdy sa neskon™ili ani potom  ke  sa
Ma ari usadili v Karpatskej kotline.

ro  o ako

Národy napadnut¥ch krajín mali z ma∂arsk¥ch bojovní-
kov strach. Zo za™iatku sa zdalo, Ωe úto™níkov nie je moΩ-
né porazi†. Objavili sa ne™akane, z ni™oho ni™. Zaúto™ili na
mal¥ch, ale bystr¥ch koµoch, ktoré nepoznali únavu,
a k¥m sa obrancovia prebudili, boli uΩ pre™. ch v zbroj
bola ove a ah ia ne  zbrane západn ch ™i byzantsk ch bo-
jovn kov. Preto sa Ma∂ari pohybovali r¥chlejßie ako ich
protivníci.

Nemali siln¥ oce¬ov¥ pancier, ale nosili iba  yho o
n  ko . Namiesto †aΩkého me™a mali bohatßí ¬ahkú

ohn  a  chudobnejßí zasa o o  s k r . Ich po-
uΩívanie u¬ah™ovalo, Ωe bojovníci na sedlo pripevnili od-
spodu s r  (*). 

¶asto vystre¬ovali ßípy z cválajúceho koµa, oto™ení do-
zadu. Bolo to moΩné iba tak, Ωe jazdec svoje nohy pevne o
nie™o opieral. Preto bol dôleΩit¥ konsk¥ postroj, sedlo a
strmeµ. tedaj  ma arsk  majstri sedlári boli známi iro-
ko- aleko. 

o ste sa u™ili v piatej triede o starom
bojovom sp sobe Ma arov?

o s  o ia i h a aro . O ma∂ar-
sk¥ch bojovníkoch kolovali u in¥ch náro-
doch mnohé legendy. Mnohí si mysleli,
Ωe Ma∂ari ukladajú mäso pod sedlo, aby
zmäklo. V skuto™nosti lie™ili surov¥m
mäsom poranen¥ chrbát koµa. Na ná-
jazdy si nosili iné jedlo. Mäso usußili
a rozdrvili. Ke∂ boli hladní, uvarili vodu
a práßok do nej nasypali. Takto si pripra-
vili za krátky ™as v¥datné jedlo.

Ak  podobn  druh potrav n dosta
v obchodoch dnes?

a arsk h o o n ko h y an sk
is r  dry na sa  „§ikovne

vystihnú vhodnú príleΩitos†, a nepriate¬a
poráΩajú ani nie svojou silou, ale ls†ou...
Sú vyzbrojení ßab¬ou, koΩen¥m ßtítom,
lukom a kopijou, v boji pouΩívajú dvoje
zbraní, ke∂ na ramene nosia kopiju,
v ruke drΩia luk a pod¬a potreby pouΩí-
vajú tu jednu, tam druhú zbraµ, avßak
po™as prenasledovania získavajú v¥hodu
lukom...“

orovnajte západoeurópskeho rytiera s a k m obrnen m a
ma arského ahkého jazdca. Aké v hody ™i nev hody mali
tieto druhy v zbroje?

rasy v rav star h a arov ■ tor i svetov i strana i viedli
toky?

ug urg
K

K V
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o no  s  

Ma∂arskí bojovníci ™asto pouΩili bojovú les†. Naj™astej-
ßí bol r ds i ran  k. Ke∂ obrancovia za™ali prenasle-
dova† zdanlivo porazenú armádu, úto™níci sa zrazu obrátili,
obk¬ú™ili prenasledovate¬ov a zajali ™i pozabíjali ich. 

Útoky pohansk¥ch Ma∂arov povaΩovali mnohé postih-
nuté kres†anské národy za trest BoΩí. V tomto presved™ení
ich posilµoval fakt, Ωe Ma∂ari vyrabovali mnohé kláßtory
a kostoly. Na mnoh¥ch miestach Európy sa modlili ¬udia
takto: „Od pov Ma arov ochrá  nás  ane

r iny n a do

Nájazdy mali nieko¬ko prí™in.

1. NajdôleΩitejßie bolo získanie koristi a zajatcov. Ma-
∂arskí bojovníci získavali také v¥robky, ktoré sami nedo-
kázali vyrobi†. Mimoriadne mali radi vzácne kovy a drahé
látky.

2. Ma∂ari boli ch¥rni bojovníci, radi ich získavali za spo-
jencov rôzni európski panovníci v sporoch medzi sebou.

3. Nebolo zanedbate¬né ani to, Ωe nájazdmi udrΩiavali
Ma∂ari susedné národy vo ve¬kej vzdialenosti od nov¥ch
sídel.

Uhorsko v období Arpádcov 3

a základe toho  ™o ste sa u™ili v piatej
triede  vymenujte také európske vojny
v ktor ch Ma ari bojovali na strane
niektorej krajiny.

o rodr s o ank  a n . Ma-
∂arskí bojovníci raz prepadli star¥ kláß-
tor v Sankt Gallene. Mnísi videli, Ωe sa
nedokáΩu ubráni†, preto ußli. Medzi
múrmi zostal iba jedin¥ mních, ktorí ™a-
kal iba na to, aby mu opát pridelil koΩu 
na obuv. Psychicky trocha narußen¥
mních prijal Ma∂arov pokojne, tí na-
r¥chlo pozbierali zlaté predmety z kos-
tola, ale ke∂ vnikli do vínnej pivnice,
mních rozhor™ene zvolal: ke∂ nám zobe-
riete aj tieto dva sudy, ™o budeme pi†
my? Ma∂ari sa dobre zasmiali a nechali
víno a sudy na pokoji. (Príbeh zostal za-
chovan¥ v jednej dobovej kronike.)

o je kronika?

Vo nová les  
■ ko okla ali star  a ari svo ich nepriate ov?
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or ka n a do

Armády západn¥ch krajín
postupne odhalili bojov¥ spô-
sob Ma∂arov. Západní rytieri
v †aΩkom brnení v mnoh¥ch
bitkách porazili Ma∂arov, ktorí
naj a iu porá ku utrpeli pri
Augsburgu. Do zajatia padli
aj dvaja ma∂arskí vodcovia

h a .

Uhorsko v období Arpádcov

ehel udiera svo im rohom neme k ho anovn ka
■ i nite si o le™enie post v

ájdite v zemepisnom atlase Augsburg.
ktorej krajine le  dnes?

k  kronik r o or k  a a
ro  na sa  „Ma∂ari prichádzali v ta-
kom nekone™nom po™te, Ωe sa hovorilo,
ke∂ ich zem nepohltí, nebo nezahalí,
nikto ich nedokáΩe porazi†. Pri rieke Lech
(pri Augsburgu) predsa utrpeli od (ne-
meckého) krá¬a a BoΩou pomocou takú
poráΩku, o akej sa naßim predkom ani
len nesnívalo...“

o n  a ari. PoráΩka pri Augs-
burgu zanechala v Ma∂aroch hlboké sto-
py. Dôkazom je príbeh tzv. smúto™n¥ch
Ma∂arov. Po bitke ponechali ví†azi dvoch
Ma∂arov naΩive, ale im odrezali ußi a
poslali domov, aby zvestovali smr† os-
tatn¥ch. T¥chto „smúto™n¥ch“ Ma∂arov
ozna™ili doma za zbabelcov a opovrho-
vali nimi. Zobrali im majetok, odlú™ili
ich od Ωien a detí. Zostali bosí, bez obu-
vi, nemohli ma† Ωiadny majetok. VΩdy
museli chodi† spolu a Ωobra† aΩ do konca
Ωivota.

re™o pova ovali „smúto™n ch
Ma arov za zbabelcov?

o ond. Smerom na juh, na územie By-
zancie pokra™ovali Ma∂ari nieko¬ko ro-
kov v nájazdoch aj po augsburskej po-
ráΩke. Spomienkou na takúto v¥pravu je
Botondov príbeh. Pod¬a legendy ma∂ar-
sk¥ bojovník rozbil hrubú bránu mesta
svojim buzogáµom. Vystraßení Gréci
vyslali proti nemu obrovského vojaka,
ale Botond ho porazil.

KnieΩa Gejza (zomrel roku 997) zostal
v duchu pohanom, hoci sa dal pokrsti†.
¶asto hovorieval, Ωe je dos† ve¬k¥m pá-
nom na to, aby slúΩil viacer¥m bohom!

Neskôr sa rozßírilo, Ωe Lehelov¥m posledn¥m Ωelaním
pred popravou bolo to, aby eßte raz mohol fúknu† do svo-
jej trúby. Panovník mu to dovolil. Lehel neza™al trúbi†, ale
udrel po hlave krá¬a, ktor¥ namieste zomrel. Je to vßak le-
genda, ale azda dokazuje, Ωe dvaja velitelia ißli na popra-
visko so zdvihnutou hlavou. 

Po tejto poráΩke a poprave oboch velite¬ov Ma∂ari skon-
™ili nájazdmi smerom na západ. 

osi n ni  r do o   ri a i  kr s ans a

V priebehu nájazdov zosilnel Arpádov rod (*). Zahra-
ni™ní panovníci posielali svojich vyslancov k predsta-
vite¬om arpádovského rodu, ktorí sa na posledn¥ch nájaz-
doch nezú™astµovali. Arpádov vnuk ak o  sa stal ve¬ko-
knieΩa†om viacer¥ch kmeµov. 

Arpádov pravnuk kni a a (972–997) sa pou™il
z neúspechov. U do i  si  so znepriatelen¥mi krajina-
mi r a a ri  i r. 

Ku koncu Gejzovho panovania boli uΩ okolité krajiny
prevaΩne kres†anské. ni a r o n ha  okrs i  s o
ho syna a ka dal mu meno an. Kvôli nastoleniu
mieru poΩiadal pre §tefana ruku dcéry susedného bavor-
ského knieΩa†a i y. Spolu s Gizelou prißli do krajiny
misijní kµazi a mnísi. annonha (naz¥vali ho vtedy
horou sv. Martina) a a i s a a  r  n dik nsky k
or kra in . Zároveµ otvorili r  ko  r  n ho .

re™o zabezpe™uje pre krajinu mier prijatie kres anstva?
re™o zabezpe™uje pre krajinu mier sobá  te ana

s izelou?
Kto sú benedikt ni?
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Uhorsko v období Arpádcov

. a o ni  kr s anského horského 

or ka o a

KnieΩa Gejza zanechal svoj trón synovi ano i
(997–1038). Nie vßetci sa vßak t¥m uspokojili. Kopáµ,
ktor¥ tak isto pochádzal z Arpádovho rodu, iada  o

r  s a a chopil sa aj zbraní. an ho vßak v bitke oko-
lo Veszprému ora i . Na v¥strahu dal Kopáµovo telo roz-
ßtvrti†, tieto ™asti vystavil na ßtyroch najvä™ßích hradoch,
™o malo by† varovaním pre kaΩdého, kto by zaúto™il na
knieΩa. 

Neskôr musel ™eli† §tefan aj ∂alßím vzbúrencom. i o
o  r a i na d h i na v¥chode krajiny, d ohrad

sk  a o as i ri k isa a aro . V Sedmohradsku boli
so¬né bane a kto ovládal toto územie, bol bohat¥. So¬ zasa
prepravovali spolu s ∂alßím tovarom po Tise a Maroßi.
Krá¬ovi sa podarilo doby† tieto oblasti aΩ po dlh¥ch bojoch.

V boji proti nepriate¬om pomáhali §tefanovi aj bojovn -
ci zo západu. Panovník ich prijímal rád. Hodnos† a maje-
tok dostali od §tefana a verne mu slúΩili. 

o  d i ano  a o o . Ten-
to boj nebol iba bojom medzi dvoma
¬u∂mi, ktorí chceli získa† trón. Aj Kopáµ
bol Arpádov¥m pravnukom, rovnako
ako knieΩa Gejza. Mal rozsiahle majetky
v Zadunajsku, na území dneßnej ßomod-
skej Ωupy a mal aj ve¬a vojakov. Pod¬a
starého pohanského dedi™ského poriad-
ku mal nárok na trón Kopáµ, pretoΩe bol
starßí od §tefana. §tefan vßak Ωiadal pre
seba trón pod¬a kres anského dedi™ského
poriadku. Pod¬a neho získava trón prvo-
roden¥ syn panovníka. Boj teda prebie-
hal medzi pohansk¥mi a kres†ansk¥mi
zvykmi.

1. harakterizujte bojov  spôsob a v zbroje 
star ch Ma arov

2. Aké boli pr ™iny nájazdov?
. re™o utrpeli Ma ari nakoniec porá ku?
. Kto bol ehel a ul™u?

5. Aké závery vyvodil knie a ejza z porá ky?

a dy

Nájazdy – pred príchodom a po príchode do Kar-
patskej kotliny.
Hlavn¥ smer nájazdov: západná Európa, Itália,
Byzancia.
955: poráΩka pri Augsburgu – koniec nájazdov.
V záujme mieru so susedmi:

– ukon™enie nájazdov
– prijatie kres†anstva.

Hradisko zo za ol su. o orá ke kme ov h ná eln kov a Ko á a sa ve ká as  zemia kra iny dostala do r k
r ádov ov. a s ravovanie a o hranu krá ovsk h ozemkov dal te an ostavi  hrady  oli v ßinou zemn  hrady. 
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re™o je v hodné vlastni  územie  cez ktoré prepravujú ve ké
mno stvo tovaru? i  . stranu.

r   an

§tefan I. (neskôr Svät¥) zdedil po otcovi hodnos† knie-
a a. Na ™ele západn¥ch ßtátov vßak stáli králi. Preto sa aj

uhorsk¥ panovník rozhodol, Ωe sa dá korunova† pod¬a kres-
†ansk¥ch zvyklostí. Korunou  ktorú dostal od pápe a  ko-
runovali §tefana na Vianoce roku 1000 v Ostrihome.

an sa s a  r  kr o  kr s anského horského
. 

Ak  je rozdiel medzi knie a om a krá om?
Kto bol prv m a kto posledn m ma arsk m knie a om?

Uhorsko v období Arpádcov

osi n ni  kr s ansk  irk i

Potom, ™o §tefan upevnil svoju moc, za™al ßíri† kres-
†anskú vieru. Ma∂ari uΩ vtedy poznali kres†anstvo, niektorí
aj prestúpili na novú vieru, ale v ™ ina bola e te pohanská.
tefan preto vydal zákony na prijatie kres†anstva.

ariadi  a y ka d h d sa  d d n os a i o s o
kos o . nede u bolo povinné chodi  na om u. Krá¬ovi to
vßak nesta™ilo. Prikázal, aby potrestali kaΩdého, kto po™as
bohosluΩby rußí a nedáva pozor. Starßích ¬udí kµaz iba
pokarhal, ale mladßí dostali v¥datnú bitku. 

Krá¬ zabezpe™il Ωivobytie kµazom a podmienky pre
pôsobenie cirkvi t¥m, Ωe nariadil, aby desatinu toho  ™o vy-
robili a ka dé desiate zviera ka doro™ne odovzdali cirkvi.
Túto daµ naz¥vali d sia ko . Panovník sa postaral aj
o vedenie cirkvi. alo il biskupstvá a arcibiskupstvá. Cir-

rediskutujte  pre™o bolo v stredoveku
d le ité  kto vlastn  so né bane. Kde
bolo mo né a i  so ? a ™o pou vali
so  okrem ochucovania jedál?

ndy o kr o i ano i. O krá¬o-
vom Ωivote napísali tri legendy. Jedna
z nich hovorí o tom, Ωe v tom ™ase po-
Ωiadal pápeΩa o korunu po¬sk¥ krá¬.
PápeΩ dal túto korunu vyhotovi† a chcel
ju posla† do Po¬ska. V noci vßak mal vi-
diny, objavil sa mu Boh, ktor¥ povedal:
„Vedz, Ωe v prvú hodinu zajtrajßieho dµa
prídu k tebe vyslanci neznámeho národa
a budú Ωiada† pre svoje knieΩa ...
krá¬ovskú korunu. Neváhaj teda, a poßli
mu korunu, ktorú si dal vyrobi†. Lebo
vedz, Ωe spolu so slávnou krá¬ovskou
hodnos†ou mu koruna patrí aj pre jeho
Ωivotné zásluhy.“

o je legenda?
a aké zásluhy patrila te anovi

koruna?

s dia Uhorska. Zároveµ so vznikom
uhorského ßtátu vznikli kres†anské ßtáty
aj v susedstve. ¶echy, Po¬sko a Chorvát-
sko vyznávali západné, Srbsko a Rusko
zasa v¥chodné kres†anstvo. ¶echy sa
dostali ™oskoro pod vplyv nemecko-rím-
skych cisárov, ale ich panovníci, ktorí
mali hodnos† knieΩa†a, ™asto nebrali do
úvahy cisársku vô¬u.

ájdite tieto krajiny na mapke. .
strana

ory. Okrem kostolov postavili
v tom ™ase aj nieko¬ko kláßtorov. Podob-
ne ako v in¥ch krajinách, aj v Uhorsku
boli kláßtory centrom u™enosti a vzde-
lanosti. §tefan pozval mníchov do Zala-
váru, Bakonybélu a Pécsváradu pri
Pä†kostolí. Aby mali z ™oho Ωi†, krá¬ da-
roval kláßtorom aj pozemky.

te anova ostava na ko
runova nom láßti. lat
mi nitkami o retkávan

láß  te an nemohol ma
na se e ri korunová ii

reto e ol vyro en
okolo roku  a  za

asti krá ovne  izely . 
■ i nite si kr ovsk
kor n  hod e sa s or

o  sv te  kor ny? ■ Ko
i a ola v tom ase tie

dôle it m mo ensk m
sym olom.
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r  ako or ani or 

Panovník zabezpe™oval aj organizá-
ciu ßtátu (*). i  kra iny ro d i i
na hradné  y  s o i . V centre
kaΩdej Ωupy stál kr o sk  hrad.
Na hrade b¥val n  n n k  

an. Vyhlasoval krá¬om vydané zá-
kony a kontroloval ich dodrΩiavanie.

upan mal aj súdne právomoci. V prí-
pade vojny viedol hradn ch bojovn kov v krá ovskej armá-
de a ke∂ to bolo potrebné, zorganizoval aj ochranu obyva-
te¬ov Ωupy. Okrem centier stolíc existovali aj iné krá¬ovské
hrady, ktoré posilµovali panovníkovu moc.

§tefan bol prv¥, ktor¥ dal razi† nia (zo striebra). 
Na oboch stranách mincí bol kríΩ a okolo nápis: „Krá¬
§tefan“ (pravdaΩe po latinsky: „Stephanus Rex ). 

Fungovanie ßtátu a jeho vnútorn¥ pokoj zabezpe™ovali
zákony. §tefan napríklad nariadil: „Ke∂ niekto zabije ™lo-
veka me™om, me™om má aj zahynú†  (mali ho teda zabi†). 

kevní hodnostári, ktorí stáli na ich ™ele, museli zabezpe™i†
pre kostoly knihy a ostatné vybavenie a kontrolova† nábo-
Ωensk¥ Ωivot. a n r  horsk  irk i vyzna™il §te-
fan s riho ktor¥ bol aj krá¬ovsk¥m sídlom. Panovník
sa ™asto zdrΩiaval aj v o i no  hrad (vtedy ho na-
z¥vali Belehrad).

re™o sú pod a vás d le ité zákony?
o ste sa u™ili o desiatku?
o znamená  toli™n  elehrad?
ájdite v historickom atlase mestá Ostrihom a toli™n  ele-

hrad

Uhorsko v období Arpádcov

ré ki n si Uhorsk . tefan I.
(Svät¥) nepodporoval iba západn¥ch (po
latinsky hovoriacich) kµazov, ale rád po-
z¥val mníchov aj z v¥chodu. V údolí rie-
ky Veszprém daroval pozemky grécky
hovoriacim mníßkam. Do darovacej lis-
tiny sa dostalo aj nieko¬ko ma∂arsk¥ch
slov, napríklad názov mesta Veszprém
a meno istého vinohradníka Melegdiho,
ktor¥ pestoval vini™ (asi obrábal juΩnú,
teplú stranu pahorku). Je to dôleΩité pre-
to, lebo v tom ™ase eßte nepísali po ma-
∂arsky, ale moΩno z t¥chto pamiatok tu-
ßi†, ako hovorili Ma∂ari. 

Uhorské irk né s o i . Biskupstvá a arcibiskupstvá
naz¥vame aj cirkevn¥mi stolicami – diecézami. Po™as pano-
vania krá¬a §tefana vytvorili osem tak¥chto jednotiek. Ostri-
hom a Kalocsa sa stali centrom arcibiskupstiev. Biskupstvá
sídlili v mestách Veszprém, Pä†kostolie, Ráb, Jáger a Csa-
nád. Sídlo sedmohradského biskupstva je neisté (pravdepo-
dobne bolo v meste Alba Julia).

ájdite v historickom atlase s dla uhorsk ch diecéz.

o s dok kr a ana. §tefan vynáßal spravodlivé súdy
aj v prípade cudzincov. Pod¬a legendy sa raz stalo, Ωe 
do Uhorska prißli kupci z inej krajiny. Krá¬ovi sluhovia
chceli získa† ich zlato a striebro a prepadli ich. Niektor¥ch
zabili, in¥ch zranili a obrali o majetok. Ke∂ si krá¬ vypo™ul
ponosy kupcov, svojich vojakov odsúdil na smr† a na v¥stra-
hu ich nechal poveßa† pri ceste po dvoch. Potom prikázal, aby
cudzincov, ktorí môΩu prichádza† do krajiny slobodne, nikto
neob†aΩoval.

r  kni a a ri ha

Krá  te an chcel zanecha  korunu
svojmu synovi mrichovi. Preto venoval
ve¬kú starostlivos† jeho v¥chove. ni
a a ri ha vychovával u™enec a

mních rhard (ma∂. Gellért). Predsa
sa z neho nestal krá¬. Krátko po svojom
sobáßi sa na po ova™ke zranil a zomrel.
Synova smr† hlboko otriasla §tefanom.

Krá ovsk  hlavu naßli ri vyko ávka h v meste Kalo sa. noh  sa
domnieva  e so ha zo razu e v t ho te ana.
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Star¥ panovník si nakoniec a s o ho n s dn ka r i
s s rinho syna ra. Peter sa narodil v Benátkach, ale
v tom ™ase uΩ Ωil v Uhorsku. (§tefan ho vymenoval za
hlavného velite¬a krá¬ovsk¥ch vojsk.) Dedi™ po muΩskej
línii a  vßak zorganizoval  proti krá ovi sprisahanie.
tefan bol opä† núten¥ siahnu† po násilí. Vzbúrencovi

Vazulovi nechal vypichnú† o™i, jeho synovia (Andrej, Belo
a Levente) z krajiny ußli. 

Uhorsko v období Arpádcov

Gerhard nebol iba Imrichov¥m u™i-
te¬om. V ist¥ deµ k nemu pristúpilo trid-
sa† pokrsten¥ch ß¬achticov. PoΩiadali ho,
aby z ich detí vychoval kµazov. Ide
o prvú zmienku o ßkolstve v Uhorsku.

ano  rady syno i ri ho i. Krá¬ §tefan zhrnul svoje
rady synovi Imrichovi aj v písomnej forme. Názov tohto
diela je onau™enia. Krá¬ ho napísal pravdepodobne spolu
s biskupom Gerhardom.

Z tejto knihy sa dozvedáme pravidlá, ktoré musí pod¬a
§tefana dodrΩa† dobr¥ panovník. Bola medzi nimi úcta vo™i
bojovníkom a vzneßen¥m, pohostinnos† vo™i cudzincom.
Ve¬mi dôleΩitou je rada na sledovanie kres†anského
náboΩenstva a na dodrΩiavanie kres†anskej morálky.

Úryvky z Ponau™ení: „... ke∂ chceß pre svoje krá¬ovstvo
získa† ™es†, prijímaj spravodlivé súdy  ke∂ chceß svoju dußu
ovláda†, bu∂ znáßanliv¥... Ke∂ totiΩ chodíß s mudrcmi, aj ty
budeß múdry, ke∂ sa vßak spojíß s bláznami, aj ty budeß patri†
medzi nich...“

„Krajina s jedn¥m jazykom a rovnak¥mi zvykmi je
slabá... preto ti prikazujem, syn môj, aby si cudzincom dob-
romyse¬ne pomáhal a ctil si ich, aby sa radßej zdrΩiavali
u teba neΩ inde...“

oká te na základe tohto te tu  e te an nebol tyran.
o dokazuje to  e krá  riadil krajinu spolu so svojimi

múdrymi radcami  tzv. krá ovskou radou?
ysvetlite  ™o znamená „...dobromyse ne pomáhaj a cti... .

rhard a s ka. Pod¬a Gerhardovej
legendy po™as putovania h¬adal biskup
v jednom dome noc¬ah. Nadránom po™ul,
ako si jedna Ωena pospevuje pri príprave
raµajok. Gerhard trocha prekvapen¥ pos-
meßne sa sp¥tal svojho sprievodcu:
po™ujeß symfóniu Ma∂arov? (Symfónia
je totiΩ ove¬a zloΩitejßia skladba.)
O nieko¬ko minút neskôr vßak dodal:
„Táto Ωena musí by† ß†astná, lebo hoci je
slúΩkou, predsa vykonáva svoju prácu
pekne, bez frf¬ania  a veselo.“ Potom
obdaroval slúΩku peniazmi.

istite  ™o znamená dedi™ po me™i a po
praslici mu ská a enská l nia

1. Aké bolo pohanské meno te ana?
2. Kto bol Kopá ? Ak m právom iadal

pre seba trón?
. re™o bolo d le ité  aby te an ne-

bol knie a om  ale krá om?
. Ak m cie om slú ili te anove zá-

kony? irkevné a svetské ciele.
5. re™o vypichli azulovi o™i?

a o ni  kr s anského horského

Porazenie Kopáµa a in¥ch vzbúrencov.
Po Gejzovi sa stáva knieΩa†om §tefan.
Koniec roku 1000: korunovácia §tefa-
na.
Organizovanie cirkvi a stolíc.
Ne™akaná smr† knieΩa†a Imricha – Kto
má by† nasledujúcim krá¬om?

u n  mlynsk  kame  ak m mohla ra ova  a  sl ka  ktor  stretol
erhard. odo n  kamene ou vali eßte red  rokmi  ri ra

vovali nimi krmivo re zvieratá.
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. hao i ké d sa ro ia

o smrti silného krá a te ana vy lo najavo  e pohanské zvyky
e te silne pre vajú. nútorné spory chcel vyu i  nemecko-r m-
sky cisár na obsadenie krajiny. e kou otázkou tej doby bolo to
™i sa podar  zachova  nezávislos  kres anského horska.

ory o r n

Benátsky Peter ako krá¬ popudil proti sebe Uhrov. Opie-
ral sa totiΩ v¥lu™ne o cudzích rytierov a na svojom dvore
im vychádzal v ústrety. Uhorsk  o i sa ™oskoro 
ri i ro i ro i a a kr a o i i Arpádovho potomka

a a . Peter poΩiadal o pomoc nemecko-rímskeho
cisára, ktor¥ porazil Samuela Abu (roku 1044) a na trón
opätovne zasadol Peter. Za v¥menu r s  na  
is r  ho énny  no  ktorého rozkazy poslúchne. 

o znamená vz ah medzi lénnym pánom a lénnikom?
re™o by bolo pre krajinu nev hodné  keby sa krá  stal lén-

nikom nemecko-r mskeho cisára?

ohanské ry

Petrovo ví†azstvo vßak neprinieslo mier. od d n
ve¬moΩa z Békeßskej Ωupy a  sa noh  ri i proti
krá¬ovi. omnievali sa  e pr ™inou mnoh ch katastro
ktoré krajinu postihli  je nové nábo enstvo. Preto sa h i

r i  k ohansk  i r a zvrhnú† nov¥ kres†ansk¥
uhorsk¥ ßtát. Zároveµ sa proti Petrovi vzbúrila aj skupina

horsk h o o  a irk n h hodnos ro  o o
a i domov Vazulov¥ch dvoch synov ndr a a n
ho, ktorí po otcovej smrti utiekli do Ruska.

Kto bol azul?

Z dvoch skupín vzbúrencov chceli ve¬moΩi a cirkevní
hodnostári dosadi† na trón Ondreja, pretoΩe bol kres†an.
Ondrej v ak bol núten  dohodnú  sa s atov mi pr vr en-
cami. ra r h  ora i i a ndr a kor no a i 
a kr a (Ondrej I., 1046–1060). Dohoda s pohanmi vßak

vyßla ve¬mi draho. bojoch padlo ve a k azov a obe ou
pohanov sa stal aj samotn  biskup erhard. (Gerharda ne-
skôr kanonizovali, ™iΩe vyhlásili za svätého.)

Ondrej sa opieral o hrady a stolice, v∂aka ™omu upevnil
svoju moc. Pohanskú vieru opä† zakázali. ra ina os a a
kr s ansk . 

Uhorsko v období Arpádcov 9

r ko  kronika(*) o is  ro
 d  ak o  „Nedbal na krivdy ß¬ach-

ticov Hungarie, dobroty, ™o poskytla
zem, ako divá zver zoΩieral spolu
s revúcimi Teutonmi (Nemcami) a s†a
lastovi™ky ßtebotajúcimi Latinmi (™iΩe
Talianmi).“

o mysl te  pre™o kronika takto cha-
rakterizuje cudzincov?

r ko  kronika o is  or k
a a  ak o „Akonáhle sa za-

™ala bitka, na oboch stranách tvrdo bojo-
vali, k¥m nakoniec vo viere v BoΩiu po-
moc zví†azil ß†astne cisár. Porazen¥ krá¬
Aba utiekol smerom k Tise, kde ho v jed-
nej dedine Ma∂ari, ktor¥m po™as svojho
panovania ßkodil, bez milosti v pivnici
zabili...“

ndr  a ohania. Ondreja a Levente-
ho, ktorí sa vracali do krajiny, obk¬ú™ili
Vatovi prívrΩenci uΩ na v¥chode (pri
meste Abaújvár). Pod¬a kroniky ich
poΩiadali, aby povolili návrat celého ná-
roda k pohanstvu, „aby mohli zavraΩdi†
biskupov a klerikov, zbúra† kostoly,
zavrhnú† kres†anskú vieru a uctieva†
znovu balvany“. Kvôli tejto poΩiadavke
vypukol medzi knieΩatami spor, pretoΩe
Ondrej bol kres†an, Levente vßak zostal
pohanom. Nakoniec ustúpili pohanom,
za ™o sa cítil Ondrej do smrti vinn¥.

istite  ™o je balvan.
re™o nakoniec ustúpil Ondrej poha-

nom?
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ké oky

Krá¬a Ondreja I. chcel nemecko-rímsky cisár donúti†,
aby pod¬a Petrovho príkladu bol jeho lénnikom. Uhorsk¥
krá¬ to odmietol. is r preto d akr  a o i  na
Uhorsko. Prv¥ útok uskuto™nil roku 1051, druh¥ o rok
neskôr. 

Ondrej zavolal na pomoc svojho brata knieΩa Bela (*),
ktor¥ bol vtedy v Po¬sku. Bela obdivovali Poliaci pre jeho
silu, naz¥vali ho Majster ™i Byvol. Pomocou Bela sa oda
ri o o  yhna .

V záujme mieru poΩiadal Ondrej I. pre svojho syna ruku
dcéry nemeckého cisára. 

Po ví†azstve nad Nemcami sa snaΩil Ondrej napravi†
ßkody, ktoré utrpeli kres†ania a cirkev. ihanyi zalo il
benedikt nsky klá tor. 

Uhorsko v období Arpádcov

r  isk a rharda. Ke∂ dorazili
k peßtianskemu dunajskému brodu, „na
vßetko odhodlaní ¬udia, ™iΩe Vata a jeho
kumpáni... prepadli biskupa a jeho sprie-
vod a hádzali do nich kamene... Biskup
Gerhard neustále dvíhal do v¥ßky kríΩ,
™o vßak úto™níkov eßte viac rozhnevalo...
vytiahli ho z voza a nasadili na dvojkole-
sov¥ vozík a z vrchu ho hodili do h bky.
A ke∂ eßte prejavoval známky Ωivota,
kopijou mu prepichli hru∂ a na skale
rozmliaΩdili jeho lebku. Kristov slávny
mart¥r takto odißiel do sveta ve™ného
ß†astia. Dunaj ™asto zaplavil túto skalu...
ale sedem rokov nebol schopn¥ zmy†
Gerhardovu krv.“ (Úryvok z Obrázkovej
kroniky)

iete  ako sa dnes naz va vrch
z ktorého erharda vrhli do h bky?

or ky n k h o sk. K neús-
pechu prvej nemeckej v¥pravy pod¬a
kroniky prispel v rozhodujúcej miery
ist¥ uhorsk¥ bojovník otmund (Potápa™
Kund). Ke∂ cisárske lode dorazili po
Dunaji k ratislave, Zotmund k nim
v noci priplával a vyvatal do nich diery.
Ke∂Ωe potraviny a zbrane boli na poto-
pen¥ch lodiach, nemecké vojsko sa mu-
selo vráti†.

O rok zaúto™ili Nemci znovu. KnieΩa
Belo vßak dal po trase príchodu cisár-
skych vojsk zapáli† vßetky potraviny
a krmivo. Hladujúci nemeckí vojaci sa
pri Stoli™nom Belehrade zastavili a oto-
™ili spä†. Pre ¬ahßí a r¥chlejßí ústup za-
hadzovali svoje brnenie. Pod¬a kronikára
toto miesto naz¥vajú érte ske vrchy
(vért – ma∂. brnenie).

o mysl te  pre™o prepravovali v -
zbroj a potraviny na lodiach a nie na
vozoch?

ájdite v historickom atlase rati-
slavu a érte ské vrchy.

o mysl te  pre™o trvalo tak dlho roz -
renie kres anstva?
Kto sú sv tci?

o ha v t ho erharda
■ iete  kde sa nach d a?

Pre™o pr ve ta ?

o  medzi neme k mi a uhorsk mi vo akmi 
■ i nite si stav  sklonen  k e i  to v a il v te to itke? 
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okra o ani  s oro  o r n

Ondrej chcel zanecha  korunu svojmu synovi  ale robil
si na u nárok aj jeho brat elo. Ke∂ sa krá¬ to dozvedel,
dohodol si s Belom stretnutie a navrhol mu, aby si vybral
medzi me™om symbolizujúcim knieΩatstvo a krá¬ovskou
korunou. Belovi jeho prívrΩenci prezradili, Ωe ke∂ si
vyberie korunu, Ondrej ho nechá zabi†. Preto poloΩil ruku
na me™.

Uhorsko v období Arpádcov

ak ada ia is ina ihanského o s a. Latinsk¥ text
obsahuje nieko¬ko ma∂arsk¥ch slov. „Vojnová cesta vedúca
do Stoli™ného Belehradu“ je napríklad napísaná takto (po
ma∂arsky): „feheruuaru rea meneh hodu utu rea“.

Je zaujímavé, Ωe listina je zloΩená. V tom ™ase takéto
dokumenty nezvíjali, ale preloΩili a uloΩili do koΩeného vre-
cúßka. Takto zabalenú listinu zavesili na koΩen¥ motúz
niekde vysoko, aby ju myßi neohr¥zali.

aklada ia listina ihansk ho o átstva v latinskom azyku 
■ o ste sa ™ili o pr prave list n?

¶o si vy erie knie a  korunu ale o me  
■ tor  historick  dalos  o ra e kronika?

to ô e y  postava s kor no  pri posteli?
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Napriek svojmu s¬ubu elo ™oskoro za™al proti Ondre-
jovi vojnu. V rozhodujúcej bitke Ondrej utrpel smrte¬né
zranenie (pochovali ho v Tihanyi). r o  sa s a  o
(Belo I., 1060–1063). Zvolal krajinsk¥ snem, aby si vy-
po™ul s†aΩnosti svojich prívrΩencov. ZhromaΩdení ú™astní-
ci Ωiadali znovunastolenie pohanského náboΩenstva, ™o
vßak Belo nemienil splni† v Ωiadnom prípade. Vzbúrencov
nakoniec rozohnal pomocou vojska. Belo n ano a  d ho,
zomrel za zvláßtnych okolností: †aΩká drevená konßtrukcia
trónu spadla na neho a zabila ho.

Uhorsko v období Arpádcov

Je zaujímavé, Ωe Svät¥ §tefan trestal
zlodeja t¥m, Ωe ako odßkodné musel da†
ur™it¥ po™et juncov (to bolo platidlo
namiesto peµazí). Prísnejßie tresty doka-
zujú, Ωe po §tefanovej smrti sa krádeΩe
mimoriadne rozßírili.

1. Kto bol eter? re™o  jeho vládu neprijali
uhorsk  ve mo i?

2. Aké boli pr ™iny pohansk ch vzbúr?
. re™o a ako zomrel biskup erhard?
. re™o zaúto™il nemeck  cisár na horsko?

5. Ak m sp sobom dokázali hri porazi
emcov?

6. Kto boli Ondrej a elo?

hao i ké d sa ro ia

Boj medzi Petrom a Samuelom Abom o trón.
Pohanské povstania proti kres†anskému náboΩenstvu
a cirkvi. Vata.
Nemecké útoky – uhorské ví†azstvá.
BratovraΩedn¥ boj o korunu medzi Ondrejom
a Belom.

. r o s o adis a a . ého
a o o ana aného  U ného

o elovej smrti sa neskon™ilo obdobie anarchie a bojov
o trón. Mier pri iel do krajiny a  koncom storo™ia  ke  sa
krá om stal adislav . nesk r: v t . 

haos  kra in

adis a  . (1077–1095) d di  ni n a
dlh¥mi vojnami pozna™enú kra in . ¶as  obyvate ov
trpela na pohanskej viere a nechcela nasledova  u™enia
kres anskej cirkvi. Mnoh  sa búrili aj proti tomu  aby
slú ili zemepánovi: nechceli i  ako poddan . Preto puto-
vali po krajine a nemali stále bydlisko. Nebolo zriedkavé,
Ωe sa Ωivili kráde ou. Mnohokrát odohnali z krá¬ovsk¥ch,
cirkevn¥ch ™i in¥ch majetkov celé stáda, ale ™astejßie krad-
li po jednom zvierati. 

re™o udia utekali miesto toho  aby zostali poddan m?

as o ni  oriadk

V záujme nastolenia poriadku prijímal krá¬ i
r sn  kony. ariadi  a y o si i ka dého  k o k

radn  ia  ako  hodno a s i ky (alebo 10 dinárov (*).
Ke∂ niekto ukradol iba jednu hus ™i sliepku, tomu vypich-
li o™i. Deti zlodeja predali za otrokov. r sny trest ™akal aj
na t ch  ktor  odkúpili ukradnuté veci alebo pomáhali pri
ich predaji. Ve¬moΩi museli krá¬ovi prisaha†, Ωe v Ωiadnom
prípade nebudú zlodejov skr¥va†.

elikviár v t ho adislava. V te to ozdo ene
s hránke dr ia k sok z adislavove  le ky  i e
relikviu. o ha sa ravde odo ne odo á na

adislavovu tvár  
■ o v etko ô e y  relikvio ? Pre™o s  dôle

it  relikvie pre stredovek ch kres anov?

re™o pochovali Ondreja . v ihanyi?
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Uhorsko v období Arpádcov 3

Ladislav ak a  aj o. Chcel t¥m zabezpe™i†, aby
na pozemkoch, ktoré daroval, vΩdy bolo dos† ¬udí na ob-
rábanie pôdy. udia, ktor¥ch usadili na takéto pozemky,
boli povinní slúΩi† novému pánovi a plati† dane v naturá-
liách. eboli u  viac slobodn mi u mi.

DodrΩiavanie zákonov presadzoval Ladislav aj t¥m, Ωe
v o i no  hrad kde sa najviac zdrΩiaval, kaΩdo-
ro™ne s oriada tzv. dni kona. Ke∂ sporné strany boli
s rozhodnutím sudcu nespokojné, v tieto dni sa mohli ob-
ráti† na krá¬a. tom ™ase u  bol najd le itej m krá ovsk m
s dlom toli™n  elehrad. Ostrihom sa stal centrom
uhorskej cirkvi.

kony na osi n ni  irk i

Krá¬ vydával zákony aj na posilnenie cirkvi. Za §tefana
bolo povinné chodi† na omßu, ale mnohí to nedodrΩiavali.
Ladislav preto s ano i  a i o ani  r  h  k or  n
hodi i do kos o a. Prikázal, aby nikto nepracoval

v nede¬u a iné sviatky (do roka bolo 37–38 sviato™n¥ch
dní). Jarmoky a trhy sa museli kona† v sobotu. 

Zákony s ano i i i r sny r s   k or  i i o
hansk  s so o a „obete ukazujú pri studniach, ™i no-
sia dary k stromom, prameµom ™i kameµom“. Zakázal

o i  s dy. Komu nemohli dokáza†
vinu, nad t¥m vynáßali tzv. boΩie súdy.
ObΩalovan¥ musel chyti† do rúk Ωeravé
Ωelezo a odnies† ho na ur™enú vzdiale-
nos†, vä™ßinou na sto krokov. Ranu mu
potom zaviazali a zape™atili (aby ju ne-
mohol lie™i† bylinkami). Obväz po nie-
ko¬k¥ch dµoch odstránili. Ak sa rana za-
™ínala hoji†, doty™n¥ bol nevinn¥, ale ak
nie, domnievali sa, Ωe je to trest BoΩí,
teda obΩaloba je pravdivá. Vinníka obe-
sili.

re™o bolo v stredoveku ove a a ie
dokáza  niekoho vinu ako dnes?

r o ské s d o. V období prv¥ch krá¬ov
mal panovník nieko¬ko sídel, ™iΩe krajina
mala viac „hlavn¥ch miest“. Krá¬ spolu
s cel¥m dvorom sa zdrΩiaval raz na jed-
nom, inokedy na druhom hrade.
SluΩobníkov, ktorí sa o nich starali, usa-
dili v okolit¥ch dedinách. Mnohé obce to
dodnes zachovávajú vo svojom názve. 

m sa zaoberali sluhovia z nasledu-
júcich ded n: Halászi Rybáre

adászi ovce  ovászi  olymár
okolce  agykovácsi Ková™ovce
llô  Kulcsod K u™iare  zakácsi
zekeres ozokany ?

oklina ri orde. e enda hovor  e hora sa tu
roztvorila red uteka im adislavom  a y z s

kal náskok.

o  s d. V stredoveku sa domnievali  e zl ho
loveka a  rieka vyhod . reto ke  o vinen
zostal na hladine  ova ovali ho za vinn ho.
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ods†ahova† dediny od kostolov, ™ím chcel zabráni† tomu,
aby preΩívali pohanské zvyky.

V snahe ukáza† Uhrom príklad, Ladislav kanoni o a
piatich skôr Ωijúcich ¬udí. Za svätého vyhlásil krá¬a §tefana
za zaloΩenie uhorskej cirkvi, biskupa Gerharda zasa pre
jeho mart¥rstvo. Okrem nich kanonizovali §tefanovho
syna Imricha a dvoch pustovníkov.

Uhorsko v období Arpádcov

s . Pôst trval pred Ve¬kou nocou ßty-
ridsa† dní. Bolo zakázané jes† mäso.
KaΩd¥ videl, ™o je jeho sused, ™iΩe pod¬a
dodrΩiavania pôstu sa dalo zisti†, kto je
kres†an a kto nie.

DodrΩiavanie pravidiel pôstu vyΩado-
vali prísne zákony. Ladislav nestrpel po-
rußenie zákonov ani v prípade cudzin-
cov, ktorí prichádzali zo západu. Pod¬a
krá¬ovho zákona mohli ís† „kam chcú,
ale peniaze, ktoré tu získali, musia
necha† tu“.

 ra i a. Ke∂ Ladislav I. vyhlásil
§tefana za svätého, h¬adal mu aj nov¥
hrob. Ke∂ §tefanovu truhlu otvorili,
údajne sa z nej ßírila príjemná vôµa
a krá¬ovu pravú ruku naßli zachovanú.
Pre stredovekého ™loveka to bol zázrak,
ktor¥ dokazoval, Ωe §tefan je naozaj
svät¥. Zápästie pravej ruky §tefana je
dnes uloΩené v budapeßtianskej bazilike
v ozdobenom relikviári.

ni boli ko™ovn¥m národom po-
chádzajúcim z zie. Ich spôsob Ωivota
sa podobal tomu, ako Ωili starí Ma∂ari.
Po™as panovania Ladislava neraz zaúto-
™ili na Uhorsko.

o znamená „mart rstvo  biskupa er-
harda?

opakujte si  kto boli pustovn ci? 1 .
strana

ndy o kr o i adis a o i. S oso-
bou Ladislava sú spojené mnohé povesti
a legendy. Jedna z nich hovorí, Ωe Ladis-
lav eßte ako knieΩa sám za™al prenasle-
dova† úto™iacich Kumánov. Ke∂ videl,
Ωe ist¥ kumánsky bojovník uniesol krás-
nu ma∂arskú devu, vydal sa za ním, ale
ho nedobehol. Zakri™al deve, aby Kumá-
na strhla zo sedla, tá to aj urobila a
Ladislav porazil protivníka v súboji.
Ladislavovu bojovú sekeru dodnes
uchovávajú v oradejskej katedrále, ktorú
zaloΩil. Sedmohradská legenda tvrdí, Ωe
obrovskú priepas† v Torde vyryli pod-
kovy Ladislavovho koµa.

adis a o a ahrani n  o i ika

adislav chránil krajinu aj pred vonkaj m nepriate om.
Jednu z najvä™ßích hrozieb znamenali ni ktorí opä†
úto™ili od v¥chodu. V bojoch proti nim viedol armádu
samotn¥ krá¬. ¶asto preukázal mimoriadne hrdinstvo.
Hovorilo sa o µom, Ωe je najchrabrejßím rytierom v krajine.
V stredoveku ho naz¥vali ry i rsky kr o .

Ladislav sa nesnaΩil iba ochráni† krajinu, ale viedol aj
dobyva™né vojny. V susednom Chorvátsku zomrel krá¬.
Jeho vdova (Ladislavova sestra) poΩiadala o pomoc uhor-
ského krá¬a. Ladislav ri o i  hor sko k Uhorsk .

ájdite v historickom atlase horvátsko.

o o an an  U n

Ladislav I. nemal syna a trón po µom získal jeho bratra-
nec o o an (1095–1116). Pôvodne sa mal sta† kµazom,
chodil do ßkoly, vedel p sa  a ™ ta  ™o bolo v tom ™ase zried-
kavé. Koloman bol vzdelan¥, preto ho prez¥vali „u™en¥ .

v tá ravi a  rav  zá stie krá a te ana 
■ o ste ™ tali o te to relikvii?

opakujte si  ™o znamená ko™ovn  sp -
sob ivota. 5. trieda

o je relikvia?
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Ak  je rozdiel medzi poves ou a legen-
dou?

istite  v ktorej krajine le  dnes Oradea.

Svoje telo vßak necvi™il, ve∂ ako nádejn¥ kµaz to nepo-
vaΩoval za dôleΩité. Uhorskí ve¬moΩi a bojovníci, ktorí
obdivovali Ladislavovu silu, sa len vysmievali novému
panovníkovi pre jeho telesnú slabos†.

Koloman pokra™oval v prijímaní zákonov. Nariadil vy-
bera† o na hraniciach krajiny za preváΩan¥ tovar. i r
ni  r s y a kr d . Na smr† odsúdili iba toho, kto ukra-
dol hodnotu vyßßiu ako cena jedného dobytka. 

Koloman pokra™oval aj v dobyva™n¥ch vojnách. Po Chor-
vátsku o sadi  a i  na jadranskom pobreΩí. horsko
z skalo takto morské pr stavy  kam prichádzali lode z ∂ale-
k¥ch krajín. 

Koloman nemohol panova† v pokoji, pretoΩe jeho mlad-
ßí brat, kni a o sa chcel sta† krá¬om. Koloman ne-
mal na v¥ber a musel s ním bojova†. Nechcel vßak lmoßa
zabi†, ale aby nebol schopn¥ vykonáva† krá¬ovskú funkciu,
nechal vypichnú† o™i jemu i jeho synovi Belovi.

Uhorsko v období Arpádcov

v t  adislav zá as  s kumánskym velite om. reska z kostola vo Ve
ke  omni i. Kumánsky o ovn k na rv uteká a strie a z luku dozadu

otom sa o a a asu . 
■ Poro pr va te t to poves  o ro  na o r k  diev™a? Pod a ™oho

vie e  e n stenn  a a o ra e sv t ho kr a?

1. re™o schválil adislav . mimoriadne pr sne zákony?
2. o boli dni zákona?
. re™o nebolo povolené priná a  obete napr klad pri stud-

niach?
. re™o naz vali adislava rytierskym krá om?

5. Ako pokra™oval v zahrani™nej politike adislava .
Koloman ™en ?

r o s o adis a a . ého  a o o ana
aného  U ného

Krá  adislav: prísne zákony na ochranu vlastníctva.
Posilnenie kres†anskej cirkvi → posilnenie stredovekého
uhorského ßtátu.
Dobytie Chorvátska.
Koloman ™en : zmiernenie zákonov, dobytie Dalmácie.

o vypl va z toho  e Koloman zmiernil
adislavove pr sne zákony?

a územ  ktorej krajiny sa nachádza
dnes almácia? ájdite v historickom
atlase známe pr stavné mestá. istite
ako sa naz vajú dnes.

o  o a i . Na prímorské oblasti
si robili nárok aj Byzancia i Benátky.
Bolo to zdrojom dlh¥ch sporov a prí™i-
nou vojen.

Hr a  a kri  kr  o o an  Ladis-
lav vybral za svojho nástupcu lmoßa. Po
krá¬ovej smrti si vßak na trón zasadol –
nevedno ako – Koloman. lmoß sa s t¥m
nikdy nezmieril a nieko¬kokrát zor-
ganizoval proti Kolomanovi sprisahanie.
Krá¬ ho preto nechal oslepi† a rovnako
potrestal aj jeho syna Bela. Neskôr sa
vßak Belo predsa stal krá¬om ako Belo II.
(Slep¥). Kronikári mu chceli lichoti† t¥m,
Ωe Kolomana vykres¬ovali ako netvora.
Túto charakteristiku neskôr prevzala aj
Obrázková kronika: „Za Kolomanovho
panovania sa stávali straßné veci. Telesne
vyzeral Ωalostne, ale bol prefíkan¥
a u™enliv¥, strapat¥, chlpat¥, poloslep¥,
hrbat¥, kriv¥ a koktav¥...“

ájdite v historickom atlase jadranské
pobre ie a enátky.
O yzantskej r i ste sa u  u™ili  e bola
v tom ™ase ve mocou a viedla rozp navú
politiku. re™o potreboval morské pr s-
tavy mal  mestsk  tát enátky?
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. do i   . a ndr a .

Ako sa stredoveké horsko rozv jalo  tak sa objavovali
stále nové problémy. a ich rie enie pou vali panovn ci
r zne opatrenia.

r ani ia kr o sk h rado

anovanie ela . 11 2 11 6  bolo jedn m z vrchol-
n ch obdob  stredovekého uhorského krá ovstva. Mlad¥
muΩ vychovan¥ v Byzancii bol zvyknut¥ na prepych cisár-
skeho dvora. Okrem toho sa nau™il vßetko, ™o musel vedie†
panovník bohatej krajiny. 

Po korunovácii za™al Belo III. robi† poriadok v záleΩitos-
tiach uhorského ßtátu. V Byzancii videl, Ωe vßetky dôleΩité
rozhodnutia zapisujú. Preto na svojom dvore a o i  rad
na so né y a o ani  i os . (To bola kance-
lária.) Jeho hlavnou úlohou bola registrácia darovan ch
pozemkov a vystavenie darovac ch list n. V kancelárii vyho-
tovili spisy aj o súdnych sporoch, v ktor¥ch rozhodoval krá¬. 

Pravdepodobne v úrade Bela III. pracoval aj kronikár
nony s. Kancelária fungovala vtedy v novom krá¬ov-

skom sídle v Starom Budíne. 

Uhorsko v období Arpádcov

ko sa dos a  kni a o do y an
i  Jeho brat §tefan III. viedol o trón

dlhé boje. V tomto boji poΩiadal o po-
moc byzantského cisára, ktor¥ aj pomo-
hol, ale nie „zadarmo“. Za v¥menu Ωia-
dal pre seba Dalmáciu a Chorvátsko.
Dosiahol tieΩ, aby vtedy eßte maloletého
Bela poslali do Byzancie. Cisár totiΩ ne-
mal syna a uhorské knieΩa dlho vycho-
vával ako svojho nástupcu. Na byzant-
skom dvore dostal Belo meno Alexios
a zasnúbili ho s cisárovou dcérou. Ne-
skôr sa vßak panovníkovi predsa narodil
syn a odvtedy ozna™ovali Bela za dedi™a
uhorského trónu.

ister iánsky kostol v o i la át alva. r slußn i tohto rádu nestavali om zne kostoly. omnievali sa  e ozdo y len
odved  i h ozornos  od modlitie  a olo y to a  z yto n  mrhanie eniazmi. Jedine okno nad v hodom olo 

ozdo en . Vytvorili ho tak  a y red olud a ßie slnko osvet ovalo k aza  ktor  ráve sl i o rad. 
■ i nite si na en o  o r k  v avo vchod postaven   t av ch a led ch ka e ov

7/16/06 10:2 PM Page 76



Uhorsko v období Arpádcov

o a ahrani n  o i ika

Bela III. povaΩovali za ve¬kého krá¬a aj v zahrani™í.
Dokázal získa† spä† od Byzancie územia, ktoré jej odo-
vzdal jeho otec, teda Chorvátsko a Dalmáciu. Belo sa
dostal do príbuzenstva s francúzskym krá¬om, ke∂ sa
oΩenil s jeho dcérou. namenalo to  e horsko pova ovali
za rovnocenné s ostatn mi európskymi tátmi.

aro ani  kr o ského a k

Devä† rokov po Belovej smrti získal trón jeho menßí syn
ndr  . (1205–1235), ktorého panovanie bolo plné

vnútorn¥ch bojov a sporov.
Krá¬a ob†aΩovalo jeho okolie sústavn¥mi prosbami.

Chceli dosiahnu†, aby im krá¬ dal pozemky a hrady na ve™-
né ™asy. Za v¥menu s¬ubovali panovníkovi vernos†. Inde,
v západoeurópskych krajinách to bol beΩn¥ zvyk. Ondrej
v snahe posilni† svoju moc t¥mto poΩiadavkám vyhovel.

o o  odo da  o ro ské ia  ké ako s o i
a. Najbohatßích ve¬moΩov za™ali vtedy naz¥va† ar n i.

Do ich rúk sa dostali aj niektoré krá¬ovské hrady, ™iΩe
vojenská sila panovníka bola naßtrbená.

oko n  kra ina a a  a

i ia a h a (*) sa o a a ak  ar no  k or
a i o ro ské a ky. Nákladné vojny, ktoré viedol

krá¬, tieΩ do¬ahli najviac na t¥chto bojovníkov, ktor¥ch zú-
falos† takmer vyústila do povstania. Okrem nich sa ri i
a tí o i, ktor¥ch krá¬ vynechal z okruhu

Uhorsk  s  kor na. Dlho
preΩíval názor, Ωe túto korunu
daroval pápeΩ roku 1000 Sväté-
mu §tefanovi. Vedci vßak tvr-
dia, Ωe bola vyhotovená neskôr.
Je vßak isté, Ωe v období Bela
III. povaΩovali za skuto™ného
panovníka iba toho, koho koru-
novali svätou korunou.

horská sv tá koruna

opakujte si  ™o ste sa u™ili v piatej triede o Anonymovi.
Kde mal s dlo v t  te an a v t  adislav?

re™o je v hodné  ke  v etky d le ité zále itosti zachytia 
v p somnej podobe?

Hodno rné i s a. Vßetky problema-
tické záleΩitosti krajiny nemohli vyrießi†
krá¬ovské úrady. Na vidieku preto vy-
tvorili tzv. hodnoverné miesta, ktoré
fungovali v kláßtoroch alebo v biskup-
sk¥ch sídlach. Tu sa konali aj BoΩie sú-
dy, o ktor¥ch vyhotovili spravidla  aj do-
kumenty.

Po™as panovania Bela III. vydávali
tieto hodnoverné miesta aj listiny. Preto
to bolo dôleΩité, lebo na základe t¥chto
listín bolo moΩné zisti†, komu patria jed-
notlivé majetky. Tieto listiny sa vyhoto-
vovali vo viacer¥ch exemplároch, jeden
z nich uloΩili vΩdy na hodnovernom mies-
te. Ak sa listina stratila, alebo o nej
vznikli akéko¬vek pochybnosti, jej pra-
vos† sa overovala na základe exemplá-
rov uloΩen¥ch na hodnovernom mieste. 

Proti falßovaniu sa bránili t¥m, Ωe
listiny písali pod seba, na jeden hárok.
Do prostriedka vßak nakreslili ve¬ké pís-
mená alebo obrázky a cez ne hárok pre-
strihli. Ke∂ potom tieto dve ™asti prilo-
Ωili k sebe, ¬ahko zistili, ™i je dokument
prav¥. Falßovate¬a vßak ™akal prísny
trest.

anoni ia adis a a . Belo III. po-
vaΩoval za svoj vzor rytierskeho krá¬a
Ladislava I. Chcel sa mu ako vojak po-
doba†, nato¬ko ho uctieval, Ωe u pápeΩa
dosiahol jeho kanonizáciu (1192).

Baróni darovali cirkvi niektoré dediny,
ktoré získali od krá¬a. Zo ziskov z t¥chto
pozemkov nechali postavi† obrovské
kostoly a kláßtory. Z nich sa dodnes za-
choval kostol v obci Ják.

iete  kde je dnes ulo ená sv tá
koruna? Ak nie  zistite to.

o naz vame o m súdom?

o urobil adislav pre posilnenie
cirkvi?

ájdite na mape ák.

7/16/06 10:2 PM Page 77



obdarovan¥ch (™asto v prospech cudzích ve¬moΩov).
ysok  k ér s bol n s oko n preto, lebo ke∂ sa krá¬ov-

ská pokladnica v dôsledku vojen vyprázdnila (stávalo sa to
™asto), panovník odobral cirkevn¥ majetok.

ndr  . yda  rok   is in  na oko ni  n
s oko n o . Dokument vßak nezaopatrili zvy™ajnou vos-
kovou, ale zlatou pe™a†ou, preto sa naz¥va a o  o .
Krá¬ v nej dal ß¬achte nieko¬ko s¬ubov. Medzi najdôleΩitej-
ßie patrilo r ni  da o  o innos i r  a h . Zlatá
bula stanovila, Ωe ß¬achta musí sprevádza† krá¬a na zahra-
ni™né v¥pravy len vtedy, ak jej panovník za to zaplatí. Ke∂
vßak napadne nepriate¬ krajinu, je ß¬achta povinná chopi†
sa zbraní. Zlatá bula ri s i a   a h a sa  o r
i  ro i kr o i  ak n or  kony kra iny. 

Po prijatí Zlatej buly Ondrej II. zmenil svoju dovtedaj-
ßiu politiku. UΩ nedaroval pozemky neobmedzene, dokon-
ca niektoré skorßie dary zobral spä†. 

Uhorsko v období Arpádcov

a ra d ni  kr o n . Krá¬ova man-
Ωelka Gertrúda pochádzala z Nemecka.
Jej príbuzn¥ch zahrnul Ondrej rôznymi
funkciami a majetkami. Uhorskí ve¬moΩi
mali pocit, Ωe sa od nich krá¬ odvracia.
Ke∂ krá¬ bojoval v Rusku, baróni zorga-
nizovali sprisahanie a po™as po¬ova™ky 
v Pilíßskych vrchoch krá¬ovnú zavraΩdili.

ri ia ka ra a ndr a . Belo III.
si zaumienil, Ωe zorganizuje kriΩiacku
v¥pravu do Svätej zeme. To sa mu vßak
nepodarilo. Synovi Ondrejovi zanechal
ve¬a peµazí práve za ú™elom, aby splnil
otcovu túΩbu. Ondrej bol krá¬om uΩ
dlhßí ™as, ke∂ na pápeΩov podnet za™al
kriΩiacku v¥pravu (1217). Uhorská
armáda vßak bola na takúto v¥pravu ma-
lá. Ondrej sa preto snaΩil vyh¥ba† bitkám.
Namiesto toho navßtevoval panovníkov
a kupoval relikvie za drahé peniaze.
Toto dobrodruΩstvo stálo krajinu ve¬mi
ve¬a peµazí, pokladnica sa takmer vy-
prázdnila. Krá¬ bol núten¥ vyrúbi† nové
dane.

 a rod  r do o .
Bola dcérou Ondreja II. a Gertrúdy. Ako
malé diev™a ju zasnúbili s nemeck¥m
grófom. Odvtedy Ωila v kaßtieli rodi™ov
svojho snúbenca. Ke∂ sa vydala, narodili
sa jej tri deti. AlΩbeta venovala stále viac
™asu chudobn¥m a Ωobrákom. Jej rodine
sa to nepá™ilo. Pod¬a legendy, ke∂ raz
niesla chudobn¥m chlieb, zastavil ju
manΩel. Bol rozhor™en¥, Ωe manΩelka
zasa rozdáva ich majetok chudobn¥m.
Ke∂ sa vßak pozrel do koßíka, miesto
chleba videl iba ™ervené ruΩe. AlΩbetu po
jej smrti kanonizovali, uctievajú ju 
v celej Európe. ahko ju spozna† na ob-
rázkoch: v rukách drΩí ve¬k¥ koßík ruΩí.

v tá l eta z rodu
r ádov ov. a a na

skle v kostole sv. l
ety v ar ur u e

me ko . l eta za
lo ila v tomto meste
nemo ni u re hu

do n h. 
■ Poro pr va te le en
d  o ivote v te

l ety

trie orn  denáre ndre a . Krá  z skaval r my navyße znehodno o
van m e az . o ne vydával nov  eniaze  ale stále s menß m a ni
ß m o sahom strie ra. ovinnos ou ka d ho olo zameni  star  enia
ze za nov  za o krá  ral a  o latky. Vyvolávalo to ve k  o renie.

e ate late  uly

Kto bol bán ánk? Ak neviete  zistite to.
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Uhorsko v období Arpádcov 9

ÍTANIE

nony o a kronika. Zo stredovekého Uhorska
zostalo zachovan¥ch mnoho písomností. Okrem listín sú
najdôleΩitejßie kroniky, ktoré hovoria o dejinách krajiny.

Autora prvej kroniky nepoznáme. O sebe napísal iba
to¬ko, Ωe je „pisárom krá¬a Bela“ a naz¥va sa „majster P.“
historici ho preto nazvali bezmenn¥m, ™iΩe Anonymom.
Pravdepodobne bol notárom Belovej kancelárie.

Anonymus písal vo svojej kronike o p vode ma ar-
ského národa a o jeho pr chode do Karpatskej kotliny.
Chcel dosiahnu†, aby ¬udia nespoznali ma∂arskú históriu
z „rozprávok sedliakov“, no predsa ™asto opisuje práve
¬udové povery. Tak napríklad prv¥ vojvodca Ma∂arov

lmoß vraj dostal meno pod¬a toho, Ωe jeho matka
Emeßa otehotnela – vo sne – od bájneho vtáka turula.

Anonymove dielo je napriek rozprávkov¥m elemen-
tom ve¬mi dôleΩité. Ke∂ písal svoju kroniku, eßte Ωili
také rodiny, v ktor¥ch v∂aka ústnemu podaniu eßte Ωila
história príchodu do Karpatskej kotliny. ¶o o tom Ano-
nymus napísal, zrejme je pravda.

1. ve te pr klady  aké zále itosti zachytávali 
v p somnej orme v úradoch ela ..

2. Kto boli baróni?
. re™o daroval Ondrej . obrovské majetky?

Aké to malo d sledky?
. Ktoré sú hlavné ustanovenia latej buly?

do i   . a ndr a .

Belo III.:
– krá¬ovsk¥ úrad na písomné vybavovanie záleΩi-
tostí,
– znovuzískanie Chorvátska a Dalmácie.
Ondrej II.:
– obrovské darované pozemky → nespokojnos†,
– 1222: Zlatá bula – zákonné obmedzenie krá¬ov-

skej moci.

nonymova so ha v uda eßtianskom estskom
sade 

■ o ysl te  pre™o ne  o ra en  tv r?

r™ite ste sa u  u™ili o bratovi uliánovi.
o o om viete?

. d a ro

s a ra a i na

Pod¬a star¥ch povestí a rozprávkov¥ch príbehov, ktoré
sa vtedy rozßirovali ústnym podaním, skupina príslußníkov
ma∂arského národa zostala pred príchodom do Karpatskej
kotliny na v¥chode. 

Na radu krá¬a sa dominikánski mn si rozhodli  e ich vy-
h adajú. Ist¥ mních sa aj vydal na cestu, ale ochorel a mu-

Ak  vták je turul? i  piatackú u™ebnicu  mal  le ikón.
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sel sa vráti†. O nieko¬ko dní zomrel. Na smrte¬nej posteli
vßak porozprával svojmu mladému druhovi Juliánovi, kde
nájde príbuzn¥ch Ma∂arov.

i n s s tromi mníchmi putoval pol roka, k¥m na i
hodn h a aro . Vtedy uΩ zostal sám, pretoΩe nie-

ktorí z jeho sprievodcov sa vrátili, iní zasa zomreli od vy-
™erpania.

V¥chodn¥ ma∂arsk¥ národ prijal Juliána so straßnou
správou: no  r a  kra ina a rsk ho h na (*) sa hys

od ani  si ky n rody r Túto armádu
eßte nedokázal porazi† nikto. Brat Juliánus sa okamΩite
vydal na cestu spä†, aby upozornil Ma∂arov na hroziace
nebezpe™enstvo. Útok Tatárov vßak neprißiel hne∂ a tak
mních sa vydal na druhú cestu na v¥chod, ale Ma∂arov tam
uΩ nenaßiel, pretoΩe ich Tatári zlikvidovali. Ke∂ sa opä†
vrátil domov, priniesol iba straßidelnú zves†: a ri id

r d a rsky  do

Po Ondrejovi II. nastúpil na trón jeho syn o .
(1235–1270). Nov¥ krá¬ nebol v ¬ahkej situácii, pretoΩe po
otcovi zdedil takmer prázdnu pokladnicu. ina ar
no  ho n n id a lebo Belo chcel opä† vytvori† silnú
krá¬ovskú moc. a  s  nohé a ky  k oré r d

 daro a  ho o . Chcel dokáza†, Ωe on je najvä™ßím
pánom v krajine. V krá¬ovskej rade nechal spáli† stoli™ky
ve¬moΩov, lebo si myslel, Ωe v prítomnosti krá¬a nikto ne-
má právo sedie†.

Ako sa blíΩili Tatári, mnohí hovorili, Ωe to je len krá¬ov
problém. Podaktorí ve¬moΩi sa eßte aj teßili. ajv ™ ia
hrozba sa v ak skr vala v tom  e v krajine sotva vedeli
nie™o o atároch. Hrozbu podcenili

ni

Kumáni Ωili pri úpätí juhov¥chodn¥ch Karpát. Eßte
nepreßli na kres†anstvo a Ωili ko™ovn m (*) spôsobom Ωivo-
ta. Ondrej . chcel s nimi vytvori† spojenectvo a presved-
™i  ich  aby prijali kres anstvo. Touto prácou poveril domi-
nikánov. Medzit¥m Kumánov porazili Tatári a kumánsky
krá¬ poΩiadal uhorského panovníka, aby sa mohol uch¥li†
do Uhorska. elo . prijal Kumánov s rados ou  pretoΩe
znamenali vojenskú posilu. Poznali tatársky spôsob boja.
Vä™ßina uhorsk¥ch ve¬moΩov a poddan¥ch vßak presídlen-
cov nenávidela, pretoΩe ich zvieratá spásali ich vysiate
polia.

pojenectvo s Kumánmi by bolo znamenalo ve kú pomoc
Ma arom. Ich krá¬a Kötönya vßak po správach o prv¥ch
tatárskych útokoch zavraΩdili v Uhorsku. Mnohí sa totiΩ
domnievali (v neposlednom rade kvôli jeho odevu), Ωe je
tatárskym ßpiónom. Po tejto vraΩde Kumáni opustili kra-
jinu, pri™om rabovali a pustoßili vßetko, ™o im prißlo do cesty.

Uhorsko v období Arpádcov

Dominikáni sa usadili na krá¬ovu Ωiados†
v Sedmohradsku. Neskôr títo mnísi
zaloΩili po celej krajine kláßtory a ßkoly.

ra id  kor no i . V období nástu-
pu Bela IV. uΩ boli zauΩité pravidlá ko-
runovácie panovníkov. Na obrade uloΩil
korunu na krá¬ovu hlavu ostrihomsk¥
arcibiskup (vo v¥nimo™n¥ch prípadoch
to mohol by† aj kalo™sk¥). Korunovácia
sa konala vΩdy v Stoli™nom Belehrade,
v kostole, ktor¥ nechal postavi† Svät¥
§tefan. Vä™ßinu krá¬ov pochovávali tieΩ
tu. Ruiny kostola zostali zachované do-
dnes.

opakujte si  ktor  krá  panoval  ke
Kumáni napadli krajinu.

 ste sa u™ili o rozdieloch medzi ko-
™ovn m a trval m sp sobom ivota. y-
menujte tieto rozdiely.

Ktor  uhorsk  krá  upozornil svojho
syna  aby cudzincov prijal do krajiny?

on olsk  o ovn k s lukom
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a rsk  s o ni

Uhorská armáda sa pokúsila zastavi† hlavné vojská
h na a  (*).  ar dy sa s r i . a r a 
ri o i hi na rieke Slaná. Zápas sa za™al v noci, ale

vychádzajúce slnko uΩ svietilo na zakrvavené bojisko.
Krá¬ o . utiekol, ale ina i o  a o ako
ahyn a. Krajina bola pred nepriate¬om otvorená.

s o ni  a ro  o o s ra né. Obyvate¬stvo poza-
bíjali alebo odviedli do otroctva, obce vypálili. V krajine
zároveµ zostali aj také oblasti, do ktor¥ch sa Tatári nedo-
stali. Ich obyvatelia trpeli ove¬a menej.

Krá¬ sa utiahol na malom ostrove v Dalmácii (Trau).
ok  tam dostal správu, Ωe a ri o s i i Uhorsko.
Prí™iny ich odchodu dodnes presne nevieme. Odißli

azda preto, lebo kone™né obsadenie krajiny plánovali na
neskorßie obdobie. Je vßak moΩné, Ωe preto, lebo v ∂alekej
v¥chodnej zii zomrel ich panovník („ve¬k¥ chán“)
a museli zvoli† druhého. Hlavní velitelia Tatárov, medzi
nimi chán Batu sa moΩno vrátili kvôli tejto vo¬be.

Uhorsko v období Arpádcov

dka  a rsk ho h na kr o i o i
. „... Viem, Ωe si bohat¥ a ve¬k¥ krá¬,

máß po™etnú armádu a krajinu spravujeß
sám. Preto je †aΩké, aby si sa mi podria-
dil dobrovo¬ne. Predsa by bolo pre teba
lepßie, keby si to urobil. Okrem toho
som sa dozvedel, Ωe mojich kumánskych
sluhov si prijal do svojej krajiny. Preto ti
prikazujem, aby si ich v budúcnosti ne-
prich¥lil a nedostal sa so mnou do kon-
fliktu...“

re™o ozna™uje tatársky chán Kumá-
nov za „sluhov ?

Ktor  uhorsk  krá  dobyl almáciu?
ájdite v historickom atlase ostrov
rauelu V. renasledu  atári 

■ Pre™o y olo pre at rov dôle it  a y a ali kr a?

Muhi

Budín

tok atárov

tek ela V.
K

K V

K  
K V V

K
K

V

Trogir

V ád atárov do horska a trasa teku krá a

k ady a ro . Tatári sa objavili pod
Peß†ou v menßích skupinách. Okolité de-
diny vypálili pred o™ami Ma∂arov, ktorí
sa utiahli za mestské hradby. Niektorí
Tatári sa odváΩili ís† aΩ k t¥mto hradbám.
Uhorskí bojovníci chceli s nimi bojova†,
ale krá¬ to nepovolil. Nakoniec arcibiskup
z Kalo™e nemohol ∂alej trpie† túto potupu
a za™al nepriate¬ov prenasledova†. Tatári
predstierali útek, ale vysvitlo, Ωe je to iba
pasca. V mo™aristej oblasti sa prenasle-
dovatelia zastavili, pretoΩe v postupe im
bránilo †aΩké obrnenie. Ke∂ to Tatári
zbadali, obrátili sa a ßípmi vßetk¥ch poz-
abíjali.

alßím príkladom tatárskych úkladov
bol ich prechod cez Dunaj pri Ostrihome.
Po™kali si, k¥m rieka zamrzne, avßak
nevedeli, ™i je ¬ad dos† pevn¥. Preto
nechali na brehu stádo koní a hovädzieho
dobytka zdanlivo bez stráΩenia a ukryli
sa. Uhri si mysleli, Ωe Tatári uΩ odißli.
Cez zamrznutú rieku prehnali dobytok na
svoj breh. Tatári tak isto preßli cez Dunaj
a Ma∂arov pozabíjali.

Aj tento pr beh zaznamenal Rogerius.
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Uhorsko v období Arpádcov

1. ak m cie om sa vybral brat uliánus na cestu na v chod?
2. re™o u  nena iel v chodn ch Ma arov po™as svojej

druhej cesty?
. ™om sa l il sp sob ivota Ma arov a Kumánov?
. re™o opustili Kumáni krajinu?

5. re™o bolo pre krá a a ké zorganizova  obranu proti
atárom?

d a ro

Cesta brata Juliána → správa o tatárskom útoku.
Belo IV.:
– Neúspeßn¥ pokus o presídlenie Kumánov.
– Odobratie darovan¥ch majetkov → ve¬a ve¬moΩov sa obra-

cia proti krá¬ovi.
11.apríl 1241: poráΩka pri Muhi.
Tatárske plienenie.

i ka ri hi. V tom ™ase sa právom obávali Tatá-
rov v celej Európe. Ist¥ o™it¥ svedok opísal tatárskych
bojovníkov takto: „O™i mali úzke a pich¬avé, ich poh¬ad
by bol schopn¥ vyv ta† dieru do medeného dΩbánu. Ich
zápach vßak bol eßte straßnejßí. Hlava im sedela na trupe
tak, ako keby nemali ani krk, tvár sa im podobala na
koΩenú  kapsu, to¬ko rán a vrások na nej mali. Nos mali
tak¥ ßirok¥, Ωe im siahal od jednej lícnej kosti po druhú.
Nosné diery sa im podobali na prevalen¥ hrob, chlpy,
ktoré z nich vyt ™ali, siahali im po ústa.“ V skuto™nosti
bol hroziv¥ nie v¥zor, leΩ spôsob boja Tatárov!

Najvä™ßia prehratá bitka v arpádovskom Uhorsku sa
odohrala pri moste na rieke Slaná. Na ¬avom brehu rieky
táborilo obrovské tatárske vojsko. Mohlo ich by† 15-20
tisíc. Ich velite¬om a vodcom celej v¥pravy bol chán

atu  ktor¥ od ve¬kého chána gedeja dostal príkaz, aby
sa vydal na západ  a sa nezastavil, k¥m neobsadí vßetky
európske krajiny. (Vtedy hovorievali: „na celom svete“.)

a pravom brehu rieky táborila armáda ela .
ktorá sa predt¥m zhromaΩdila pri Peßti a odtia¬ sa vydala
na rovinu pri rieke Slaná. Menßiu ™as† tejto armády tvo-
rili obrnení rytieri, vä™ßiu zasa ¬ahká jazda s lukostrelca-
mi. Na rovinatom teréne postavili Uhri svoj tábor tak, Ωe
ho obklopili vozmi. Pod¬a chána Batua „sa zavreli do
ohrady ako stádo zvierat“, ™iΩe sa nemohli dostato™ne
bráni†. 

Belo IV. poslal jedného prieskumníka k tatárskemu
táboru. Vtedy vysvitlo, Ωe oproti na druhom brehu  rieky
tábor  hlavná tatárska armáda. Krá¬ bol opatrn¥ a ne-

kronik  Pla™liv¥ spev  o ri s
o a rsky h n a do h ak o  „Na po-
liach a cestách leΩalo ve¬a m tvol, nie-
ktoré mali u†atú hlavu, iné boli
rozsekané, v kostoloch boli spálené telá.
Stopy po pustoßení bolo vidno na rozsi-
ahlom území, zem sa ™ervenala od krvi.
M tve telá tam leΩali tak, ako ke∂ sa stádo
pasie v pustatine, alebo ako v kameµolo-
moch stoja opracované balvany.“

V najvä™ßom sedmohradskom meste
Alba Julii videl autor iba biele kosti a na
ruinách múrov prischnutú krv.

o je kronika?
ájdite v historickom atlase Alba
uliu yula ehérvár .

Ako zist te  ktor  je av  a prav  breh
rieky? a zemepise ste sa o tom ur™ite
u™ili.

Katedrála v meste l a Julia
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preßiel cez most. Domnieval sa, Ωe je vo vä™ßom bez-
pe™í, ke∂ ho od Tatárov odde¬uje rieka. 

Krá¬ Belo a jeho velitelia nevedeli, Ωe voßli do dobre
pripravenej pasce. Bojov¥ plán Tatárov rátal s dvoma
moΩnos†ami:

1. Ke∂ Uhri prejdú cez most, obk¬ú™ia ich v polkruhu,
zatla™ia k rieke a zlikvidujú ich.

2. Ke∂ neprejdú cez most, zaúto™ia zo™i-vo™i cez most,
pri™om vyßßie a niΩßie cez rieku prejdú kr dla ( ) a obk¬ú-
™ia tábor. Chceli dosta† krá¬a Ωivého ™i m tveho. Ke∂ totiΩ
krá¬ neexistuje a velitelia sú m tvi ™i zajatí, celú krajinu
majú v rukách – domnievali sa tatárski velitelia.

A v ™o dúfali Uhri? Chceli zrejme bojova† s Tatármi
zo™i-vo™i, v otvorenej bitke a naveky im vzia† chu†, aby
zaúto™ili na krajinu.

Za ™ias Svätého §tefana a Svätého Ladislava neraz
prichádzali úto™níci z v¥chodu a obrana neraz nedoká-
zala ™eli† ne™akan¥m útokom. Ale ke∂ sa zhromaΩdila
krá¬ovská armáda, vΩdy porazila úto™níkov.

Tatársky útok sa za™al 10. apríla ve™er. Úto™níci si
mysleli, Ωe spôsobia prekvapenie a ™oskoro obsadia druh¥
breh rieky. Nestalo sa tak. Cez úzky most nemohlo prejs†
to¬ko Tatárov, aby obk¬ú™ili uhorsk¥ch bojovníkov a proti
dobre vycvi™enej armáde obrnen¥ch rytierov nemali
ßancu. Bitka netrvala dlho, chán Batu stiahol svojich
vojakov, inak by bol utrpel poráΩku.

Uhorsko v období Arpádcov 3

itka ri uhi

™ili ste sa u  o takom pr pade  ke  obr-
nen  rytieri porazili ahkú jazdu  preto e
sa nau™ili jej sp sob boja? Ktor  národ
bojoval sp sobom ahkej jazdy?
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S v¥nimkou stráΩí na moste sa uloΩili krá¬ovskí vojaci
na odpo™inok. Nerátali s t¥m, Ωe Tatári sa pokúsia znovu
o útok na obidvoch krídlach. aleko od mosta pre li cez
rieku  Na severe naßli brod (kde sa mohli cez rieku pre-
brodi† na koµoch) a na juhu preßli cez rieku na pltiach
z dreva. Na úsvite sa uΩ oddiely na krídlach dostali cez
rieku. Vtedy chán Batu znovu zaúto™il. StráΩ na moste
bola teda ohrozovaná nielen ™elne, ale aj zboku. Obrana
sa preto musela ™oskoro stiahnu†. Vzápätí mohla prejs†
cez most aj zostávajúca ™as† tatárskej armády a obk¬ú-
™ila uhorsk¥ tábor.

K¥m by si boli rytieri obliekli pancier, nasadli na
koµa a vytvorili formáciu, bolo by preßlo ve¬a ™asu. Ve∂
v brnení nebolo moΩné spa† a odpo™íva†, a tak ne™udo,
Ωe na tatársky útok neboli pripravení.

Bitka trvala od siedmej ráno do poludnia. Nikto by
nebol veril, ale bolo stále jasnejßie, Ωe ™as prinesie ví†az-
stvo Tatárov. Obrancovia si naß†astie v™as uvedomili  e
krá a ela musia z obk ú™enia vyvies . O prelomenie
úto™n¥ch radov sa pokúsila malá vybraná druΩina. Ak-
cia sa podarila, ™o vßak neznamenalo, Ωe sú v bezpe™í.
Tatári totiΩ za™ali druΩinu prenasledova†. Vßetko závise-
lo od r¥chlosti. Krá¬ mal nieko¬ko rezervn¥ch koní, ale
ani to nesta™ilo. Jeho sprievod mu prepustil vlastné ko-
ne. Vojaci bez koµa zostali v beznádejnej situácii a na-
koniec vßetci umreli hrdinskou smr†ou.

Uhorsko v období Arpádcov

am tn k itky ri uhi 
■ o pripo na  kr e na niekda o  o isk ?

. r hé a o ni  as i

„  tomto roku 12 1  atári spusto ili horsko  ktoré u  e is-
tovalo tristop desiat rokov   nap sal v tom ™ase ist  nemeck
mn ch. Alebo predsa nemal pravdu?

rin n   k or

Po správe o odchode Tatárov opustil krá¬ Belo IV. hrad
na dalmatínskom ostrove Trau. Dve malé dcéry vßak ne-
mohol zobra† so sebou, poslal ich do blízkeho mesta, kde
vßak zomreli. Ve¬k¥ bol krá¬ov smútok! Neoplakával iba
svoje deti, ale aj vypálenú krajinu. Domnieval sa, Ωe to
vßetko zlé je BoΩím trestom. Belo chcel preto dosiahnu†
odpustenie. Rozhodol sa, Ωe svoju ∂alßiu dcéru Margitu
ktorá sa práve narodila, dá za mn ku. Ke∂ Margita vyrást-
la, jej skromnos† bola známa ßiroko-∂aleko. Ani v kláßtore
nedopustila, aby ju obsluhovali, naopak, ona slúΩila ostat-
n¥m mníßkam. 
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no a kra iny

Po návrate domov sa Belo IV. pustil do organizácie ob-
novy krajiny.

o o a  s  no , ™ím zv¥ßil po™et obyvate¬ov
i vojenskú silu krajiny. Presídlil ich do neob¥van¥ch ob-
lastí, kde sa ich stáda mohli pás† pokojne. Na v¥menu ich
vßak zaviazal, aby v prípade potreby slúΩili v krá¬ovskej
armáde.

Krá¬ zistil, Ωe ¬ahkej tatárskej jazde môΩu odoláva† jedi-
ne ka nné hrady. Preto sa snaΩil dosiahnu†, aby v kra-
jine bolo ™o najviac tak¥chto pevností. Skoncoval s odobe-
raním majetkov a naopak, daroval barónom ∂alßie, avßak 

Uhorsko v období Arpádcov

Usad ni  no  a a y o . Kumá-
ni dlho po svojom presídlení Ωili izolo-
vane od Uhrov, málokedy sa s nimi
sobáßili. Ke∂ mali spory medzi sebou,
rozhodnutia vynáßal ich vlastn¥ sudca.
Postupne prebrali kres†anské zvyky, usa-
dili sa a v dedinách obrábali pôdu. Zabud-
li na svoj star¥ jazyk a hovorili po ma-
∂arsky.

Podobn¥m národom boli Jazygovia,
ktor¥ prißli do krajiny pravdepodobne
spolu s Kumánmi. V ma∂arskom regió-
ne Jászság dodnes sved™ia kroje o pra-
star¥ch zvykoch Jazygov.

ájdite v zemepisnom atlase Malé
Kumánsko Kiskunság  e ké
Kumánsko agykunság  a ászság.

a tomto územ  ili v stredoveku
Kumáni a azygovia.

ájdite názvy obc  ktoré sú nejako
spojené s Kumánmi ™i azygmi.

i o   ar i y. Legendu Svätej Margity napísala
mníßka Lea Raßkajová aj po ma∂arsky. Vä™ßina mníßok
v kláßtore totiΩ neovládala latin™inu. 

O Margite sa môΩeme do™íta†, Ωe Ωila v dominikánskom
kláßtore na Zaja™om ostrove pri Peßti. Dnes ho naz¥vajú
Margitin¥m ostrovom. Bola mimoriadne skromná: napriek
tomu, Ωe bola princeznou, raz do t¥Ωdµa varila a um¥vala ria-
dy. Rada upratovala v kuchyni a nosila drevo i vodu. Vyko-
nala kaΩdú prácu, ktorú inde robili sluhovia. Oßetrovala do-
konca aj t¥ch nemocn¥ch, ktorí u ostatn¥ch mníßok vyvo-
lávali odpor. 

O nieko¬ko rokov si Belo IV. zaumienil, Ωe Margitu vydá
za ™eského krá¬a, v ktorom takto získa spojenca. Princezná sa
vßak postavila otcovi na odpor, chcela splni† svoj s¬ub a zo-
sta† mníßkou. Nakoniec krá¬ Margite ustúpil.

v tá ar ita 
■  si skala sl v ?

lasti  kde sa usadili Kumáni a Jazy ovia 
■ dite v e episno  atlase al  nsko isk ns  e k

nsko a yk ns  a s s  dite n vy o c  ktor  pripo
na  nov a a y ov
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Uhorsko v období Arpádcov

s od i nko   os a ia ka nné hrady. Do Belovej
smrti postavili takmer sto tak¥chto hradov (Belo nechal
postavi† hrady aj na svojich majetkoch). Belo rik a

s  a y os a i i né hrad y  a y a . Za to
zabezpe™il meß†anom rôzne v sady, také, aké boli aj v zá-
padnej Európe.

Obyvatelia vä™ßích miest aj v Uhorsku mohli voli† svo-
jich zástupcov (neskôr ich nazvali richtárom). V sporn¥ch
záleΩitostiach rozhodoval mestsk¥ sudca. ane museli
plati  mestá raz ro™ne iba krá ovi. O v¥ßke daní rozhodo-
valo takisto vedenie mesta. s  s ak i o sada i
na a i s o odn i kr o sk i s a i. 

Krá¬ prinútil aj obyvate¬ov Peßti, aby postavili pevn¥
hrad. Rovinaté oblasti pri Dunaji vßak neboli na to vhodné.
Meß†ania preto postavili pevnos† na druhom brehu Dunaja.
Takto vznikol d n. Krá¬ postavil svoj palác na juΩnej
strane  budínskeho vrchu. Vä™ßinou sa zdrΩiaval tu, teda
hlavn¥m mestom krajiny bol Budín. 

V oblastiach spustoßen¥ch Tatármi zostali iba ruiny
dedín. Nebolo ¬udí, ktorí by boli obrábali pôdu. ni
so súhlasom panovníka o o a i osadn ko   d iny. Aj
pre nich zabezpe™ili rôzne v¥hody, napríklad po dobu nie-
ko¬k¥ch rokov nemuseli plati† dane.

ko s a a i ka nné hrady  Len má-
lokedy postavili celé hradby z kameµa,
ktor¥ bol drah¥. Preto vytiahli spravidla
dva múry na polmetrovú ™i metrovú
vzdialenos† od seba a medzi ne nasypali
úlomky skál, piesok a vápno. Po ™ase táto
náplµ spevnela a stvrdla, „skamenela“.

a s o na ad . V Uhorsku eßte
trvalo tatárske plienenie, ke∂ rakúske
knieΩa obsadilo nieko¬ko uhorsk¥ch hra-
dov. Krá¬ vßak zorganizoval novú armádu
a chcel hrady získa† spä†. Rakúske knieΩa
z Uhrov nemalo strach, domnievalo sa, Ωe
krátko po vpáde Tatárov ho Belo nemôΩe
porazi†. M¥lil sa: na bojisku sám utrpel
smrte¬né zranenia.

a h i ké s o i . V období panovania
Bela IV. znamenal pojem stolice úplne
iné, neΩ za Svätého §tefana ™i Svätého
Ladislava. §¬achtici v stoliciach sa sna-
Ωili postavi† ve¬moΩom a barónom na od-
por. Preto so súhlasom krá¬a si volili
sudcov, ktorí mali právo rozhodova†
v majetkov¥ch sporoch. §¬achtici
hovorievali, Ωe sú jedin mi krá ov mi
slu obn kmi, preto ich sudcov naz¥vali
slú ny. Pri nich stál Ωupan, ktorého vyme-
noval krá¬. Jeho úlohou bolo zabezpe™i†,
aby zákony dodrΩiavali aj ß¬achtici.

o ste sa u™ili v lekcii . o mestsk ch
slobodách? Ako rozhodovali o tom  kto
má by  predstavite om a sudcom mesta?

a ak m ú™elom vyberali dane v mestách?

tav a kamenn ho hradu

7/16/06 10:2 PM Page 6



Uhorsko v období Arpádcov

Krá¬ sa snaΩil ur¥chlene vybudova† aj no  ar d .
Obával sa, Ωe sa Tatári vrátia. Krá¬ovská armáda dosaho-
vala úspechy na západn¥ch hraniciach.

Ve¬kos† Bela IV. spo™íva nielen v tom, Ωe dokázal r¥ch-
lo obnovi† krajinu. Krá  bol schopn  zmeni  svoju skor iu
nadutos . Dohodol sa aj so synom §tefanom, ktor¥ chcel
získa† trón. Krajinu si podelili a vo v¥chodnej ™asti mohol
panova† §tefan. 

Konflikt medzi krá¬om a jeho synom bol prospeßn¥ pre
ve¬moΩov. Vernos† s¬úbili tomu, kto im bol ochotn¥ daro-
va† vä™ßie majetky. i k or  o i as ni i i  a

ky n  sa o n  kr . 

. os dn  a  i ka

stredoveku kreslili vzne ené rodiny svoj rodokme . Ke  v ak
rodina po mu skej vetve vymrela  smutno hovorievali: „odlomi-
la sa posledná vetvi™ka .

adis a  nsky

Dva roky po smrti Bela IV. sa stal krá¬om jeho sotva
desa†ro™n¥ vnuk adis a  . (1272–1290). Naz¥vali ho
aj Ladislav Kumánsky, pretoΩe matku mal Kumánku.
Ve¬moΩi sa vßak nestarali o die†a a neposlúchali ani jeho
matku, ktorá panovala v jeho mene.

o i sa s ara i n o ras  s o i h a ko . Viedli
preto medzi sebou vojny, ktoré neußetrili ani majetky
drobnejßích ß¬achticov, dediny i mestá. §kody utrpela aj
cirkev, vyrabovali ™i vypálili mnohé kostoly a kláßtory.

S touto neblahou situáciou chceli skoncova† irk n
hodnos ri. a h i o  o a i na orad   na kra insk
sn  na ktorom krá¬ Ladislav IV. prisahal, Ωe zú™tuje
s barónmi, ktorí plienili cudzie majetky. Musel si vßak za-
vola† na pomoc armádu Kumánov. 

Krá  trávil stále viac ™asu medzi Kumánmi. Obliekal

Belo IV. a jeho syn §tefan (neskorßí §te-
fan V.) viedli so sebou rovnaké neúpros-
né boje, ako mlad¥ knieΩa Belo so svo-
jim otcom Ondrejom II. Uzmierila ich
Margita, ktorá sa obávala, Ωe spor otca
a brata prinesie krajine ∂alßiu vojnu.

ve te pr klady na skor ie spory
o trón.

Po Belovej smrti sa stal krá¬om jeho syn
§tefan V., ktor¥ vßak panoval sotva dva
roky. Ve¬moΩi totiΩ uniesli jeho syna
Ladislava, aby ho mohli vydiera†. Krá¬
z toho ochorel a ™oskoro zomrel.

ronik r sa  o ano an  adis a a .
ak o  „V tom ™ase ¬ud nazval voz

s dvoma kolesami po krá¬ovi Ladislavo-
vi, pretoΩe v dôsledku neustáleho pliene-
nia v krajine zahynuli vßetky †aΩné zvie-
ratá a ¬udia sa sami zapriahali pred vozy,
s†a hovädá...“

a ri o  o ia  Po™as obdobia pano-
vania Ladislava Kumánskeho sa usku-
to™nil ∂alßí útok – druh  vpád  Tatárov.
Tatárska armáda vßak bola menßia ako
roku 1241. Kamenné hrady a hradby
obstáli vynikajúco, vä™ßinu z nich sa po-
darilo ubráni†. Druh¥ tatársky vpád preto
nespôsobil príliß ve¬ké ßkody. 

1. re™o sa stala princezná Margita mn kou?
2. Aké opatrenia prijal elo . na obnovu a obranu kra-

jiny? hody pre Kumánov  navrátenie odobrat ch
majetkov  v sady pre mestá.

. re™o nie je dobré  ke  ve mo i z skajú rozsiahle po-
zemky?

r hé a o ni  as i

Zmena politiky Belu IV. po vpáde Tatárov
– posilnenie krajiny.
Nové problémy:
– Boj medzi Belom a jeho synom o moc.
 Vznik obrovsk¥ch ve¬moΩsk¥ch majetkov.
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a správal sa pod¬a kumánskych zvykov. Namiesto manΩelky
trávieval ™as s tromi kumánskymi devami. Svoju mladßiu
sestru, ktorá podobne ako Svätá Margita Ωila v kláßtore, dal
unies† a násilím ju vydal za ™eského ve¬moΩa.

Uhri boli krá¬ov¥m po™ínaním rozhor™ení, aj cirkev ho
vyobcovala, avßak adis a chcel získa† odpustenie, preto
sa o r i  ro i s o i  no  a i k  i h ora i .
Krátko nato ho vßak zavraΩdil kumánsky atentátnik. 

o znamená vyobcovanie z cirkvi?

os dn  kr   rod  r do o

adislav Kumánsky nemal syna. Po jeho smrti sa za™al
boj o trón. Jedn¥m z kandidátov bol syn Ladislavovej ses-
try Karol  ktor¥ vyrástol v Itálii. Krajina vßak zvolila za
krá¬a nie jeho, ale vnuka Ondreja II., ndr a . (1290–
1301). 

Ondrej III. pri korunovácii musel pris¬úbi†, Ωe zú™tuje
s ve¬moΩmi, ktorí sa správali násilnícky, takmer ako králi.
Preto ich nazvali a  kr i alebo oligarchovia. Osobitne
trpeli útlakom ve¬moΩov drobnej  achtici  ktor¥ch
baróni nútili slú i  v ich armáde.

ano n k i do  ro i o i ar ho  n dn  o n .
Niektor¥ch síce porazil, ale ke∂ mu s¬úbili vernos†, odpus-
til im. dn  na o n h o i ar ho  o  a

k r n iansky. Zo za™iatku krá¬a podporoval v boji
proti ostatn¥m ve¬moΩom, za ™o dostal ∂alßie majetky. Ke∂
sa vßak cítil uΩ dostato™ne siln¥, obrátil sa proti krá¬ovi.

a ia ko  rok   kr  ndr  . o hor

Uhorsko v období Arpádcov

ahn an  kr . Ostrihomsk¥ arcibis-
kup vyslal k Ladislavovi Kumánskemu
dvoch kµazov, ktorí ho mali presved™i†,
aby sestru vrátil spä† do kláßtora. Krá¬
vßak vyslancov ani k slovu nepustil.
Povedal im: „Keby som mal pätnás† ™i
eßte viac sestier v kláßtoroch, vßetky by
som vyslobodil. Vydal by som ich, aby
som získal nov¥ch príbuzn¥ch. Tak¥ch,
ktorí by stáli pri mne! Ve¬mi málo, alebo
vôbec sa nestarám o to, ™i sa to zhoduje
s cirkevn¥mi zákonmi. Pre mµa som
totiΩ zákonom ja sám!“ Vzápätí sa vy-
hráΩal kµazom aj so svojím me™om.

a a sko. Chaos za ™ias panovania La-
dislava IV. nevyuΩívali iba uhorskí
ve¬moΩi. Pri v¥chodn¥ch hraniciach kra-
jiny po odchode Tatárov vzniklo nové
knieΩatstvo pod názvom ala sko, kde
Ωili Rumuni (*) a Kumáni. Na ich ™ele
stál vojvoda, ktor¥ bol lénnikom
uhorského krá¬a. Vojvoda vßak Ladis-
lavovi IV. odoprel poslußnos†.

ájdite v historickom atlase ala -
sko. ktorej krajine sa dnes nachá-
dza?

a  kr i  o i ar ho ia  vydrΩiavali
vlastnú obrovskú armádu. Na svojich
pozemkoch sami vynáßali súdy, obrali
mestá a ß¬achticov o ich práva, vysielali
poslov k cudzím panovníkom a stávalo
sa, Ωe razili aj mince.

adislav V. Kumánsky  a
eho vrahovia v rázkove
kronike. Kto a re o za il

adislava V
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a o r . On bol posledn¥m príbuzn¥m knieΩa†a Arpáda
po me™i (po muΩskej vetve). Preto sa hovorilo, Ωe rod Ar-
pádovcov vymrel. 

Uhorsko v období Arpádcov 9

ren iansky hrad 
■ Pre™o  hrad v hodn  poloh ?

a  k vlastnil svoje majetky v se-
vernom Uhorsku s centrom v ren™ian-
skom hrade. Preto ho po slovensky na-
z¥vame Matúß ¶ák r n iansky. 

r o i ndr o i . rn  ar n
an ko  o s r i s o ho na na

sa  „Cirkevní predstavitelia, baróni,
ß¬achtici a vßetci obyvatelia krajiny ...
oplakali... poslednú zlatú vetvi™ku z ro-
du prvého uhorského krá¬a Svätého §te-
fana. Dlho sa trápili nad t¥m, koho a ako
zvolia z BoΩej milosti za nového
krá¬a...“

Ko ko rokov uplynulo medzi korunová-
ciou te ana . a vymret m rodu Arpá-
dovcov?

odokme  r ádov ov ■ o na ena  pria ky rô ne  ar y?

9 9
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ko sa so i i s ar  a ari Kedysi neuzatvárali
man elstvá zamilovan  ale hlavné slovo mali rodi™ia.
Dbali predovßetk¥m o to, aby sa majetok rodiny roz-
mnoΩoval. 

ManΩelka dostala pred sobáßom od rodi™ov veno  ™iΩe
rôzne cenné predmety a v¥bavu. Rodina manΩela dávala
za v¥menu rodine manΩelky rôzne dary. 

Mnohí mládenci vßak nedokázali zaplati† „cenu“
manΩelky. V tak¥chto prípadoch diev™a uniesli. U po-
hansk¥ch Ma∂aroch to bolo beΩn¥m zvykom. Druh¥ zá-
kon Svätého §tefana preto vystupoval prísne proti únos-
com diev™at: „Ke∂ niekto z bojovníkov ... unesie diev™a
bez súhlasu jeho rodi™ov, musí diev™a rodi™om vráti†,...
a ako odßkodné zaplati† desa† juncov a zmieri† sa s ni-
mi... ak je chudobn¥, odßkodné je pä† juncov.“

9 Uhorsko v období Arpádcov

1. a ak m ú™elom zvolali krajinsk  snem
po™as panovania adislava .?

2. Ako zomrel krá ?
. Kto sú mal  králi  oligarchovia?
. o robil Ondrej . proti mal m krá-

om?
5. re™o sa mu nepodarilo zú™tova  s ma-

l mi krá mi?

os dn  a  i ka

Panovanie Ladislava IV. (Kumánskeho).
Posilnenie moci Kumánov a ve¬moΩov.
Prv¥ krajinsk¥ snem.
Panovanie Ondreja III. – rast vplyvu mal¥ch krá¬ov. Najsil-
nejßí oligarcha: Matúß ¶ák Tren™iansky.
1301: vymretie rodu Arpádovcov.

re™o sa museli zmieri  s rodi™mi?
re™o plat  bojovn k desa  chudobn

iba p  kusov hoviad?

  H
H  U

a ia ky  do y r do o   dn no  a ar
sk . os o y  kostolov a hradov postaven ch
v obdob  Arpádovcov zostalo len ve mi málo zachova-
n ch. Mnohé sa zni™ili po™as vojen, iné v ∂alßích
stáro™iach prestavali, modernizovali a zvä™ßili. Niekedy
ani netußíme, Ωe budova, v ktorej sa nachádzame, exis-
tovala uΩ pred 500 rokmi!

Nevieme, kto postavil v Uhorsku prv¥ kostol. Arche-
ológovia vßak zistili, Ωe v ™ase knieΩa†a Gejzu uΩ stál
v Ostrihome kostol k v kruhovom tvare (jeho základy sa
naßli pod zemou). Kruhové kaplnky stavali aj neskôr.
Tak¥m je napríklad mal¥ kostol v obci skü.

Ako uΩ viete, Svät¥ §tefan prikázal, aby kaΩd¥ch
desa† dedín postavilo kostol. udia sa zrejme podrobili
krá¬ovej vôli, ale z t¥chto kostolov sa nezachovalo príliß
ve¬a. Stavali ich z dreva, odvtedy zhoreli alebo zhnili.
Jeden z nieko¬k¥ch zachovan¥ch kamenn ch kostolov sa
nachádza v obci arnaszentmária pri meste Jáger.
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MoΩno na µom pozorova† typické rysy takzvaného
románskeho t lu z obdobia Arpádovcov. Napríklad úz-
ke a malé okná a hrubé múry. Kostol postavili v tejto po-
dobe aj preto, aby v prípade cudzieho útoku poskytoval
pre obyvate¬ov okolit¥ch dedín ochranu. Hrubú drevenú
bránu uzavreli zonútra kríΩov¥mi Ωelezami a ¬udia sa
bránili cez okná.

Po™as vpádu Tatárov boli zni™ené nielen mestá, ale aj
mnohé cirkevné budovy. Preto pri obnove krajiny mu-
seli znovu postavi† aj kostoly. Boli medzi nimi obrovské
i malé.

Medzi ve¬ké patrí známy kostol v áku. Za™ali ho sta-
va† eßte pred vpádom Tatárov, ale kvôli vojne museli
práce prerußi† a kostol dostavali aΩ neskôr. Stál tu nielen
kostol, ale aj kláßtor, ktor¥ vßak zmizol takmer bez sto-
py. Kostol v Jáku nedal postavi† krá¬, ale bohatá ß¬ach-
tická rodina, ktorej bohatstvo a moc mali dokazova† roz-
mery tejto stavby. 

Ku koncu obdobia Arpádovcov sa nestavali iba ob-
rovské kostoly. hudobnej  achtici a dediny nedoká-
zali na ne zozbiera† peniaze, preto stavali drobné
kaplnky  ktoré neboli vä™ßie ako dneßná ßkolská trieda.
Napriek malému rozmeru sa ich snaΩili ozdobova† rôz-
nymi kamenn¥mi sochami. Tieto kostoly boli z kameµa,
preto nieko¬ko z nich sa zachovalo dodnes. Medzi ne

Uhorsko v období Arpádcov 9

V vo  kostola v o i sk  na rv r mska strá na
ve a  otom kres ansk  kostol  neskôr ture ká

d am a a dnes o  kres ansk  kostol.

strihom  krá ovská ka lnka. Je mo n  a ne e  mieste stál rv
kres ansk  kostol v horsku. uiny ka lnky odkryli ar heol ovia.

sem eszko á s
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patrí napríklad kaplnka v obci sempeszkopács v juho-
západnom Ma∂arsku. 

Hrady. Z hradov z obdobia Arpádovcov zostalo za-
chovan¥ch bohuΩia¬ eßte menej. Z takzvan¥ch hrad sk
(postaven¥ch zo zeme) zostal zachovan¥ iba hrad v za-
bolcsi. Ke∂ hrozil nepriate¬sk¥ útok, zmestili sa v µom
nielen ¬udia z okolit¥ch dedín, ale aj ich zvieratá.

Z kamenn¥ch hradov postaven¥ch po vpáde Tatárov
je známy hrad v zigligete na severnom brehu Balatonu.

ahko sa dá uhádnu†, pre™o ho postavili práve tam.
Z hradu vidno ßiroké okolie a teda ani blíΩiaci sa nepria-
te¬ nezostal ukryt¥. Ochranu zais†ovala aj poloha hradu:
bol postaven¥ na strmej skale, ktorú museli úto™níci
zdola†, a k¥m sa vyßplhali k hradbám, boli poriadne
unavení. 

9 Uhorsko v období Arpádcov

Uhorské kroniky

o ste sa u™ili o Anonymovi?

Anonymove dielo doplnil v období La-
dislava Kumánskeho ∂alßí kronikár.
Jeho meno poznáme presne: naz¥val sa
imon z Kézy a Ωil na krá¬ovskom dvore.

Pod¬a jeho kroniky sú Ma∂ari potomka-
mi Hunov, preto podrobne opisuje aj
históriu Hunov.

Kto boli Huni?

Anonymus a §imon z Kézy píßu iba
o po™iatkoch histórie Ma∂arov. Neskor-
ßie udalosti poznáme z ∂alßích dvoch kó-
dexov. Jedn¥m je Obrázková kronika
napísaná v 1350-ych rokoch. Názov do-
stala pod¬a toho, Ωe ju ozdobujú krásne
obrázky. Druh¥ kódex bol vyhotoven¥
eßte neskôr, koncom 15. storo™ia. Napí-
sal ho Ján Turóci, preto ho naz¥vame

uróciho kronikou (*).

Kostol v Jáku. Vßimnite si znaky románskeho
slohu.

Hrad v ¶esneku ■ Pre™o
stavali hrady na kopec?

Cesta k hradom na vrch viedla spravidla
po ßpirálovitej (*) línii. Úto™iaci vojaci
niesli svoj me™ ™i kopiju v pravej, ßtít
zasa v ¬avej ruke. Stavbári preto vytvo-
rili cestu tak, aby úto™iaci na ceste nahor
mali svoj prav¥ bok vΩdy smerom
k hradu.
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ZHRNUTIE

1. Kedy prichádzali Ma∂ari do Karpatskej kotliny?
2. Opíßte uhorskú spolo™nos† v tomto období. 
3. Ktoré zamestnania boli rozßírené u Ma∂arov?
4. Pre™o sa vydávali starí Ma∂ari na lúpeΩné nájazdy?
5. Pre™o dosahovali vojenské úspechy?
6. Pre™o nakoniec ma∂arské kmene utrpeli poráΩku?
7. Ktoré boli najv¥znamnejßie nariadenia knieΩa†a Gejzu?
8. Kto bol Kopáµ?
9. Kedy panoval §tefan I. (Svät¥)? Ktoré boli jeho najv¥z-

namnejßie nariadenia?
10. Aké boje zoslabovali Uhorské krá¬ovstvo po smrti §tefana I.

(Svätého)?
11. Charakterizujte zákony Ladislava I. (Svätého).
12. Ktor¥m smerom rozßiroval územia krajiny Ladislav I.

a Koloman U™en¥?
13. Pre™o vydal Ondrej II. Zlatú bulu? Kedy ju vydal?
14. ¶o viete o bratovi Juliánovi?
15. ¶o sa stalo pri obci Muhi? Kedy bola táto bitka?
16. Aké opatrenia prijal Belo IV. po odchode Tatárov na obno-

vu krajiny?
17. Ako vpl¥vali Belove opatrenia na postavenie ß¬achty?

(Myslite na to, Ωe ß¬achta bola rôznorodá!)
18. Pre™o zoslabla krá¬ovská moc v období posledn¥ch panov-

níkov z rodu Arpádovcov?
19. Kedy sa odlomila „posledná zlatá vetvi™ka“? ¶o znamená

tento v¥raz?

Odporú™aná literatúra:

Hegedûs Géza: Korona és kard. Képes történelem. Bp., 1975.
Csorba Csaba: „Árpád jöve magyar néppel”. Új képes történelem.

Bp., 1996.
Csorba Csaba: Árpád örökében. Új képes történelem. Bp., 1996.
Estók János: Királynék könyve. Bp., 2000.
Font Márta: Így élt Könyves Kálmán. Bp., 1993.
Földes Péter: Ha a krónikák igazat mondanak. Bp., 1982.
Hogyan éltek elôdeink? Bp., 1980.
Királyok könyve. Szerkesztette: Gáspár Zsuzsanna és Horváth Jenô.

Bp., 1995.
László Gyula: Hunor és Magyar nyomában. Bp., 1967.
Lengyel Dénes: Régi magyar mondák. Bp., 1972.
Magyar történelem gyermekeknek. Szerkesztette: Tóth Dóra. Bp.,

1994.
Pálinkás Mihály: Múltunk nagyjai. Diák ki kicsoda. Bp., 1994.
Szabó Péter: A magyar állam születése. Bp., 1999.
Varga Domokos: A mogyeriektol Mohácsig. A magyarság története

1526-ig. Bp., 1992.

Po príchode do Karpatskej kotliny
viedli Ma∂ari ∂alßie desa†ro™ia lúpeΩné
nájazdy smerom na západ, juh a juhov¥-
chod. Po mnoh¥ch váΩnych poráΩkach
vßak knieΩa Gejza uznal, Ωe treba pre-
vzia† západoeurópsky spôsob organizá-
cie ßtátu. Prijal preto kres†anskú vieru
a svojho syna – neskorßieho krá¬a Sväté-
ho §tefana – nechal pokrsti†. §tefan po
tvrd¥ch bojoch upevnil svoju moc. Pá-
peΩ mu poslal korunu a Uhorsko tak
vstúpilo do radu kres†ansk¥ch monar-
chií. §tefan potom zorganizoval uhorskú
cirkev a vytvoril stolice, poriadok zabez-
pe™oval zákonmi.

§tefanov syn Imrich zomrel skoro.
Preto nasledovali po §tefanovej smrti
chaotické desa†ro™ia. Spory o trón chceli
vyuΩi† nemecko-rímski cisári, aby si
Uhorsko podmanili. Poriadok nastolil
Ladislav Svät¥ a Koloman U™en¥. Silu
uhorského ßtátu dokazovala jeho expan-
zia. Po Kolomanovej smrti opä† nasle-
dovali spory o trón. Belo III. posilnil
krá¬ovskú moc. Zaviedol písomné vyba-
vovanie úradn¥ch záleΩitostí. Bol jed-
n¥m z najbohatßích panovníkov v Eu-
rópe. 

Za™iatkom 13. storo™ia bola krá¬ov-
ská moc zoslabená, pretoΩe Ondrej II.
daroval svojim prívrΩencom obrovské
majetky. Pritom krajinu ohrozovalo ∂al-
ßie nebezpe™enstvo: vpád Tatárov. Po
pustoßení, ktoré trvalo rok, Tatári kra-
jinu opustili. „Druh¥ zakladate¬ ßtátu“
Belo IV. úspeßne za™al obnovu krajiny. 

Po smrti Belu IV. sa krá¬ovská moc
opä† oslabila. V tom ™ase uΩ vlastnili
ve¬moΩi rozsiahle majetky. Najvä™ßí oli-
garchovia (ktorí na svojom majetku
vládli ako malí králi) bojovali medzi se-
bou i proti krá¬ovi.

Roku 1301 vymrela muΩská vetva
Arpádovcov. Krajina sa rozpadla na nie-
ko¬ko ™astí.
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I

Po smrti Ondreja . súperili o trón a  traja kandidáti. vojich
pr vr encov mali v etci  ™esk  áclav  avorsk  Oto i Karol .
ktor  pochádzal z rodu Anjou an u . kuto™n mi pánmi v ak
oli mal  králi  oligarchovia  ktor  medzi se ou rozdelili kra-

jinu. Podarilo sa posilni  krá ovskú moc

Z

ktorého podporoval predovßetk¥m pápe . So sú-
hlasom vä™ßiny ß¬achty ho korunovali za krá¬a roku 1308.
(Svätú korunu mu uloΩili na hlavu aΩ roku 1310.)

opakujte si  kedy ola v stredovekom horsku platná koru-
novácia

I (1308 1342) 
Za™al proti

nim v¥pravy. Oligarchovia sa navzájom nenávideli a preto
sa nedokázali proti krá ovi spoji . Panovník prejavil
ßikovnos†, ke∂ naraz bojoval iba proti jednému barónovi.
V tomto zápase pomáhali krá¬ovi mestá, ktoré trpeli od
svojvôle ve¬moΩov. Poskytovali mu peniaze, za ktoré si
krá¬ najal oldnierov. 

V dlh¥ch bojoch Karol I. porazil takmer kaΩdého oli-
garchu. Nedokázal vßak premôc† Matú a áka ren™ian-
skeho. Krá  z skal jeho hrady a majetky a  po jeho smrti. 

N

Hrady, ktoré Karol I. dobyl, daroval svojim prívrΩen-
com. Boli to predt¥m zvä™ßa chudobnejßí ß¬achtici a vy-
znamenávali sa v bojoch. Ke∂Ωe svoj majetok a hrady do-
stali od krá¬a, boli mu verní. Úlohou nov¥ch ve¬moΩov
bolo 

Ich vlajky ozdobovali rodinné er-
by ( ), ktoré im daroval krá¬. zhromaΩdené pod
barónovou vlajkou a

III. Rozkvet stredovekého Uhorska

a základe mapy povedzte  ktoré o lasti
ovládali jednotliv  ve mo i.

Ak máte chu  nakreslite do zo ita svoj
vymyslen  er

I V Neapole
mal krá¬ meno Caroberto (karoberto).
Takéto ma∂arské meno vßak neexistova-
lo, preto sa krá¬ nechal oslovova† ako
Karol. T¥mto menom podpisoval aj svo-
je listiny. Neskôr sa rozßírilo aj meno
Karol Róbert. Jeho pamiatku zachováva-
jú mnohé názvy ulíc a námestí.

„Ke∂ spomínan¥ knieΩa
Oto priniesol Svätú korunu do Uhorska,
v strachu pred nepriate¬mi ju dal istému
majstrovi sústruΩníkovi, aby ju uzavrel
do ™obole (dreveného kr™ahu). A ke∂ 
v sprievode svojich ¬udí cválal v noci po
hradskej, kadia¬ chodilo mnoho cestujú-
cich, ™obola sa zo sedla uvo¬nila a padla,
™o si nikto nevßimol. Neskôr, na úsvite
zbadali, Ωe stratili cenn¥ poklad a ako
r¥chle len vládali, vrátili sa spä†. Korunu
naßli medzi cestujúcimi uprostred hrad-
skej, nik¥m neobjavenú. (...) Skuto™ne
zázra™n¥ prípad!“

itát z O rázkovej kroniky

≈ivot ry-
tierov upravovali mnohé pravidlá. Ke∂
niekto urazil rytiera ™i krá¬a, bol povinn¥
vyzva† ho na sú oj. Bolo ve¬mi dôleΩité,
aby rytier dodrΩal svoje dané slovo. Ne-
priate¬ neraz prepustil rytiera iba na ™est-
né slovo, aby mohol zozbiera† v¥kupné.
Ke∂ sa totiΩ nevrátil, opovrhovali ním aj
jeho vlastní druhovia.

DôleΩitou sú™as†ou rytierskej kultúry
boli rytierske turnaje. O nich ste sa uΩ
u™ili v 7. lekcii.
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H

I sa snaΩil krajinu postavi† na nohy aj hospodár-
sky. Dal preto pod¬a talianskeho, presnejßie

Tieto peniaze prijí-
mali radi po celej Európe, pretoΩe boli kvalitné a nestrácali
zo svojej hodnoty. 

Krá¬ chcel zv¥ßi† †aΩbu a Predt¥m patrili
zisky z †aΩby krá¬ovi. 

(z ktorej získavali kov) 
Zemepáni preto otvá-

rali nové bane. Krá¬ zároveµ nariadil, aby 
Za

Rozkvet stredovekého Uhorska 95

Ktor  krá  prv krát razil strie orné
peniaze v horsku

ájdite tieto o lasti na mape. a územ
ktor ch kraj n sa nachádzajú dnes

rudu sa platila pomerne nízka cena, takΩe krá¬ získal nové
príjmy. 

Príjmy pokladnice rástli aj v∂aka tomu, Ωe 

(tzv. tridsiatok). 
Spolu s hradmi daroval panovník aj vä™ßinu krá¬ov-

sk¥ch pozemkov. Poddaní na t¥chto pozemkoch neplatili
dane krá¬ovi, ale svojmu zemepánovi. preto 

yratúvali ju pod a domov  presnej ie pod a
rán ™iΩe portálu, preto sa naz¥vala 

KaΩd¥ poddan¥ ju musel raz do roka plati† do krá¬ovskej
pokladnice. 

a  sa musela zaplati  za pozemky  kde cez ránu mo-
hol prejs  nalo en  voz. o mysl te  pre™o
Porozm ajte  v ™om sa l ila nová da  od ostatn ch
dan  poddan ch

Krá¬ sa snaΩil znovu za¬udni† zni™ené mestá a dediny.
krajine sa o javili pr slu n ci nov ch národov. V tom

™ase prißli do Sedmohradska vo vyßßom po™te Rumuni ( )
a do Zakarpatska Rusíni ( ). 

V období Karo-
la I. †aΩili v Európe zlato a striebro len na
málo miestach. Medzi najvä™ßími
baµami boli aj bane v Uhorsku. Nachá-
dzali sa v severnom Uhorsku a v Sedmo-
hradsku. Baníci prißli vä™ßinou z ™esk¥ch
a nemeck¥ch krajín. Usadili sa v an-
sk ch mestách  ktoré dostali od krá¬a
mnohé v¥sady. Ich obyvatelia mali po-
dobné práva ako meß†ania v slobodn¥ch
krá¬ovsk¥ch mestách.

Baníci pracovali jednoduch¥m nára-
dím. Skalu rozbíjali pomocou klinov
a kladiva. ¶asto skalu rozΩeravili pomo-
cou ohµa a potom ju obliali studenou vo-
dou. Prasknutú skalu potom mohli ¬ahßie
rozobra†. Kde pre zlé vetranie nebolo
moΩné zaloΩi† oheµ, tam vyryli do hor-
niny dieru, vsunuli do nej dreven¥ klin,
ktor¥ oblievali vodou. Nasiaknuté drevo
potom skalu rozdrvilo. Vy†aΩené drob-
nejßie kusy rudy vy†ahovali na povrch
v pleten¥ch koßoch, pomocou kôv. 

Banícke erby ■ Aké nára
die zobrazu  erb ?

lat  dukát arola I.

Dobové zobrazenie a by ■ i nite i  aké
ro triedk  ou íva  baní i?
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Vo Vißegráde, kde stál hrad na ochranu dunajskej cesty
uΩ skôr, krá¬ vybudoval svoje nové sídlo. V tomto krásnom
paláci sa uskuto™nila jedna z najv¥znamnejßích
diplomatick¥ch udalostí tej doby: 

Karol I. rokoval 
spe ne  preto e tieto tri krajiny ili spolu v mieri takmer

5  rokov. Dohodli sa aj na tom, Ωe 
kde dovtedy utrpeli váΩne straty. Nová

obchodná cesta viedla cez ™eské krá¬ovstvo a Po¬sko. 
Karol udrΩiaval osobitné priate¬ské vz†ahy najmä s po¬-

sk¥m krá¬om. Nieko¬kokrát mu pomáhal aj na bojisku.
Preto po¬sk¥ krá¬ zanechal testament, v ktorom nariadil, Ωe
ak sa mu nenarodí syn, jeho trón zded  Karlov star  syn

udov t. 

Rozkvet stredovekého Uhorska

Viedeµ uΩ skôr dostala
od nemecko-rímskych cisárov právo
skladu. To znamená, Ωe cudzí obchodník
bol povinn¥ vyloΩi† svoj tovar za ceny,
ktoré ur™ilo mesto. Ke∂ ho do istého ™a-
su nekúpil niektor¥ viedensk¥ obchod-
ník, tovar mohli odviez† inde. Ceny vßak
boli také nízke, Ωe Vieden™ania spravid-
la tovar kúpili a inde predali drahßie.

Panova-
nie Karola I. zatienila iba jediná udalos†.
V novom krá¬ovskom sídle vo Vißegráde
sa pokúsil o atentát na panovnícku rodinu
ß¬achtic elicián Zach. Dôvody tohto ™inu
dodnes nie sú jasné. Údajne jeho dcéru,
ktorá slúΩila u krá¬ovnej, ob†aΩoval ist¥
vysoko postaven¥ krá¬ov hos†. Roz-
hnevan¥ otec napadol krá¬ovskú rodinu
po™as obeda. Poranil Karola a z pravej
ruky krá¬ovnej od†al ßtyri prsty. Zabil
dvoch vychovávate¬ov krá¬ov¥ch detí.
Nakoniec ho premohol krá¬ov sluha.
Panovníkova pomsta bola straßná: nechal
zabi† Zacha a celú jeho rodinu. Najhorßie
pochodila Zachova dcéra. Pred popravou
jej odrezali nos, osem prstov a na koni ju
takto znetvorenú ukazovali po viacer¥ch
mestách. Donútili ju, aby pri tom zvolá-
vala: „Takto pochodia vßetci, ktorí sú
neverní krá¬ovi!“

ájdite v historickom atlase iede .
ktorom storo™  sa uskuto™nilo vo i eg-

ráde stretnutie krá ov

y ehradsk  hrad

1. Pre™o vypukli spory o trón po smrti
Ondreja .

2. Kto vy iel z t chto sporov v azne
. Pre™o sa podarilo Karolovi . porazi

mal ch krá ov
. o uro il krá  s majetkami a hradmi  ktoré

zo ral arónom
5. o znamená andérium
6. Ak mi opatreniami zvy oval krá  pr jmy

svojej pokladnice
. Aké v sledky prinieslo vi egrádske stret-

nutie krá ov

I

Panovanie Karola I. (Karola Róberta): 1308-1342.
Likvidácia moci mal¥ch krá¬ov (oligarchov).
Vznik zemepánskej vrstvy vernej krá¬ovi.
Organizácia banderiálnych vojsk.
Rozmach hospodárstva:
 zlat¥ lorén (rozvoj baníctva),
 clá,
 daµ z brány.

Zahrani™ná politika: stretnutie krá¬ov vo Vyßehrade.
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Ke  roku 1 2 Karol . zomrel  zanechal synovi udov tovi kra-
jinu v rozkvete. ohody uzavreté vo i egráde za ezpe™ili mier.

ov  ve mo i slú ili verne krá ovi. ov  da ov  systém sa os-
ved™il. Pokladnica ola naplnená. Pozrime sa  ako nará al krá

udov t t mto ohat m otcov m dedi™stvom

N

Karolovu korunu zdedil jeho syn I
(1342 1382). Pôvodná krajina Anjouovcov, Neapolské
krá¬ovstvo zasa patrila …udovítovmu mladßiemu bratovi,
ktor¥ sa oΩenil s dcérou neapolského krá¬a. (Karol obeto-
val pre toto manΩelstvo ve¬ké mnoΩstvo zlata.) No eßte
predt¥m, ako knieΩa ( ) korunovali v Neapoly za krá¬a,
protivníci ho zabili. 

I V dlho
trvajúcej vojne potrestal bratov¥ch vrahov, ale vzdialen¥
N Vojna vyßla krajinu ve¬mi
draho. (Situáciu uhorsk¥ch vojsk s†aΩovala aj morová epi-
démia, ktorá pustoßila v Itálii. Chorobu dostal aj …udovít,
ale sa z nej vylie™il.)

ájdite v historickom atlase eapolské krá ovstvo
o mysl te  pre™o nemohla y  udov tova v prava úspe ná

Z

V riedko ob¥vanom Uhorsku bolo málo ro¬níkov. 

S¬ubovali im na dlhé roky 
Zemepán, ktor¥ mal málo poddan¥ch, nemohol s¬úbi†

podobnú ú¬avu, pretoΩe by bol schudobnel. ro nej ia
achta bola preto nespokojná a ™akala ochranu od krá a

ve∂ aj ona mu vojensky slúΩila.
Ke∂ sa krá¬ vracal z v¥pravy z Itálie a videl nespokoj-

nos† drobnej ß¬achty, zvolal roku 1351 krajinsk¥ snem. Po-
tvrdili na µom platnos† Zlatej buly a prijali mnohé ∂alßie
zákony. NajdôleΩitejßí bol zákon o deviatku a zákon o de-
dovizni. 
Z stanovil 

(jednu desatinu uΩ musel
poddan¥ plati† cirkvi, teda táto ™as† bola deviatou desati-
nou). Ke∂ ve¬moΩ vybral od poddan¥ch menßiu ™as†, ako
predpisoval zákon, Pre drobnú
ß¬achtu to znamenalo ve¬kú ú¬avu, pretoΩe poddaní uΩ ne-
mali dôvod odís†. 
Z stanovil, aby 

Ke∂ príbuzného
nemali, po smrti získal ich pozemky krá¬. Aj tento zákon
slúΩil ochrane dro nej achty  ve¬kostatkári ich nemohli
donúti†, aby im odovzdali majetok.

rajiny …udovíta e kého ■ o te í la  í
ena i

I Po™as
v¥pravy proti Neapolu krá¬ …udovít zís-
kal ve¬ké uznanie. Pri dob¥janí hradov
vΩdy bojoval v prv¥ch ßíkoch. Raz ho
tra il ßíp do nohy. Jeho vojaci sa obávali,
Ωe krá¬ tomuto zraneniu pod¬ahne, ale po
nieko¬k¥ch t¥Ωdµoch uzdravel. 

…udovít navßtívil aj Rím. Ve¬moΩi ho
vítali v drahom odeve ußitom na túto
príleΩitos† a v sprievode sto truba™ov.
Ulice, kadia¬ krá¬ prechádzal, pokryli
kobercami. …udovít chcel dokáza†, Ωe je
jedn¥m z najbohatßích panovníkov
Európy a cirkvi daroval obrovskú sumu.

Pre™o má achtic záujem na tom  a y
na jeho majetku ilo ™o najviac poddan-
sk ch rod n

Koho záujmom slú ila latá ula
Ktor  krá  zaviedol desiatok
Pre™o ol zákon o deviatku nepriazniv
pre poddan ch

ko

1

2

a os
b Bulharsko

ala sko
d  o sko
e horsko

Moldavsko
g Srbsko
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Ke∂ sa poddaní dostali s niek¥m do sporu, alebo spá-
chali zlo™in, Tento spô-
sob súdnictva sa volá: (zemepánska
stolica) Drobnejßia ß¬achta mohla rozhodova† len v prí-
padoch krádeΩe ™i in¥ch menßích zlo™inov, k¥m 

hoci aj mali teda 

ysvetlite v raz právo me™a
Porozm ajte  pre™o sa posilnila jednota poddan ch i

achty po prijat  zákonov z roku 1 51.

Z

Zákony z roku 1351 uspokojili uhorskú ß¬achtu. Krá¬
…udovít mohol za™a† nové vojny. Z
ktorú predt¥m dobyli Benátky. Na udrΩanie tohto územia
vytvoril námornú lotilu. 

…udovít ™asto bojoval na Balkánskom polostrove. Raz
porazil aj turecké vojsko. atárska hrozba neprestala ani
za …udovíta, ale ißlo i a o men ie nájazdy. Na územiach
osloboden¥ch od tatárskej nadvlády vznikli dve
knieΩatstvá (takzvané vojvodstvá) ( ), v ktor¥ch bolo vo
vä™ßine rumunské obyvate¬stvo: 
Prvé bolo závislé na Uhorsku, druhé na Po¬sku. 
R neΩili iba vo Valaßsku a Moldavsku. 

Na zasne-
Ωen¥ch pohoriach chovali zvieratá.

Krá¬ rozßiroval svoju moc aj smerom na sever. Po smrti
po¬ského krá¬a získal aj po¬sk¥ trón.

U Musel
bojova† aj proti nepriate¬om Poliakov. 

8 Rozkvet stredovekého Uhorska

Ktor  uhorsk  krá  o sadil almáciu

ájdite tieto dve o lasti v historickom
atlase. Pre™o olo Moldavsko závislé
sk r na Po sku

U V stre-
doveku bola rovnoprávnos† muΩov a Ωien
neznámy pojem. Ke∂ sa ß¬achticovi na-
rodila iba dcéra, tá mohla zdedi† iba ßtvrt-
inu majetku. Ke∂ bolo dcér viac, rozdelili
medzi nimi túto ßtvrtinu. Ostatná ™as†
majetku sa rozdelila medzi muΩsk¥m
potomstvom.

Vdova po ß¬achticovi dostala eßte me-
nej: získala iba svoje veno, ktoré jej ™asto
chceli zobra†. Aby tomu predißla, vydala
sa znova, alebo odißla do kláßtora.

Na rozdiel od ß¬achti™n¥ch manΩelky
poddan¥ch sa zú™astµovali na vybavova-
ní rodinn¥ch záleΩitostí vo vä™ßej miere.
Napríklad ich staros†ou bol odvoz obilia
do mlynu. Pred mlynom museli ™aka†
™asto dlhé hodiny. Vtedy preberali
najnovßie správy ™i udalosti v dedine. 

Dalmátske mestá museli pre krá¬a
…udovíta postavi† galéry i menßie bojové
lode. Takéto plavidlá panovník aj kupo-
val. Na lodiach, ktoré sa plavili pod vlaj-
kou uhorského krá¬a, bol lekár i kµaz.

T Na krá¬ovskom dvore
vznikla Ωivá rytierska kultúra. Na jed-
nom turnaji upozornil na seba svojou
silou Mikuláß Toldi. Vtedy uΩ mal svo-
jich rytierov nielen krá¬, ale aj niektorí
ve¬moΩi. Toldi patril k bojovníkom
ostrihomského arcibiskupa. Ke∂ vßak
krá¬ videl, ak¥ je siln¥ a schopn¥, pov¥-
ßil ho medzi svojich rytierov. O Toldiho
dobrodruΩnom Ωivote kolovali na krá-
¬ovskom dvore a v ß¬achtick¥ch domoch
rôzne básne a piesne. Neskôr ich pozbie-
ral básnik Peter losvai elymes. Na zá-
klade tejto zbierky napísal János Arany
svoje vynikajúce dielo, o ktorom sa u™íte
v tomto roku na hodinách literatúry.

o ste sa u™ili o ivotnom t le v 1 .
lekcii

Obchodná lo  na adra
ne. re dalmátske mestá
bolo v hodnej ie  ke
boli pod nadvládou uhor
ského krá a ne  v závis
losti od Benátok  ktoré
boli pre ne konkurenciou.
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Kv li úspe n m vojensk m v pravám si udov t právom
zaslú il pr vlastok e k . Jeho chrabros† uznávali aj pro-
tivníci. U zároveµ a na územie
krajiny nevkro™il nepriate¬.

…udovít Ve¬k¥ vo veku pä†desiat rokov ochorel. Jeho te-
lo bolo posypané ranami. Mnohí si mysleli, Ωe krá¬ má lep-
ru. …udovít sa preto utiahol  do úzadia a nezú™as†oval sa na
prepychovom Ωivote svojho dvora. 

Svoje posledné roky trávil osamote v modlitbách. Ne-
trápil ho iba svoj osud. Nemal totiΩ syna, iba dve dcéry.
Krá¬ im chcel zanecha  uhorskú i po skú korunu. Nebol si
vßak ist¥, ™i to ve¬moΩi oboch krajín strpia.
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1. Pre™o za™al v pravu udov t e k  proti eapolskému
krá ovstvu

2. a ak m ú™elom zvolal krá  krajinsk  snem v roku 1 51
. Ako rie ili zákony prijaté na krajinskom sneme pro lémy

dro nej achty
. Kto vyná al súdy v pr padoch poddan ch

5. Aké vojenské úspechy dosiahol udov t e k  ktor ch
krajinách z skal trón

6. o viete o rumunsk ch knie atstvách

Panovanie …udovíta I. (Ve¬kého): 1342 1382.
Vojny (na získanie Neapolského krá¬ovstva, proti Benátkam
na získanie Dalmácie).
Zákony z roku 1351:
 zákon o deviatku,
 zákon o dedovizni.

Zavedenie vrchnostenského súdu a práva me™a.
…udovít Ve¬k¥ aj po¬sk¥m krá¬om.

R …udovítov¥m vzorom
bol „rytiersky krá¬“ Svät¥ Ladislav. Úc-
tu k nemu neßíril iba doma, ale aj v za-
hrani™í. V starom cisárskom hlavnom
meste Aachene nechal postavi† na pamiat-
ku Svätého Ladislava kaplnku, kde do-
dnes moΩno nájs† aj pamiatku ∂alßích
dvoch uhorsk¥ch svätcov, krá¬a te ana
a knieΩa†a Imricha. 

Krá¬ …udovít podporo-
val paulínov, ktorí jediní zaloΩili svoj
rád v Uhorsku. Ich vzorom bol pus-
tovník Svät¥ Pavol z Egypta. Chodili
v bielom odeve. …udovít I. im dal posta-
vi† ne∂aleko Budína obrovsk¥ kláßtor,
ktorého ruiny vidno aj dnes. Mnohé ze-
mepisné názvy zachovávajú pamiatku
paulínov, napríklad „Pál-hegy“ a „Re-
mete-hegy“. 

Panovník chcel dokáza†, Ωe jeho krajina
v ni™om nezaostáva za in¥mi krajinami.
Preto v Pä†kostolí zaloΩil univerzitu,
ktorá vßak existovala iba nieko¬ko rokov.

tudenti z Uhorska museli chodi† opä†
na zahrani™né univerzity.

ozláten  strieborn  domáci oltár. atril …udovítovej matke l bete
ktorá pochádzala z o ska.  kostoloch boli roz írené takéto krídlové

oltáre. 
■ re o e to krídlov  oltár?

Socha Sv tého uraja  ako zabíja draka  dielo
bratov olozsváriovcov Martin a uraj . Sv t

uraj bol vzorom pre rytierov.

Ktor  cisár s dlil v Aachene

o viete o stredovek ch univerzitách
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T NIE

ô Diósgy r sa nachádza ne∂aleko
Mißkovca, na mieste, kde sa stretáva Dolná zem s vrcho-
vinou. Najznámejßou budovou tejto oblasti je obrovská
ruina hradu so ßtyrmi veΩami. Kedysi hral hrad dôleΩitú
úlohu: chránil cestu vedúcu z juhu na sever. Po tejto
ceste bolo moΩné dosta† sa do Koßíc a Po¬ska.

Po ceste vßak chodili nielen obchodníci, ale aj vojaci.
Preto sem postavili pevnos† uΩ v období Arpádovcov.
Vtedy to bolo hradisko v tvare prstenca (po ma∂arsky
gy r , z ™oho neskôr vzniklo pomenovanie yôr  a ná-
zov iós vznikol pravdepodobne pod¬a orechov, ktoré
dodnes obklopujú ruinu).

Pôvodn¥ hrad bol po™as nájazdu Tatárov pravde-
podobne zni™en¥. Avßak takéto dôleΩité miesto nemoh-
lo zosta† nechránené. Ke∂ po odchode Tatárov panovník
daroval túto oblas†, novému vlastníkovi prikázal
postavi  siln  kamenn  hrad. Práce sa ™oskoro za™ali.
Kamene sem nanosili z okolit¥ch vrchov a opracovali
majstri. Podstatná ™as† stavebn¥ch prác vßak zostala na
poddan¥ch, ktorí v rámci roboty stavali hrad svojmu
zemepánovi zadarmo. Azda ich uteßoval akt, Ωe nová
pevnos† odstraßovala vßetk¥ch, ktorí by chceli vyrabo-
va† okolité dediny. 

Novopostaven¥ hrad bol roku 1304 miestom honos-
nej svadby. Jeden z uhorsk¥ch ve¬moΩov Ωenil svojho
syna s dcérou bavorského knieΩa†a. V tom ™ase bol
Diósgy r nielen siln¥m hradom, ale aj pompéznym
palácom. Bavorskí hostia sa nesta™ili ™udova†.

Anjouovci Karol I. a …udovít Ve¬k¥ mali sídlo vo
Vißegráde, odkia¬ viedla cesta k bohat¥m baniam v se-
vernom Uhorsku práve pri Diósgy ri. Tadia¬to preváΩali
do krá¬ovskej pokladnice zlato a striebro i peniaze.

udov t e k  preto hrad zo ral sp  a za vyso-

100 Rozkvet stredovekého Uhorska

ájdite v historickom atlase Ko ice.
ktorej krajine sa nachádzajú dnes

o znamená v raz ro ota

ekon truovan  obrázok di s yõrskeho hradu a hrad v s ™asnoti 
■ orovna te kre bu  otogra iou  o a zni ilo od v tavb  radu?
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ké náklady ho nechal prestava . Okolo hradu vykopali
obrovskú priekopu, aby mal nepriate¬ s†aΩenú úlohu.

aplnili ju vodou z l zkeho potoka. V ßtyroch rohoch
budovy postavili ßtyri veΩe, z ktor¥ch mali stráΩcovia
ve¬mi dobr¥ v¥h¬ad. Medzi veΩami preklenuli ßirokú
priekopu ßtyrmi mostami, ktoré bolo moΩné v prípade
ohrozenia vytiahnu†. Tak isto obrane slúΩili aj Ωelezné
mreΩe na ßtyroch bránach hradu. Ke∂ chcel nepriate¬ za-
úto™i† ne™akane, tieto hrubé a †aΩké mreΩe bolo moΩné
spusti† za okamih.

iósgyôr v ak neslú il i a ako vojenská pevnos . Krá¬
sa tu ™asto zdrΩiaval aj so svojim dvorom. V blízkych
Bukov¥ch vrchoch Ωilo ve¬a divej zveri, panovník
mohol po¬ova† na srnky a jelene. Naßli sa vßak aj nebez-
pe™nejßie zvieratá, medvede a vlci, ktoré uΩ vymreli. 

udov t niekedy hostil na po ova™kách aj vyslancov
cudz ch panovn kov. a ich po™es  usporadúval rytier-
ske turnaje  po ve™eroch zasa ve¬ké hostiny. Vzneße-
n¥ch hostí zabávali speváci a hudobníci. Stoly sa preh¥-
µali pod rôznymi druhmi jedál. Na misách bola naloΩená
hydina, baΩanty i prepelice, obliate omá™kou. Inokedy
sa jedla divina. Hostia nezostali hladní ani v období
pôstu. Vtedy sa podával pstruh z okolit¥ch potokov a iné
ryby s bielym mäsom. Archeológovia na li o rovskú
rytiersku sálu  kde sa tieto hostiny konali. Jej rozmery
boli zriedkavé v celej Európe. Na základe nájden¥ch sta-
vebn¥ch kameµov vieme, Ωe steny a stropy pokr¥vali
pestro arebné ma¬by. Rytiersku sálu vykurovali obrov-
sk¥m krbom.
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ManΩelka Karola Malého sa obávala
zlého konca krá¬ovho panovania. Pod¬a
kroniky ho takto karhala: „Eßte som nevi-
dela ™loveka, ktor¥ by bol tvrdohlavejßí
ako ty. Si hluch¥ vo™i mojim prosbám,
utekáß do záhuby z vlastnej vôle, ur™ite
zahynieß! Vyzle™iem si odev krá¬ovnej
a prichystám si ™ierne ßaty, ve∂ aj tak
budem vdovou.“

boli jedn¥m z najuzná-
vanejßích európskych rodov. V priebehu
14. storo™ia ™asto boli nemecko-rímsky-
mi cisármi a nosili aj ™eskú korunu. ≈ig-
munda vßak vychovávali v Uhorsku, na
dvore …udovíta Ve¬kého, aby sa nau™il
ma∂arsk¥ jazyk a zvyky, ™o sa aj poda-
rilo, pretoΩe krá¬ rozprával eßte aj v sta-
robe najradßej po ma∂arsky.

ytiersky turnaj z Obrázkovej kroniky. ytiersky
spôsob ivota sa roz íril na …udovítovom dvore.

ravdepodobne zo i mundovho obdobia po
chádzaj  lomky sôch  ktoré na li archeol o
via. imnite si umelecké schopnosti sochára.

Po udov tovej smrti sa o jeho dedi™stvo delili jeho dve dcéry.
Po prv  raz v histórii zasadla na uhorsk  trón ena  ™o viedlo
k o ™ianskej vojne. Moc arónov mimoriadne vzrástla. Ako
dokázal vládnu  za t chto podmienok igmund  ktor  musel ™eli
aj tureckej hroz e

Panovanie …udovítovej dcéry Márie prijímali uhorskí
ve¬moΩi s nevô¬ou. Neradi súhlasili s t¥m, aby Svätú koru-
nu nosila Ωena. Proti nej postavili …udovítovho príbuzného
z Neapola Karola, ktor¥ kvôli vzrastu dostal prez¥vku
„Mal¥“. Sotva poldruha mesiaca po korunovácii Karola
Malého v Budíne zavraΩdili. Vzápätí vypukla v krajine ob-
™ianska vojna. Vä™ßina barónov sa nakoniec postavila na
Máriinu stranu, avßak s jednou podmienkou: za krá¬a koru-
novali aj jej manΩela (1387
1437). Mária ™oskoro zomrela a ≈igmund mohol panova†
sám. 
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Ko ko rokov panoval igmund  ktorom storo™

Podpora ve¬moΩov nie™o stála: 

V tom ™ase turecké vojská porazili Srbov, ktorí Ωili v su-
sedstve Uhorska. Krá¬ a baróni sa dohodli, Ωe za™nú proti
Turkom vojnu. Táto v¥prava sa vßak skon™ila neúspe-
chom. Roku 1396 N

Z prehratej bitky sa vrátil krá¬
domov aΩ po dlhom putovaní a blúdení. espokojn  aróni
ho v ak uv znili. ¶oskoro ho vßak vyslobodili jeho prí-
vrΩenci, ktorí mu pomohli porazi† vzbúrencov.

ájdite na mape ikopol.
o ste sa u  u™ili o ureckej r i

T

Dostali vßetky dôleΩité
posty a k nim aj majetky a hrady. Vzápätí za™al organizo-
va† obranu proti Turkom. 

za drahé peniaze Tieto hrady na hra-
niciach sa naz¥vali pohrani™né pevnosti. Chránili dôleΩité
miesta: cesty alebo brody cez rieky. ≈igmundove pohra-
ni™né hrady sa osved™ili, pretoΩe nepriate¬ ich dlho nedo-
kázal obsadi†. Na vydrΩiavanie t¥chto hradov vyrúbil krá¬
nové dane.

≈igmund nebol iba uhorsk¥m panovníkom. volili ho aj
za ™eského krá a a nemecko-r mskeho cisára  ™o bolo vtedy
mimoriadne vysokou hodnos†ou. Nesplnila sa vßak jeho túΩ-
ba, aby proti Turkom nasadil aj vojská svojich nov¥ch krajín. 

Ak  je rozdiel medzi krá ovsk m a cisárskym titulom

V ≈igmundov¥ch ™asoch sa v kres anskej cirkvi mno ili
hriechy. Mnohí biskupi neriadili prácu kµazov doma, ale si
Ωili v Ríme a stávalo sa, Ωe v tajnosti mali aj Ωeny, majetky,
zabávali sa, pili a Ωili nemravn¥m Ωivotom. 

≈igmund ako panovník Nemecko-rímskeho cisárstva
cítil zodpovednos† aj za osud cirkvi. Zdroj problémov
videl v tom, Ωe cirkvi (a panovníci) rôznych krajín 

Cirkev nemala skuto™ného
vodcu. Pre vyrie enie tejto situácie zvolal koncil. Usporia-
danie takéhoto cirkevného rokovania nebolo ¬ahké. V Eu-
rópe vtedy zúrila storo™ná vojna medzi Angli™anmi a ran-
cúzmi. 
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Pôvodne sa naz¥val ilippo
Scolari (skolari), jeho Ωivotná dráha
ukazuje, ako sa niekto môΩe prebi† aΩ
medzi najvyßßích hodnostárov. Narodil
sa vo lorencii v Itálii. Ako die†a sa
dostal do Budína ako obchodnícky u™eµ.
Nau™il sa písa† a po™íta†. Vßimol si ho
ostrihomsk¥ arcibiskup a zobral si ho
k sebe. 

Krá¬ a arcibiskup raz rátali, ko¬ko pe-
µazí by potrebovali na najatie Ωoldnierov
proti Turkom. Darmo násobili a delili,
vΩdy dostali in¥ v¥sledok. Zrazu k nim
pristúpil Pipo, poΩiadal o pero a v¥po™ty
urobil ve¬mi r¥chle. K¥m uhorskí páni
pouΩívali rímske ™íslice, Pipo rátal s arab-
sk¥mi ™íslicami, ktoré sa pouΩívajú aj
dnes.

DôleΩitú
úlohu v poráΩke zohrali namyslení ran-
cúzski rytieri, ktorí prißli ≈igmundovi na
pomoc. Pod¬a kronikára sa takto chvas-
tali pred bitkou: „Keby sa nekone™né
nebo na nás zrútilo, svojimi kopijami by
sme ho udrΩali“. Nebrali váΩne jani™ia-
rov, zaplietli sa do ich radov a prehrali.

odobize  krá a i munda. Bol vzdelan m pa
novníkom  ktor  hovoril siedmymi jazykmi a
ikovne rokoval s protivníkmi. Mnohí ho pova

ovali za najkraj ieho mu a svojej doby.

yrie te nasledujúci pr klad   delené 
A teraz takto  22 . Ktor  sp so  je jedno-
duch
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o ste sa u™ili o storo™nej vojne
o je koncil  . strana

Cirkevní hodnostári boli spravidla aj vojvodcovia, ™iΩe
na plánovanom koncile mali zasadnú† za rokovací stôl
nepriatelia. ≈igmund vßak preukázal vynikajúce schopnos-
ti, ke∂ koncil usporiadali v Kostnici (Konstanz  kon-
stanc), meste™ku na nemecko-ßvaj™iarskych hraniciach. 
Po dlh¥ch rokovaniach 

Nepodarilo sa vßak zbavi† cirkev hriechov. Na koncile
odsúdili praΩského kµaza a u™ite¬a ána usa za kacírstvo.
Chcel dosiahnu† jednoduchßiu cirkev, ktorá sa stará o cir-
kevn¥ Ωivot. Upálili ho na hranici. (Podrobnejßie o µom
píßeme v nasledujúcom ™ítaní.)

V období ≈igmunda sa zmenil Ωivot dedín i miest. V de-
dinách uΩ postupne nestavali domy spola zasadené do ze-
me, ale sedliacke domy celkom nad zemou, navyße s viace-
r¥mi izbami (izba, kuchyµa). Múry domu vytvorili tak, Ωe
do zeme zapichli st py, okolo nich zaplietli raΩdie a zlepili
hlinou. Strechu pokryli slamou alebo t stím.

Po™et miest rástol. 
Názov dostali

na základe toho, Ωe spravidla nemali mestské múry, ™iΩe sa
zdalo, Ωe sú postavené na poli ako dediny. Ich obyvatelia
sa zaoberali vä™ßinou po¬nohospodárstvom. Po¬né mestá
patrili nie pod krá¬ovu, ale pod zemepánovu moc. Niektoré
v sady im vßak zabezpe™oval aj zemepán. Napríklad si
mohli zvoli† vlastného sudcu a ro™né dane mohli sami roz-
deli† medzi obyvate¬mi. Z mnoh¥ch poddansk¥ch miest sa
stali jarmo™né miesta. Ich obyvatelia r¥chle zbohatli. 
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Krá¬ k sebe zobral ilippa, ktorého uhor-
skí ß¬achtici volali iba „Pipo“. ¶oskoro sa
oΩenil s dcérou pána ozorského hradu.
Krá¬ dovolil, aby diev™ina v¥nimo™ne
zdedila cel¥ tento majetok. Pipo prijal po
sobáßi rodinné meno „Ozorsk¥“.

Z nov¥ch majetkov uΩ mal to¬ko zisku,
aby mohol kry† vysoké náklady na Ωivot
na dvore. ≈igmund ho ™oskoro prijal
medzi svojich rytierov a dal mu mesa™n¥
plat. Vo viacer¥ch v¥pravách stál na ™ele
uhorsk¥ch vojsk. Za zásluhy mu daroval
krá¬ vysokú hodnos†: zodpovedal za
ochranu juΩn¥ch pohrani™n¥ch hradov.
Z niekdajßieho obchodníckeho u™µa sa
stal jeden z najvä™ßích uhorsk¥ch baró-
nov, ktor¥ verne slúΩil svojmu pánovi aΩ
do smrti.

Pôvodn¥ stredovek¥
dom sa nezachoval v Ωiadnej dedine.
Archeológovia vßak na mnoh¥ch mies-
tach narazili na ve¬avravné stopy. Vo
vojnách totiΩ mnoho domov zhorelo. Ich
steny sa síce zrútili, ale spodok v poΩiari
vyhorel a zanechal v zemi stopy. 

o ste sa u™ili o slo odn ch krá ovsk ch
mestách  1 . lekcia
Kto mal nad poddan mi ijúcimi v dedi-
nách súdnu moc

ákladná kola v 1 . storo™í. ozvoj miest v ob
dobí i munda prispel aj k rozvoju kolstva 

a vzdelanosti.

rad v meste Tata. rá  i mund sa tu ™asto zdr iaval  pou íval ho
ako po ovnícky ka tie .

5 7/16/06 10: 0 PM Page 10



T NIE

ia  sta
ni   h a s u. V Uhorsku mohli razi† peniaze
len králi. V 15. storo™í vydávali kaΩdoro™ne nové penia-
ze, ™iΩe staré bolo treba za ne vymeni†. Hodnota peµazí
sa vßak menila. Ke∂ krá¬ potreboval napríklad na vojnu
viac peµazí, do mincí dávali menej striebra alebo zlata.
Ve¬mi zle vßak pochodili tí, ktorí svoj majetok vymenili
na nové peniaze. 

V Sedmohradsku biskup nevyberal desiatok tri roky,
lebo v obehu boli práve zlé peniaze. Ke  v ak roku 1
razili do ré peniaze  vy adoval dane za tri roky naraz.
Preto vypuklo pod veden m Antala Budai agya sed-
liacke povstanie.

Na potla™enie povstania sa spojili „tri národy“ Sed-
mohradska: Ma∂ari, Sikuli a Sasi. Nakoniec s pomocou
krá¬a sedliacke vojská porazili.

T Z národov, ktoré sa spo-
jili proti sedliackemu povstaniu, boli najmenßí asi. Do
Sedmohradska prichádzali z Nemecka od 12. storo™ia.
Krá¬ Ondrej II. im poskytol roku 1224 mnohé v¥sady.
Mohli ma† vlastn¥ch vedúcich predstavite¬ov, mohli
usporiada† vo svojich mestách jarmoky a mohli obcho-
dova† po celej krajine. Sasi, ktorí sa usadili v Sedmo-
hradsku po odchode Tatárov, hovorili po nemecky
a vä™ßinou b¥vali v mestách.

O pôvode druhého národa, ikulov kolujú rôzne teó-
rie. V tom ™ase uΩ ur™ite hovorili po ma∂arsky. Nepoz-
nali poddanstvo, kaΩd¥ Sikul sa povaΩoval za slobod-
ného. Za v¥menu stráΩili hranice a boli vojakmi.

Tretím národom boli Ma ari. K tejto skupine patrili
tí, ktorí dostali od krá¬a ß¬achtictvo. Okrem Ma∂arov sa
stali ß¬achticmi mnohí Sasi, Sikuli, alebo aj Rumuni ™i
Slovania, ktorí sa tak stali sú™as†ou sedmohradského
uhorského národa. 

Sedmohradsk¥ch poddan¥ch nezara∂ovali k Ωiadne-
mu národu. 

10 Rozkvet stredovekého Uhorska

1. Ako sa stal krá om igmund  Ak  to malo
vplyv na jeho neskor ie panovanie

2. o sa stalo pri ikopoli
. Ako sa ránil igmund proti tureck m v o-

jom
. Pre™o organizoval igmund koncil

5. Ako sa zmenil o raz dediny v o do  krá a
igmunda

6. o je poddanské mesto

Panovanie ≈igmunda Luxemburského: 1387 1437.
Baróni proti krá¬ovi.
PoráΩka od Turkov  v¥stavba juΩn¥ch pohrani™-
n¥ch hradov.
≈igmund zároveµ cisárom.
Koncil  usporiadanie záleΩitostí cirkvi.

o je desiatok

o ste sa u™ili v 5. triede o teóriách 
o p vode ikulov
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Ján Hus a husiti. Po™as ≈igmundovho panovania
nevypukli boje iba v Sedmohradsku. V hlavnom meste
¶iech, v Prahe u™il na univerzite Ján Hus, ktor¥ bol
u™encom i kµazom. Z kostolnej kazate¬nice kritizoval
bohat¥ch cirkevn¥ch predstavite¬ov i pápeΩa, ktorí len
utlá™ajú chudobn¥ch. Zavrhol aj mníßske rády a iné cir-
kevné inßtitúcie. Hlásal, Ωe kaΩdému sta™  znalos  Bi lie
a nie sú potrebné kostolné obrady. Kritizoval aj svet-
sk¥ch predstavite¬ov a panovníkov.

Z u™ite¬ov a ßtudentov univerzity sa mnohí postavili
na Husovu stranu. ≈igmund ako ™esk¥ krá¬ chcel uzmie-
ri† Husov¥ch prívrΩencov t¥m, Ωe ho pozval na koncil do
Kostnice. Domnieval sa, Ωe je tam dos† u™encov, aby
posúdili, ™i sú Husove myßlienky správne.
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Aké náradie vid te na hornom o rázku

ána usa ved  na hranicu hore  a upália ho
dole  ■ re o o ravili ána u a?

usporadúvali na dva
v¥znamné sviatky. Jeden bol na jar, na
Turíce, druh¥ zasa 8. septembra, v deµ
narodenia JeΩißovej matky Panny Márie.

Po odchode atárov – v o do  panovania Bela . – sa za™ala
v stav a ud nskeho hradu a mesta. Po™as nasledujúcich stá-
ro™  tu postavili mnohé pompézne o ytné domy i paláce. nes je
Bud n jedn m z najkraj ch pamiatok v urópe.

Budín sa stal hne∂ po zaloΩení 
Kupci sa tu mohli cí-

ti† v bezpe™í. Pevné múry a strmé úbo™ia v¥razne s†aΩili
prácu akémuko¬vek úto™níkovi. Okrem toho Budín leΩal
pri Dunaji, kadia¬ kupci priváΩali svoj tovar na západ alebo
zo západu. ¶asto vyuΩívali aj lodnú prepravu. Mesto bolo
v strede krajiny, ™iΩe odtia¬to mohli odváΩa† portieku
(tovar) ( ) rozli™n¥mi smermi. 

o ste sa u™ili o koncile v Kostnici

™astn ci koncilu chceli usa presved™i  a y svoje
u™enie odvolal. Ke  to ne ol ochotn  uro i  odsúdili
ho ako kac ra a upálili na hranici.

Po správe o usovej smrti vypuklo v echách po-
vstanie. igmund sa pokúsil povstalcov porazi†, ale spo-
™iatku bez úspechu. PrívrΩenci Jána Husa  husiti  totiΩ
pou vali nov  sp so  oja. Na vozy primontovali
drobné delá a ke∂ ich prepadli, z vozov vytvorili kruh,
ktor¥ vyzeral ako menßia pevnos†. Naz¥vali to vozovou
hradbou. Lukostrelci a delostrelci vnútri kruhu pomerne
¬ahko porazili úto™iacich rytierov. Medzi odhodlan¥mi
obrancami boli aj Ωeny.

Po dlh¥ch bojoch sa ≈igmund s ™as†ou husitov doho-
dol, druhú ™as† porazil zbraµou.
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Kto oli kramári  Ak neviete  pozrite sa v slovn ku.

Po™as jarmoku sa tla™il medzi budínskymi múrmi ob-
rovsk¥ dav ¬udí. Pred obchodmi ™i pultmi zabávali masu
rôzni kúzelníci a ßaßovia. Kto bol hladn¥, mohol sa najes†
a napi† v kr™mách a pod ßiatrami. Mnohí na to nemali.
V meste b¥valo mnoho chudobn¥ch ¬udí. Mladí tovarißi,
u™ni ™i robotníci, ktorí okopávali okolité vinice, sotva mohli
myslie† na takúto zábavu. Okrem jarmoku usporadúvali
dvakrát do t¥Ωdµa aj trh  na ktorom predávali svoj tovar,
najmä potraviny a zeleninu obyvatelia z okolit¥ch dedín.

Baßty
a veΩe postavili na ich náklady a ony platili aj vojakov.
Názov Rybárskej baßty sved™í o tom, Ωe tento úsek bránil
cech rybárov (hoci baßta bola postavená omnoho neskôr
a nie na obranné, leΩ na ozdobné ú™ely). ¶lenovia cechu
chodili v nede¬u a sviato™né dni spolu aj do kostola. 

o ste sa u™ili o cechoch

V Budíne boli aΩ dva kostoly. Jeden stál uprostred
mesta a postavili ho na po™es† Panny Márie. Na jeho mies-
te dnes stojí Matejov chrám. Druh¥ bol postaven¥ v sever-
nej ™asti mesta na po™es† Márie Magdalény. Dnes stojí uΩ
iba jeho veΩa. 

Nie náhodou potrebovalo mesto dva kostoly. Máriin
kostol patril , druh¥ zasa 
Sústavne sa hádali o to, koho kostol je krajßí, lepßí a vä™ßí.

( ) do
ktorej chodili Ωidovskí obchodníci. 

anoráma stredovekého
Budína

„Za desa† dinárov som
kúpil domácu otrokyµu. ... Mala iba pät-
nás† rokov a je krajßia ako Mesiac
v splne: vlasy a o™i má ™ierne, pokoΩku
takú bielu, ako gá or. Vedela vari†, ßi†
a ráta†. Potom som kúpil za pä† dinárov
∂alßiu otrokyµu. Porodila mi jedno die†a,
ktoré bohuΩia¬ zomrelo. Nakoniec som
ju pustil na slobodu a dal som jej meno
Miriam.“

e a Márie Ma dalény v Budíne 
■ to ou íval tento ko tol?
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Kto ola Panna Mária

Nemeckí a ma∂arskí ob™ania nesúperili iba v otázke
kostolov. N totiΩ

v ktorej boli , hoci
po™et ma∂arsk¥ch obyvate¬ov bol pribliΩne rovnak¥. Nem-
ci boli ove¬a bohatßí (mali dobré kontakty s bohat¥mi ne-
meck¥mi mestami). 

Ma∂arskí obchodníci a remeselníci ist¥ ™as strpeli, Ωe
ich takto posúvajú do úzadia, ale po ≈igmundovej smrti sa
vzbúrili a prepadli nemeck¥ch ob™anov. Vtedajßí krá¬ do-
kázal umierni† nespokojencov len horko-†aΩko. V budín-
skej rade odvtedy dostali miesto v rovnakom po™te nemec-
kí i ma∂arskí zástupcovia. 

N

Kto stáli na ™ele miest v stredovekej urópe

Domy kupcov a bohat¥ch remeselníkov sa príliß od seba
nelíßili. Boli postavené zvä™ßa z kameµa, ktor¥ bol pokryt¥
arebnou omietkou. Poschodie bolo niekedy vysunuté nad

cestu, aby rozmery horn¥ch izieb mohli by† vä™ßie. V mno-
h¥ch domoch boli na poschodí ve¬ké sály, v ktor¥ch uspo-
radúvali rôzne slávnosti pod¬a rytierskeho vzoru.

Chudobnejßí samozrejme neb¥vali v tak¥chto pohodl-
n¥ch domoch. Ob¥vali zadné ™asti domov, malé izbietky
bez okien, alebo b¥vali na okraji mesta ™i v dedinách. 
N

Stava† ho za™al uΩ Belo IV. a igmunda ho roz rili
a zmenili na prepychov  palác. Kaplnka a trónová sála hra-
du boli známe ßiroko-∂aleko. Palác bol svedectvom o tom,
Ωe ≈igmund sa vyrovná hociktorému inému panovníkovi
a je hoden aj cisárskej koruny. V stavebn¥ch prácach ne-
skôr pokra™oval krá¬ Matej. 

me tianskych domov mnohé zostali zachované do-
dnes. Neskôr sa zni™ili ™asto iba vrchné poschodia a prí-
zemie zostalo zachované v pôvodnmom stave. V mnoh¥ch
prípadoch sa zachovali brány stredovek¥ch domov.

o mysl te  pre™o neprestavali rány

N
„Mesto (Budín) (...) ob¥va-

jú dva národy: Ma∂ari a Nemci. Nemci
sú nadutí... Ma∂arov v kaΩdom prípade
utlá™ali a chceli zrußi† starodávny budín-
sky zvyk, pod¬a ktorého jeden rok zvolia
za sudcu Ma∂ara, druh¥ rok Nemca. Te-
raz povaΩovali ™as za vhodn¥: o™ierµo-
vali a napádali Ma∂arov. Ma∂ari sú
odpradávna takí, Ωe len pomaly sa od-
hodlajú na pomstu, ale ak sa nakoniec
vzbúria, aby vzali zados†u™inenie svoj-
mu príkoriu, ich pomsta je obrovská. Aj
teraz sa tvárili, Ωe spia. Len sa pozerali,
™o sa vyk¬uje z namyslenosti Nemcov.

≈il v meste Budín váΩen¥ ™lovek, ist¥
Ján tvös, ktor¥ bol jedn¥m z prv¥ch
meß†anov. Ve¬mi †aΩko znáßal krivdy
páchané na Ma∂aroch. (...) Nemci sa na
neho pozerali vΩdy kriv¥mi o™ami. (...)
Zajali ho a t¥rali rôznym spôsobom,
k¥m nakoniec neumrel v dôsledku mu-
™enia. 

Na krk mu zavesili †aΩk¥ kameµ a ho-
dili do Dunaja. Osem dní zostal tento
krut¥ ™in utajen¥. Kamenné †aΩidlo sa
odviazalo a m tvola sa vyplavila na breh
rieky. (...) Ma∂ari (...) sa rozhnevali (...),
ale ke∂ vrahov nenaßli, napadli ich
paláce, rozbili ich okované brány a vyra-
bovali poklady Nemcov.

as  budínskeho domu z 1 . storo™ia
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o stredovekého ud nskeho hradného paláca nezostalo
zachované takmer ni™. Z juΩn¥ch báßt a veΩí naßli iba zá-
klady, a na nich postavili znova pevnos†. Na dvore dneß-
ného paláca vidíme na ™iernom povrchu ßiroké biele pásy,
ktor¥mi archeológovia nazna™ujú, Ωe pod zemou sa tadia¬-
to tiahli staré múry.

o mysl te  pre™o nie je mo né odkry  ve kú ™as  star ch ru n

1. Pre™o sa stal Bud n známym o chodn m strediskom
2. Porozprávajte o ud nskom jarmoku  ako ke y ste tam oli.
. Pre™o oli v Bud ne dva kostoly
. Pre™o vzniklo nap tie medzi nemeck m a ma arsk m

o yvate stvom Bud na

Budín ako obchodné stredisko.
Budínske jarmoky.
Dva kostoly: na po™es† BlaΩenej Panny Márie a Márie Mag-
dalény.
Mestská rada: Ma∂ari alebo Nemci?
Krá¬ovsk¥ hradn¥ palác.

opakujte si  ktorého kovu ol základ-
nou zlo kou c n za™ali ho pou va  na
konci praveku
Odkia  pochádzali otroci  ktor ch pre-
dávali Ma ari

ENN I T Z HI T RIE
I TN H T U

U Z
Obchodníci z Uhorska sa objavo-

vali v okolit¥ch krajinách uΩ v ™ase dobrodruΩn¥ch
v¥prav. Predávali kone a striebro, kupovali cín a otro-
kov. Kone z Uhorska boli vyh¬adan¥m tovarom aj ne-
skôr, pretoΩe boli nenáro™né a vytrvalé.

Po zalo en  tátu vyvá ali z horska hlavne strie ro
a zlato. Rudu t¥chto drah¥ch kovov †aΩili vo vrchoch
Karpát. Okrem nich vyváΩali z krajiny po¬nohospodár-
ske v¥robky, zvieratá, koΩu, vosk, med a v¥robky z dre-
va. Za v¥menu dováΩali zbrane, drahé látky a textílie.
Stále ™astejßie sa stávalo, Ωe v zahrani™í kupovali za zla-
tú a striebornú rudu predmety vyrobené z t¥chto
drah¥ch kovov. Tepci z obdobia príchodu do Karpatskej
kotliny boli síce známi, ale neskôr sa móda zmenila
a ozdobené nádoby na krá¬ovsk¥ stôl, alebo drahé
kalichy do kostolov objednávali skôr v zahrani™í.

Panovn ci podporovali o chod  preto e o chodn ci
platili do pokladnice clo. V období posledn¥ch Arpá-
dovcov vßak ve¬moΩi vytvárali mnohé m¥ta, kde sa vy-
beralo clo. Neraz obchodníkov aj vyrabovali, zbili, ™i
dokonca zavraΩdili. Ke∂ sa Karolovi . podarilo zlomi†
moc barónov, zaviedol stále tridsiatkové clo  zároveµ sa
snaΩil zlepßi† aj situáciu obchodníkov. Tomuto cie¬u slú-
Ωilo vißegrádske stretnutie krá¬ov. 

Ke  o chodn k pohá al cez hranice 12
volov  ko ko volov musel zaplati  ako clo

I
„My, Karol, z BoΩej milosti krá¬ Uhor-
ska, posielame pozdravy obchodníkom,
ktorí prechádzajú naßou krajinou. Touto
listinou vyhlasujeme, Ωe môΩete sa po
celom území naßej krajiny pohybova†
slobodne s vaßimi tovarmi, ak zaplatíte
naßimi predchodcami stanovené trid-
siatkové clo...“

Okrem Ma∂arov a Nemcov Ωili v Budíne
aj iné národy. aliani a Arménci obcho-
dovali s tovarom z ∂alek¥ch krajín. Oni
boli kres†ania. Okrem nich b¥vali v Budí-
ne aj príslußníci in¥ch náboΩenstiev:

idia i mohamedáni.

Pre obyvate¬ov Budína bol najvä™-
ßím problémom nedostatok vody. Vyko-
pa† studµu na kopci bolo †aΩké. Pitnú
vodu nosili od Dunaja na chrbte ™i na
osloch. Za ≈igmunda postavili na brehu
™erpadlo na ¬udsk¥ pohon. Neskôr posta-
vili na príkaz krá¬a Mateja dlh¥ vodovod
z budínskych vrchov. Prameµ bol vyßßie
ako budínske hlavné námestie, preto
z ozdobenej ontány sa valila voda sil-
n¥m prúdom. Na Matejov príkaz a na ra-
dos† budínskeho ¬udu tieklo z ontány na
vä™ßie sviatky víno.
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Obchodníci sa ™asto pohybovali iba
po vyß¬apan¥ch chodníkoch, niekedy vßak vyuΩívali aj
kamenné cesty eßte z ™ias Rímskej ríße.

Na riekach zvä™ßa neboli mosty a tak na druh¥ breh
prechádzali cez rody (plytßie miesta) alebo prievozom.
Majite¬ prievozu vyberal m to. Toto právo ude¬oval krá¬.
Zo zákonov …udovíta I. vßak vieme, Ωe mnohí vyberali
clo od obchodníkov aj bez tohto práva.

O chod horska ol iv  nielen smerom na západ  ale
aj na v chod. Poklady z Blízkeho ™i ∂alekého v¥chodu,
koreniny, hodváb, alebo tymián pouΩívan¥ v kostoloch
dováΩali cez Konßtantinopol a Sedmohradsko. Táto cesta
vßak bola stále nebezpe™nejßia v dôsledku tureckej rozpí-
navosti. 

Ktorá o chodná cesta z r mskych ™ias
viedla aj cez horsko

Kde sme sa u  u™ili o práve skladu  2 .
lekcia

I
„KaΩd¥ cudzí obchodník,

ktor¥ prichádza z Ruska ™i Po¬ského
krá¬ovstva do Uhorského krá¬ovstva,
nesmie ís† za ú™elom predaja svojho
tovaru ∂alej ako do Koßíc, ale kaΩd¥
tovar akéhoko¬vek druhu musí tam
zloΩi† a predáva†...“

T NIE

Dneßn¥ ™lovek dokáΩe
ur™i† rozmery ™ohoko¬vek. Ke∂ hovoríme o vzdialenos-
ti, po™ítame v metroch ™i kilometroch, ke∂ o hmotnosti,
tak v gramoch, dekagramoch ™i kilogramoch. stre-
doveku takéto jednotné miery nee istovali. ¶asto aj
v susedn¥ch mestách pouΩívali rôzne miery.

Rozsah pozemku rátali v jutároch. Naj™astejßie vßak
nezapisovali, Ωe ko¬ko jutár má dan¥ pozemok, ale jeho
ve¬kos† ur™ovali pod¬a toho, ko¬ko pluhov je potrebn¥ch
na jeho obrábanie.

D Ωkov¥mi mierami boli pia∂, lake† (rí ), stopa a sia-
ha. Pia je vzdialenos† medzi malí™kom a palcom otvo-
renej pravej ruky. R alebo lake  sa rovná d Ωke podlak-
tia, stopa d Ωke ¬udskej stopy. iaha je vzdialenos†
medzi koncami roztiahnut¥ch rúk. …udia prirodzene ne-
majú rovnaké telo, úplne iné rozmery má ve¬k¥ a nízky
™lovek. Preto na jarmokoch ur™ovali miery mestá. Vzor-
ku si mohol kaΩd¥ zobra† u richtára. Sudcovia sa starali
o to, aby nikto nepouΩíval odlißné miery. Krá¬ ≈igmund
sa snaΩil tieto miery zjednoti† v celej krajine, ale bez
úspechu. 

D Ωku cesty udávali v m ach. Jedna mí¬a predstavo-
vala takú vzdialenos†, akú preßiel chodec bez odpo™in-
ku. Cez hory bola kratßia, na rovine ove¬a dlhßia.

Tekutiny, najmä víno merali v okovoch a hol ách.
V Budíne predstavoval jeden okov asi 50 litrov, jedna
holba pribliΩne jeden liter. MnoΩstvo obilia rátali spra-
vidla tak, Ωe ním naplnili nádobu naz¥vanú g el. ¶erst-
vo zoΩatú pßenicu ™i raΩ rátali v snopoch. Jeden snop
predstavoval to¬ko obilia, ko¬ko dokázal Ωnec obsiahnu†
dvoma rukami.

siaha

lake  rí

stopa

pia

Odkia  dová ali do urópy hodvá  v staroveku a stre-
doveku

a ™o pou vajú v kostoloch tymián kadidlo
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T H H

Po igmundovej smrti uhorsk  ve mo i nechceli ma  silného
panovn ka. hceli y  pánom se a sam ch. eden z nich z skal
najv ™ ie majetky  ale svoje ohatstvo vyu val v prospech kra-
jiny a venoval na oj proti urkom.

R H H

Roku 1440 zvolili ve¬moΩi za uhorského krá¬a po¬ského
panovníka I. (1440 1444). Domnievali sa, Ωe
namiesto sotva pätnás†ro™ného mladíka budú môc† panova†
sami, a Poliaci poskytnú pomoc proti Turkom. Vladislava
I. uvítal v Uhorsku H

Huµadyovci boli poma∂ar™enou ß¬achtickou rodinou
pravdepodobne rumunského pôvodu s neve¬k¥m majet-
kom.

ájdite v historickom atlase u ad. Ktor m smerom a v akej
vzdialenosti le  od Bud na

Ján Huµady sa nau™il vojenské umenie za panovania
≈igmunda I. Krá¬a sprevádzal na mnoh¥ch v¥pravách, v∂a-
ka ™omu si osvojil najmodernejßie spôsoby boja. Od ig-
munda dostali u adyovci rozsiahle majetky  napr klad aj
hrad u ad.

Vladislav si vßimol vojvodcovské schopnosti Jána Hu-
µadyho a obdarúval ho ∂alßími majetkami a hradmi. Stal sa
najvä™ßím zemepánom Uhorska. Získal aj titul sedmohrad-
ského vojvodu. Vojvoda bol najvyßßím predstavite¬om a vo-
jensk¥m velite¬om Sedmohradska. 

H T

Vojvoda si zaslúΩil vyznamenania. Vedel, Ωe Turka sa
môΩe zbavi† krajina iba vtedy, ak nepriate a za enie ™o
naj alej od uhorsk ch hran c. Roku 1443 zorganizoval
vojsko. V snahe prekvapi† Turkov, útok za™al Hoci
studené po™asie s†aΩovalo situáciu aj kres†anskej armáde,
ale úspech bol obrovsk¥. Uhorskí vojaci sa dostali aΩ po
So iu. Kvôli prekonanej vzdialenosti a preto, lebo uhorská
armáda bola pre™ takmer ßtvr† roka, túto vojnu naz¥vame

Jej hlavn¥m v¥sledkom bolo 
spod tureckej nadvlády.

o mysl te  pre™o prekvapila urkov zimná v prava
Ktorej krajiny je dnes hlavn m mestom o ia
Pre™o olo pre horsko do ré  e sa r sko z avilo tureckej
nadvlády

H T
Roku 1442 prepadli Turci Sedmo-

hradsko obrovsk¥mi silami. Vynikajúci
tureck¥ vojvodca beg Mezid rátal s t¥m,
Ωe uhorské vojská nie sú schopné odrazi†
ne™akan¥ útok. Huµady utrpel v prvej
bitke poráΩku, ale ustupujúcich Turkov
prenasledoval, dostihol a nakoniec pora-
zil. Beg Mezid zomrel na bojisku. Vystra-
ßení Turci odvtedy naz¥vali Huµadyho
„prekliaty a zlodußn¥ Janko“.

rad ajdahu ad  jedna z najkraj ích stavieb
uhorskej otiky. án u ady sa dostal do ran
c zska ako i mundov vojak. ravdepodobne 

tam videl podobné zámky. 
■  ktore  kra ine a na ádza rad dne ?

án u ady v brnení
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Po tureck¥ch poráΩkach ladislav a tureck  sultán uza-
vreli v lete 1  mier. Turci sa zaviazali, Ωe neprepadnú
Uhorsko, Vladislav zasa pris¬úbil, Ωe mier dodrΩí.

Medzit¥m vßak rozm¥ß¬al o novom útoku. Krá¬ a ve¬-
moΩi rátali s t¥m, Ωe sa im podarí s kone™nou platnos†ou
porazi† Turkov. Novú v¥pravu podporoval aj pápeΩ. Po-
moc v ak neprichádzala od nikoho. Uhorská armáda sa tak
odhodlala zaúto™i† sama, pri™om porußila mier a vpadla na
turecké územie. 

Útok sa skon™il katastro álne. 
T Prí™inou

poráΩky bola predovßetk¥m neskúsenos† a neuváΩenos†
mladého krá¬a. Huµady uΩ-uΩ dosiahol ví†azstvo nad Tur-
kami, ktorí boli v prevahe, ke∂ 18 ro™n¥ si
zmyslel, Ωe rozhodujúci útok musí vies† on. Na ™ele jazdy
sa vyrútil priamo na jani™iarov stráΩiacich sultána, a

R H

Po Vladislavovi zdedil trón (1444 1457)
z rodu Habsburgovcov, ktor¥ vßak bol iba die†a†om.
Namiesto neho za hlavného predstavite¬a  krajiny,
™iΩe H V tejto unkcii daroval svo-
jim prívrΩencom mnohé krá¬ovské hrady a majetky.
Z vlastnej skúsenosti vedel, Ωe ß¬achta si bráni svoje a nie
je ochotná bojova† za cudzie vlastníctvo. u ady o etoval
ve a pe az  aj z vlastného majetku  ke  naj mal oldnierov
na oj proti urkom. Napriek tomu Ladislava V. presved-
™ili, Ωe Huµady je lakom¥ ™lovek, ktor¥ sa stará len o svoje
bohatnutie a nie o obranu krajiny. 

u ady bol presved™en¥, Ωe Uhorsko nie je schopné
samo porazi† Turkov. Preto uzavrel spojenectvo s legen-
dárnym vojvodcom Albáncov kander egom ( ). Spolo™-
ne chceli porazi† sultána, avßak spojenie dvoch armád bolo
neúspeßné. Roku 1448 stálo na dvadsa†tisíc
uhorsk¥ch vojakov proti pä†desiattisíc tureck¥m bojov-
níkom. Turci a najmä jani™iari mali lepßie zbrane. U

ájdite v historickom atlase arnu. 
a rehu ktorého mora le  ktorej

krajine sa nachádza dnes
Pre™o postupovala uhorská armáda
pozd  morského po re ia

urci sa domnievali  e pri arne do-
siahli v azstvo nad kres anmi z Bo ej
spravodlivosti. Pre™o

„Nenávis† bola povolená a rabova-
nie prináßalo poklady. Ale hrôza! Hovo-
ri† treba skôr o nepriate¬stve medzi prí-
buzn¥mi... Strach neobchádza nikoho.“

Op te vlastn mi slovami chaotické
pomery  ktoré nastali po krá ovej
smrti.

Ktor  uhorsk  krá  porazil pomocou
oldnierov oligarchov

1. Ako z skala slávu hu adyovská rodina  
2. Pre™o ola v znamná v prava v rokoch 1 –1
. Ako zomrel krá  ladislav .
. Aké opatrenia presadil án u ady ako regent

T H H

ojensk  velite  krá a ladislava . án u ady.
Prvé u adyho oje proti urkom → v prava
po o iu.
1  porá ka pri arne. 
án u ady regentom.

1  porá ka pri Kosovom Poli.

achtick  erb udelen  re entom ánom
u adym 

■ re o do tal obdarovan a ti k  titul?
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Belehradsk  hrad naz vali kedysi ju nou ránou Karpatskej
kotliny. ureck  sultán  ktor  o sadil Balkán  chcel tento hrad
z ska .

Roku 1453 T ktor¥ bol
vtedy najvä™ßím mestom v Európe. Na celom kontinente
zavládol strach. Mnohí si mysleli, Ωe Turkov nie je moΩné
porazi†.

Sultán sa netajil t¥m, Ωe nasledujúcou krajinou, ktorú
chce obsadi†, bude Uhorsko. Trasa plánovaného útoku
viedla pri Dunaji. Takto bolo moΩné prepravova† potravi-
ny, krmivo i zbrane po rieke na lodi. 

z ktor¥ch najdôleΩitejßí bol Táto pevnos†
chránila Dunaj i brod na Sáve, ktorá sa tu vlievala do Duna-
ja. 

horská i turecká strana si ola vedomá  e ak padne
táto pevnos  krajinu u  ne ude mo né u ráni . Obrane
velil Ján Huµady. Sultán vßak bol v presile. Ladislav V. po
správe o tureckom útoku ußiel do Viedne. V beznádejnej
situácii sa snaΩil pomôc† pápe  ke∂ vyhlásil kri iacku
v pravu. Poslal do Uhorska vynikajúceho rantißkánskeho
re™níka , ktorému sa podarilo naver-
bova† na obranu Belehradu dvadsa†tisíc vojakov. Boli to
vßak vä™ßinou zle vyzbrojení príslußníci drobnej ß¬achty
a poddaní.

Z

K¥m sa kriΩiaci roku vydali na cestu, Turci uΩ
obk¬ú™ili hrad a okolité dediny. Obrancov nebolo ve¬a, eßte
menej bolo potravín. Sultán, ktor¥ sám riadil svoju armá-
du, s útokom sa neponáh¬al. Vedel, Ωe na hrade sa sk r ™i
nesk r minú potraviny a uhorskí obrancovia budú nútení
vzda† sa. Vy™kával a delami  ostre oval hrad y  z ktor¥ch
viac a viac sa rozpadávalo.

Situácia bola taká beznádejná, Ωe pápeΩ nariadil kaΩdo-
denné modlitby za záchranu Belehradu a kres†anov. V ce-
lom kres†anskom svete preto museli 
zvony tri razy (sú™asné poludµajßie zvonenie to
pripomína). 

Ke∂ dorazil Huµady na ™ele kres†ansk¥ch vojsk k Bele-
hradu, videl, Ωe Turci zahatali Dunaj lo∂ami. Príliß sebais-
t¥ch tureck¥ch vojakov vßak ßikovní uhorskí lodníci po-
razili. Huµady tak mohol vojs† do hradu (kriΩiaci táborili
mimo hradieb na ostrove), ™ím skrsla nádej na záchranu. 

ájdite v historickom atlase Belehrad a
vysvetlite  pre™o olo mesto ju nou rá-
nou Karpatskej kotliny.

ktorej krajine le  Belehrad dnes

o ste sa u™ili v piatej a iestej triede
o Kon tantinopole Byzancii

ájdite Kon tantinopol v historickom
atlase. ysvetlite  pre™o má mesto mimo-
riadne d le itú polohu z vojenského h a-
diska.
Ako sa naz val Kon tantinopol potom
™o ho o sadili urci

T

„Vßetci, ktorí sa zißli, pochádzali z chu-
dobného ¬udu: sedliaci, dedinskí kµazi
a Ωobrajúci mnísi... (...) Vä™ßina mala iba
me™, kyjak, alebo prak, ako pastieri.“

Turci postavili obrov-
ské lode, ktoré sa podobali morsk¥m ga-
lejám. Na ich palube bolo ve¬ké mnoΩ-
stvo diel a vojakov. Do boja proti nim sa
pustili uhorskí a srbskí vojaci na ™lnoch,
ktoré boli oproti tureck¥m galejám drob-
né. ¶oskoro vßak vysvitlo, Ωe r¥chlos†
mal¥ch lodí je uΩito™nejßia a ú™innejßia.

ikovne plávali okolo ve¬k¥ch lodí
a prerezali ich kotvy, v dôsledku ™oho
galeje uniesol prúd rieky. Niektoré sa
podarilo aj zapáli†. 
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Ke∂ sultán videl, Ωe jeho lo∂stvo utrpelo potupnú poráΩ-
ku a mnohí z kres†anov sa dostali do hradu, vydal rozkaz na
útok. Vonkajßie múry mesta leΩali v ruinách, teda tureckí
bojovníci sa ¬ahko cez ne dostali. Na uliciach sa rozvinul
krvav¥ boj medzi unaven¥mi a nevyspat¥mi uhorsk¥mi
vojakmi a odpo™inut¥mi a dobre vyzbrojen¥mi Turkami.
KriΩiaci a obrancovia hradu ustupovali. Mnoh  urci sa
dostali a  k múru vnútorného hradu  ktor  stál na vrchu.
Za™ali liez† na múry pomocou rebríkov a trhlín, ktoré tam
urobila delostrelecká pa¬ba. Povzbudzovalo ich, Ωe tureckú
zástavu sa uΩ-uΩ podarilo vyt¥™i† na hradn¥ múr. Obran-

Pre™o olo d le ité  a y sa na hradnú
ve u nedostala turecká zástava

Mapka bitky pri Belehrade
■ oroz ráva te riebe
bitk  na základe te tu a

a k

Obliehanie Belehradu. Turecká ma ba 
■ toré o ent  bitk  zv raz u e autor a b ?

rdinsk  ™in Tita Du ovi™a  ma ba Bertalana Székelya 
■ orovna te a bu z  toro ia  ture k  zobrazení
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covia sa vßak drΩali hrdinsky. Turka, ktor¥ vyt¥™il zástavu,
strhol do h bky star¥ Huµadyho vojak Titus Dugovi™. 

Po dlhom obliehaní nadißla tichá noc. Huµady a Ján Ka-
pistránsky sa obávali, Ωe na druh¥ deµ za™nú Turci znova
úto™i†. Ráno sa vßak nestalo ni™. Obaja vojvodcovia ßípili
pascu, preto vojakom a kriΩiakom zakázali vyrúti† sa proti
Turkom. Napriek zákazu viacerí vojaci z hradu napádali
Turkov stále ™astejßie, aΩ sa z men ch sú ojov rozvinula
vá na itka. Kapistránsky velil svojim vojakom vynikajú-
co, hoci sa bojové umenie nikdy neu™il. 

(ktoré mimochodom obsluhovali kres-
†anskí Ωoldnieri), oto™i† ich proti tureckému vojsku a z úto-
™iacich sa zrazu stali prenasledovaní. Sultán ustúpil.

Na druh¥ deµ naßli prekvapení kres†ania iba prázdny
tureck¥ tábor. N Jeden z uhorsk¥ch velite¬ov
právom mohol poveda† Jánovi Kapistránskemu: „Uhorsko
eßte nikdy nedosiahlo také ví†azstvo a tak¥ úspech proti
nepriate¬ovi.“

H

Po ví†azstve nasledovali smutné udalosti. u ady a Ka-
pistránsky onedlho ochoreli na mor a zomreli. Na miesto
Jána Huµadyho chcel nastúpi† jeho syn H ,
™o vßak prívrΩenci krá¬a Ladislava V. nedovolili. Ladislav
Huµady sa dostal do sporu s ist¥m vern¥m ™lovekom krá¬a,
ktor¥ prißiel do Belehradu, a zabil ho. Krá¬ síce pris¬úbil
Ladislavovi Huµadymu beztrestnos†, ale ho zajal a v Bu-
díne mu nechal s†a† hlavu. Jeho mladßieho brata 
H vzal so sebou do Prahy a dal zavrie† do väze-
nia. Ladislav V. ™oskoro zomrel (pravdepodobne na mor).
17 ro™ného panovníka mnohí nenávideli, preto sa rozßírila
áma, Ωe ho otrávili. 

1. Ak  ol vojensk  v znam Belehradu
2. Op te sultánov ojov  plán.
. Pre™o ol itus ugovi™ hrdinom
. Kedy nastal o rat v oji o hrad

5. o sa stalo po itke s dvoma synmi ána u adyho

1453: pád Konßtantinopolu (Byzancie).
1456: tureck¥ útok na Belehrad:
 kriΩiaci  boj na Dunaji  obliehanie hradu,
 uhorské ví†azstvo, tureck¥ ústup.

T
KriΩiaci „nabili Turkami

opustené delá a obrátili ich proti nim...
Usporiadali tak straßn¥ krvav¥ kúpe¬...
Okrem toho na hrade  postavili delá, kto-
r¥ch kamenné gule preleteli nad hlavami
kres†anov a masovo likvidovali zhro-
maΩden¥ch Turkov, tak, Ωe jediná strela
zabila naraz viac Turkov a bolo zni™e-
n¥ch viac ßiatrov...“

„„Po™as chaotickej noci zahanben¥ sul-
tán kone™ne ußiel. Nikdy predt¥m neutr-
pel takúto poráΩku a takúto hanbu.
Vedzte, Vaßa Jasnos†, Ωe vä™ßinu jeho
pechoty sme rozdrvili a mnohí z veli-
te¬ov zostali na bojisku m tvi.“ ( ryvok
z listu ána u adyho  ktor¥ napísal po
ví†azstve krá¬ovi.)

Jána Kapistránskeho cirkev za jeho zá-
sluhy kanonizovala. V bojoch proti Tur-
kom sa ™asto k nemu modlili, pretoΩe
v µom videli záchrancu Uhorska.

Sv t  án apistránsky zvoláva ud do boja proti Turkom. e™ník má
oble™en  typick  ranti kánsky odev. 

■ re o naz vali rotiture k  bo ovníkov kri ia i?
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H

Matej je pova ovan  za najslávnej ieho uhorského krá a. 
a jeho panovania pre valo stredoveké horsko svoj rozkvet.

Po smrti Ladislava V. zvolali ß¬achtu na krajinsk  snem
do Peßti. Bolo treba zvoli† nového krá¬a. Hore, na Bud n-
skom hrade vyjednávali cirkevn  hodnostári a ve mo i. 

a druhom rehu sa zi la ni ia achta. oskoro vyßlo
najavo, Ωe vä™ßina by chcela vidie† na tróne pätnás†ro™ného
syna Jána Huµadyho Mateja. Nahrnuli sa na ¬ad zamrz-
nutého Dunaja a tam Ωiadali zvoli† Mateja za uhorského
krá¬a.

Po zvolení za krá¬a sa vrátil (1458 1490) domov
a ™oskoro dokázal, Ωe takéhoto panovníka nemala krajina
od ≈igmunda. Rad radom prelomil moc barónov. Jedn¥m
lichotil, druh¥m sa vyhráΩal, ale dosiahol, aby mu nikto
neodporoval.

Odkia  sa vrátil domov Matej roku 1 5

Akonáhle Matej upevnil svoju moc vo vnútri krajiny,
chcel zlikvidova† tureckú hrozbu. sa pou™il z pred-
chádzajúcich neúspechov uhorskej armády. N

Radßej 
Obsadil najsilnejßí tu-

reck¥ hrad v ajce. Sem a do ostatn¥ch
pohrani™n¥ch hradov poslal dobre vy-
zbrojen¥ch vojakov. Následne nezaú-
to™il na Osmanskú ríßu, naopak, 

T Ke∂ vßak
zaúto™ili Turci, jeho armáda bola pri-
pravená na obranu. Turecké vojská,
ktoré prepadli Sedmohradsko, porazil
v bitke pri Cimpul P n   Kenyérmezô
(1479) najslávnejßí Matejov velite¬ Pa-
vol KiniΩi. aΩká poráΩka na dlhú dobu
zobrala Turkom chu† zaúto™i† na Uhor-
sko.

ájdite v historickom atlase mesto aj-
ce. Pre™o ol tento hrad mimoriadne
d le it  z h adiska o rany krajiny

Uhorská ß¬achta sa roz-
hodla pre Mateja kvôli pamiatke jeho
otca. O mladom Matejovi nikto nemohol
vedie†, ™i bude dobr¥ krá¬ a vojvodca.
Preto k nemu postavili aj regenta v oso-
be str¥ca Michala Siládiho. Matej po
návrate domov iládiho odvolal  preto e
zále itosti krajiny chcel riadi  sám.

Urazen¥ star¥ bojovník sa vzbúril
proti svojmu synovcovi nieko¬kokrát,
ale Matej ho vΩdy uzmieril a nepomstil
sa mu za neveru.

PápeΩ ™asto vyz¥val na vojnu
proti Turkom. Pris¬úbil Matejovi vysok¥ po™et vojakov
z kres†ansk¥ch krajín. Matej mu odpovedal: „Veriac t¥mto
s¬ubom (...) stojím na bitevnom poli so zhromaΩdenou armá-
dou. Ale v skuto™nosti zatia¬ ni™ nevidím zo s¬úbenej pod-
pory. (...) Nepriate¬ hrozí, predbieha otá¬ajúcich a cel¥ svoj
útok obracia proti mne.“

Bol vynikajúcim vojvodcom krá¬a Mateja
a právom si vyslúΩil titul „Turkobijca“. KiniΩi bol nesmierne
siln¥. V bitke ™asto drΩal me™ v oboch rukách. Matej oceµo-
val dobrého vojaka a KiniΩimu, napriek jeho nízkemu pôvo-
du udelil ß¬achtictvo. KiniΩi získal vavríny najmä v bojoch
proti Turkom.

Pod¬a jednej povesti po bitke pri Cimpul P n  sa od ra-
dosti pustil do tanca. Ale nie hocijako! Chytil pod pazuchy
m tvych Turkov, tretieho vzal do zubov a tak skákal okolo
táborového ohµa.

rá  Matej ■ o zobrazu  a ti erbu na obrázku?
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snahe znáso i  silu krajiny sa Matej rozhodol  e z ska
™esk  trón. Ako ™esk¥ krá¬ mohol sa vyjadrova† k záleΩitos-
tiam Nemecko-rímskeho cisárstva a zapoji† sa do vo¬by
cisára. Podnecovala ho k tomu aj jeho hrdos†, pretoΩe os-
tatní panovníci ho podceµovali, lebo nemal krá¬ovsk¥ch
predkov. 

Reorganizoval svoju
armádu. Predt¥m bolo zvykom, Ωe krá¬ vy™ká, k¥m sa pod
jeho zástavou zhromaΩdia ß¬achtici z celej krajiny, ™o vßak
bolo ™asovo náro™né a nebolo isté, ™i prídu vycvi™ení voja-
ci. Matej preto 

Tento mal zo za™iatku
6000, neskôr uΩ 20 000 vojakov.

ojna v echách a vytvorenie novej armády stáli ve mi
ve a pe az . Vyvolalo to nespokojnos†. Mnohí Matejovi
vy™ítali aj to, Ωe nebojuje proti Turkom. Z

, chceli ho odstráni†, ale Matej
s nimi zú™toval.

H

Matejove smelé plány si vyΩadovali ve¬a peµazí. Na zv¥-
ßenie príjmov krá¬ovskej pokladnice 

, ™iΩe dane sa museli
plati† uΩ nie iba za usadlos†, ale za ka d  dom (kde bol
komín, kde sa dymilo). Ke∂Ωe na jednej poddanskej usad-
losti bolo viac domov ™i domácností, príjmy pokladnice sa
v¥razne zv¥ßili.

Najlepßími vojakmi ™ierneho pluku boli
¶esi a Moravania. Vä™ßinou boli husiti
a celé desa†ro™ia bojovali proti uhor-
sk¥m krá¬om. Matej sa o to nestaral, pre-
toΩe vedel, Ωe Ωoldnier slúΩi tomu, kto ho
zaplatí.

o ste sa u™ili o husitoch

Vodcami spri-
sahania boli ostrihomsk¥ arcibiskup án

itéz a jeho bratranec pä†kostolsk¥ bis-
kup anus Pannonius. Ján Vitéz bol
u™encom a Matejov¥m vychovávate¬om.
Predt¥m podporoval Mateja a mal ve¬ké
zásluhy na tom, Ωe ho zvolili za krá¬a.
Azda preto mu krá¬ odpustil. Ani neskôr
ho nepotrestal prísne: jednoducho ho za-
vrel do jeho ostrihomského paláca.

Pod¬a Bon iniho sa mnohí ve¬moΩi
snaΩili ostatn¥ch odhovori† od vzbury.
„Michal Orság bol múdry ™lovek s ob-
rovsk¥mi skúsenos†ami... Hlásal, Ωe ke∂
má niekto na hlave Svätú korunu, aj
keby to bol vôl, je svät¥ a nedotknute¬n¥
krá¬.“

Taliansky dejepisec krá¬a Mateja 
takto píße 
: „Ro™né riadne príjmy Mateja

dosahujú 200 000 zlat¥ch. Hlavn¥m
zdrojom príjmov je so¬, ktorá sa †aΩí
v Sedmohradsku a rozkúskovanú asi na
dvojmetrákové kusy rozváΩajú do celej
krajiny. (...) Krá¬ vyberá od kaΩdého
domu v mestách jeden zlat¥ ro™ne, to je
riadna daµ, ale ak bojuje (...) proti
Turkovi, Ωiada navyße dve ™i tri zlaté.
Nasledujú mincovne, kde razia zlaté,
strieborné a medené peniaze. Takéto
mincovne sú ßtyri. (...) Z tridsiatku, ™iΩe
z cla zaplateného za dovezen¥ ™i
vyvezen¥ tovar (...) má tieΩ v¥znamné
príjmy. Okrem toho má zisk z medi a od
Ωidov, ktorí platia ro™ne 30 000 zlat¥ch. 

y ehradsk  palác ■ tor  krá  ídlil vo e rade?

áhrobn  kame  ána itéza 
■ i nite i bi ku ov odev a a tier ku ali u

bol bi ku ov  ktor  dr í v ruká
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Ktor  krá  zaviedol portálnu da

Krá¬ zaviedol aj archy
poddan¥ch v¥znamne vzrástli. Krá¬ vedel, Ωe poddan¥ je
schopn¥ plati† dane len vtedy, ke∂ ho nechajú, aby sa mu
darilo. Preto sa snaΩil prekazi† protiprávne kroky ß¬achty.
Zabezpe™il pre poddan¥ch vo¬n¥ pohyb, ™iΩe právo ods†a-
hova† sa na majetok iného zemepána. Poddaní sa dokázali
ubráni† proti svojvôli.

Za Matejovho panovania 
Vlastnili uΩ nie iba jednu poddanskú usadlos†. Obrábali ich

≈eliari oli tak  ro n ci  ktor  nevlastnili iadnu
p du  ale slú ili in m za plat. (Dom a záhradu okolo domu
vßak vä™ßina Ωeliarov mala.)

Vnútorn¥ pokoj bol v¥hodn¥ pre rozvoj obchodu a miest.
Vzrástol najmä po™et poddansk ch miest. Stredovek¥ Bu-
dín dosiahol svoj rozkvet v tomto období.

Po ukon™ení ™esk¥ch vojen si Matej zaumienil, Ωe si
bude h¬ada† manΩelku primeranú k svojmu postaveniu.
¶oskoro ju aj naßiel. Dcéra neapolského krá¬a bola
jednou z najkrajßích Ωien tej doby. Potom, ™o sa pres†aho-
vala do Uhorska, zmenil sa Ωivot na krá¬ovskom dvore.
Krá¬ nariadil prestava† ≈igmundov budínsky palác. Okrem
toho za™al stava† vo Vyßehrade na
brehu Dunaja. 

Oba paláce boli postavené v novom
Domáci majstri ho neovládali, preto Matej pozval pro-

jektantov a kamenárov z Itálie. Na stavbách pouΩívali
mramor a iné drahé materiály.

o mysl te  pre™o olo pre Mateja d le ité z ska  cisársky
trón

Matej neob¬uboval renesan™né umenie len v architek-
túre. Rovnako, ako renesan™ní panovníci v Itálii, aj on

. Krásne ozdobené kóde y priniesli z ™asti
zo zahrani™ia, ale druhú ™as† prepisovali tu. Dostali oso-
bitn¥ názov. V huµadyovskom erbe bol zobrazen¥ havran,
po latinsky Corvus (korvus). Z toho pochádza názov kó-
dexov: 

o je kóde  Pripome te si  ako sa vyrá al kóde .

í azn  krá  Matej na stránke jednej orviny 
■ o naz va e orvina i?

V rovnakom
™ase ako Matej Ωil vo Valaßsku knieΩa
Vlad Tepeß, ktor¥ získal smutnú slávu
svojou krutos†ou. Stovky ¬udí dal popra-
vi† len preto, lebo boli s jeho vládou ne-
spokojní. K smrte¬nému rozsudku sta™ilo
púhe podozrenie. Vlad bojoval aj proti
Uhorsku. Ke∂ obliehal Braßov, dal nara-
zi† na kôl nieko¬ko sto ¬udí. Zajat¥ch
Ma∂arov zavrel do jednej budovy a dal
zaΩiva upáli†. Neskôr vyvolal aj nevô¬u
Turkov, ktorí ho zbavili trónu a vyhnali.

Za svoju krutos† dostal Vlad prez¥v-
ku racul (drakul), ™o znamená „satan“
™i „™ert“. V 19. storo™í ist¥ anglick¥ spi-
sovate¬ zde ormoval toto slovo a napísal
horor o gró ovi raculovi, ™o vßak ni™
nemá spolo™né so skuto™nos†ou.

Prvé správy o cigánskom (róm-
skom) národe, ktor¥ prißiel do Uhorska
z v¥chodu, sa objavili v ™ase krá¬a ≈ig-
munda. Neskôr ich rád vítal v krajine aj
Matej Huµady, pretoΩe boli ßikovní ko-
vá™i a v¥robcovia zbraní. Jeho manΩelka
Beatrix odmenila mnoh¥ch z nich preto,
lebo na jednej slávnosti zabávali krá¬ov-
nin¥ch hostí vynikajúcou muzikou.
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Matej prilákal na svoj dvor z Itálie aj básnikov a spiso-
vate¬ov. Jeden z nich, Antonio Bon ini napísal históriu
Matejovho panovania. Vo svojej kronike tvrdil, Ωe Matej je
potomkom starovek¥ch rímskych cisárov! Nebola to síce
pravda, ale krá¬ bol za to predsa v∂a™n¥. totiΩ

Ωe po ≈igmundovi aj on 

o ste ™ tali o renesan™nom umen  na 5 . strane

Kvôli získaniu cisárstva za™al bojova† v rakúskych kra-
jinách. Bol úspeßn¥ a ™oskoro . Nemal
vßak ™as, aby dosiahol svoje ciele. O nieko¬ko rokov náhle
zomrel (nemal ani pä†desiat rokov). 

…ud dlho oplakával „spravodlivého krá¬a“. Jeho pamiat-
ka Ωije v rôznych rozprávkach a povestiach. Matej z ¬udo-
v¥ch rozprávok je vymyslená osoba. Krá¬ totiΩ nechodie-
val prezle™en¥ a osobne nevykonával spravodlivos†. Za
jeho panovania vßak ¬ud Ωil v mieri a v¥nimkou jedného
prípadu ani Turci nezaúto™ili. Preto si na Mateja radi spo-
mínali po dlhé stáro™ia.

 ste ™ tali udové rozprávky o Matejovi. Pripome te si ich.

1. Ako sa stal Matej u ady krá om
2. Ktoré oli prvé opatrenia krá a Mateja
. ™om je podo ná Matejova a igmundova protiturecká

politika
. Aké sú v hody a nev hody achtickej a oldnierskej ar-

mády
5. Op te Matejov dvor.
6. a Mateja museli poddan  plati  viac dan . Pre™o ol pa-

novn k napriek tomu o ú en

H

Panovanie Mateja Huµadyho: 1458 1490.
Zlomenie moci barónov.
Zahrani™ná politika:
 posilnenie juΩn¥ch pohrani™n¥ch hradov,
 obsadenie ¶eska.

Zv¥ßenie krá¬ovsk¥ch príjmov.
Pompézny renesan™n¥ krá¬ovsk¥ dvor.

Modlitebná kni ka krá ovnej Beatri  viazaná v ko i a pozlátená  
s erbom krá a Mateja

Pod¬a Bon i-
niho Matejovu smr† zaprí™inili skazené
igy, ktoré mu podával jeho sluha. Krá¬

sa nato¬ko roz™úlil, Ωe dostal poráΩku.
Dlho sa trápil, nemohol rozpráva†, len
vykrikoval: chaj, chaj a JeΩiß!

Pod¬a talianskeho kronikára krá¬ovej
smrti predchádzali rôzne zázra™né zna-
menia. Napríklad v Budíne nevideli ani
jedného havrana, ktor¥ bol znakom Hu-
µadyovcov. V Stoli™nom Belehrade, te-
da v meste, kde pochovávali uhorsk¥ch
krá¬ov, bolo havranov neúrekom. 

Tak isto Bon ini opísal aj krá¬ov poh-
reb: „Na slávnostnom pohrebe sa zú-
™astnil ve¬k¥ dav. Krá¬ove telesné pozo-
statky uloΩili na purpurov¥ kata alk, na
ktor¥ poloΩili aj krá¬ovské znaky: pláß†,
me™, Ωezlo, korunu a jablko (krajiny)...
Na ™ele sprievodu pochodovali dvanásti
jazdci oble™ení v purpurovom odeve.
Niesli zástavy, pod ktor¥mi krá¬ dosia-
hol to¬ko ví†azstiev. (...) Jazdci pred oltá-
rom hodili na zem vßetky znaky, ako
keby sa krá¬ovou smr†ou stratili vßetky
ví†azstvá a vßetky získané krajiny. Vzá-
pätí sa vßetci rozplakali.“

Matej presadil zákon o unkcii
palatína, ktor¥ bol krá¬ov¥m zástupcom,
ke∂ panovník bol v zahrani™í. Ke∂ bol
krá¬ eßte die†a†om, palatín mal právo
zvola† krajinsk¥ snem. Jeho úlohou bolo
aj zmiernenie kon liktov medzi oby-
vate¬mi krajiny. Palatín bol najvyßßím
sudcom krajiny. Ke∂ krá¬ zomrel, pri
vo¬be nového krá¬a ako prv¥ odovzdal
svoj hlas palatín.
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ENN I T Z HI T RIE
I TN H T U

Stravovacie zvyky. Ke∂ Matej
nastúpil na trón, zvyky na uhorskom krá¬ovskom dvore
boli úplne iné neΩ v západnej Európe. Taliansky deje-
pisec Bon ini, ktor¥ prißiel na Matejovo pozvanie, za™u-
dovane o tom napísal: „Uhorskí králi mali vo zvyku
st¥ka† sa s ve¬moΩmi a ß¬achticmi dôverne. Ich dvere
sotva stráΩili (...), priate¬sky jedávali s hodnostármi, pri-
™om dvere nechávali otvorené, Ωobrákov a prosebníkov
vpúß†ali, ponúkali jedlom a nápojmi, dávali im almuΩnu,
kaΩdého si vypo™uli, rozdávali chlieb, kaΩd¥ ™lovek
v núdzi mal ku krá¬ovi vo¬n¥ vstup. Viedli neokrôchan¥
spôsob Ωivota, uspokojili sa so skromn¥m b¥vaním. (...)
Peniaze míµali na vojny a nie na honosné budovy.“

Dejepisec zaznamenal aj zmeny na Matejovom dvore
po príchode Beatrix. „Postavili vynikajúce paláce,
jemné jedálne, zlaté spálne. (Krá¬ovná) varovala krá¬a,
aby sa nest¥kal s ¬udom dôverne. Zamestnala mnoh¥ch
stráΩcov dverí a zabránila ¬ahkému vstupu do miestnos-
tí. Krá¬ovskú v¥sos† pobádala k tomu, aby sa viac staral
o svoju dôstojnos†, ... aby audiencie a súdy  usporiadal
iba v ur™en¥ ™as. Krá¬ovná zasvätila Uhrov do talian-
skych zvykov, jedávala talianske jedlá. ... Z Itálie po-
zvala aj záhradníkov a ßkolen¥ch ¬udí, ktorí vyrábali syr
na rancúzsky a taliansky spôsob. Prißli aj ßaßovia
a herci, ktor¥ch krá¬ovná mimoriadne ob¬ubovala.
A truba™i, huslisti, har isti. (...) To vßetko mal rád aj
Matej.“ Na Matejovom dvore boli prítomní aj speváci,
ktorí spievali piesne o hrdinsk¥ch ™inoch krá¬a a jeho
predkov, o vojnách a ví†azstvách. Speváci vystupovali aj
na hostinách ve¬moΩov, chudobnejßí sa dokonca dostali
aj do domov niΩßej ß¬achty. 

obrazenie hostiny na oltárnom obraze okolo
roku 1  

■ i nite i re tieranie  odev  a rávanie a
tolovníkov

Dobové pozlátené strieborné ly ice

Odkia  z ktorého mesta  pri la Beatri
o ste sa u™ili o spevákoch  1 . a 21. lekcia

Z Bon iniho kroniky sa dozvedáme, Ωe krá¬ uΩ nese-
dával na hostinách pri jednom stole s ve¬moΩmi, ale ich
posadil pod¬a hodnosti k osobitnému stolu.

O jedlách prezrádza
Bon ini pomerne málo: „Uhri majú vo zvyku da† kaΩdé
jedlo do omá™ky. Omá™ky sa menia pod¬a druhu jedál.
Mladá hus, ka™ica, (...) baΩanty, jarabice a ßkorce, ktoré sa
tu nachádzali vo vysokom po™te, potom te¬acina,
jahµacina, (...) brav™ové, divina, iné druhy mäsa a r¥b, to
vßetko plávalo vo vlastnej omá™ke. (...) Je zvykom, Ωe nie
ako u nás (v Itálii), kaΩd¥ je z vlastnej misy  vßetci dostá-
vajú jedlo v jednej mise a nikto nepouΩíva vidli™ku, ke∂
dvíha sústo a zahryzne do mäsa. KaΩd¥ má pred sebou
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nie™o ako chlieb. Zo spolo™nej misy si kaΩd¥ berie, ™o sa
mu pá™i, pokrája si to a rukou dvíha k ústam (...) takΩe
™lovek si len ve¬mi †aΩko môΩe nezaßpini† ruky a ßaty. (...)
Ale krá¬ Matej, hoci na vßetko siahal rukami, nikdy sa ne-
zaßpinil, nech by sa bol akoko¬vek zahabil do rozhovoru.“

alianske stravovacie zvyky sa roz rili nielen na krá-
¬ovskom dvore, ale aj na dvoroch ve mo ov. Ve¬moΩ
jedával so svojimi hos†ami alebo dôverníkmi pri osobit-
nom stole, jeho rodina a sluhovia sedeli pri inom, pod¬a
hodnosti. NajdôleΩitejßou potravou tu bolo tieΩ mäso
a chlieb. Krá ovsk  dvor napodo ovali aj t m  e
pou vali drahé koreniny  z alek ch kraj n dovezen
cukor a ju né ovocie datle  igy .

Konzumácia cukru sa rozßírila po™as panovania krá¬a
Mateja. Vyrábali ho nie z cukrovej repy, ale z cukrovej
trstiny, ktorá sa pestovala v Indii, odkia¬ ju priváΩali do
Európy arabskí obchodníci. V Uhorsku ho naz¥vali zo
za™iatku „trsten¥ med , slovo cukor sa rozßírilo ove¬a
neskôr (z arabského „sukar ).

O stravovacích zvy-
koch meß†anov a chudobnejßích ß¬achticov vieme málo.
Koreniny pouΩívali aj oni, ale o prepychu ve¬moΩov
mohli iba sníva†. ¶asto pripravovali polievku, ktorú
varili vo ve¬k¥ch kotloch a jedli spravidla nieko¬ko dní.
Poddaní naj™astejßie jedli kaßu, hoci uΩ piekli aj kvasen¥
chlieb.

V prípade zlej úrody sa najchudobnejßím neußla ani
kaßa. Vtedy jedávali Ωalude, dokonca mleli kôru stro-
mov a z toho piekli „chlieb“. Vßetci, ktorí Ωili na tejto
chudobnej strave, samozrejme zoslabli a ¬ahko aj ocho-
reli. Mnohí zomreli mladí.

Ovocie a sladkosti jedávali aj v skromnejßích domác-
nostiach. Boli to najmä jablká, hrozno, hrußky, ale aj ja-
hody, ™u™oriedky, drienky a trnky. Namiesto cukru sla-
dili medom.

N a krá ovskom dvore a v domoch ohat ch
poddan ch sa pilo v no  preto e voda ola neraz in iko-
vaná. Na dvore krá¬a ™i ve¬moΩov píjavali samozrejme
dováΩané ohnivé vína ( ), k¥m poddaní sa museli
uspokoji† s kysl¥m a nekvalitn¥m vínom.

Jedlá a nápoje, rovnako aj odev, najmä ich kvalita
a cena, ktorú za ne dali presne ukázali, nako¬ko je pán
domu bohat¥.

o je ka a  1 . strana

iete  kde vyrá ali najchutnej ie v no
v urópe krá  v n  v no krá ov

R U
Na stole vzneßen¥ch bolo m so najdôle-
Ωitejßím jedlom. Cirkevné zákony vßak
po™as obdobia pôstu zakazovali konzu-
máciu mäsa. Vtedy sa jedli ryby.

horské rieky oli známe iroko- a-
leko  hovorievalo sa  e je v nich viac
r  ako vody. Ryby chytali bu∂ sie†ami
alebo umn¥mi pascami. Pri riekach sa na
mnoh¥ch miestach ryby aj chovali. Ne-
∂aleko od koryta rieky vykopali jazero,
ktoré spojili s riekou kanálom. Na jar
tento kanál otvorili a ryby preplávali do
jazera, kde sa rozmnoΩovali. Neskôr
kanál uzavreli a zahrabali zeminou, ryby
vßak zostali v jazere a znamenali ¬ahkú
koris†.

Oso itnou ormou ry olovu olo chy-
tanie v z. Obrovská, nieko¬ko metrov
dlhá ryba Ωila v mori, ale rozmnoΩovala
sa v Dunaji, pri Budíne. Rybári vystihli
vhodn¥ ™as, vyzy obk¬ú™ili sie†ami a
palicami ich zmasakrovali. Najkrajßie
vyzy sa dostali na krá¬ovsk¥ stôl.

Víno ™asto chladili. UΩ v legende o bis-
kupovi Gerhardovi sa píße, Ωe pre víno,
ktoré pouΩívali pri cirkevn¥ch obradoch,
vykopali jamy, do ktor¥ch v zime nano-
sili ¬ad. Víno tak zostalo celé leto ™erstvé
a chladné. Tieto ¬adovne obklopili hrubou
vrstvou trstiny, tak sa ¬ad roztápal ve¬mi
pomaly. O tomto zvyku sved™í aj
príslovie: „Je tu chladno ako v ¬adovni.“ 

5 7/16/06 10: 0 PM Page 120



Rozkvet stredovekého Uhorska 121

U

Po Matejovej smrti r chle nastal v krajine úpadok. horsko sa
zmietalo vo vnútorn ch roz rojoch a na hraniciach sa hrozivo
pripravovali urci.

Po Matejovi nadißli v Uhorsku †aΩké ™asy. Na trón si ro-
bili nárok viacerí uchádza™i. Matej chcel zanecha  korunu
svojmu nezákonnému (teda nemanΩelskému) synovi ánovi
Korv novi. Ve¬moΩov donútil v Budíne prisaha† vernos†
Jánovi, ale 

ZáleΩitosti krajiny chceli riadi† sami. Ke∂ Ján
opustil hlavné mesto Budín, vojaci na ™ele s Pavlom Kini-
Ωim ho za™ali prenasledova†. Utekajúci Ján Korvín totiΩ
vzal so sebou aj vä™ßiu ™as† krá¬ovskej pokladnice. Kini i
knie a porazil a majetok krajiny rozdelili medzi se ou. 

Aj Matejova vdova Beatrix túΩila po korune. Vedela
vßak, Ωe ako Ωena nemôΩe v Uhorsku vládnu†. Nenávidená
krá¬ovná sa tak musela vráti† domov do Itálie.

kúste od vodni  pre™o nenávideli uhorsk  ve mo i Beatri

Nakoniec za krá¬a  zvolili II (1490 1516)
z po¬ského rodu agelovcov. Na dvore ho naz¥vali iba
Ladislav „DobΩe“, pretoΩe ™oko¬vek od neho chceli, vΩdy
odpovedal: „dobΩe“, ™iΩe dobre. 

Neexistovala ani ßanca ju naplni†, pretoΩe sa zrußili
dane, ktoré zaviedol krá¬ Matej. N

Vedeli to aj
Turci, ktorí stále ™astejßie napádali Uhorsko. 

Proti tejto rastúcej hrozbe nebola k dispozícii primeraná
vojenská sila. as  Matejovho ™ierneho pluku ola roz-
pustená. Ostatní nedostávali Ωold, preto kradli a rabovali.
Nedávno eßte hrdé vojsko musel nakoniec rozpráßi† Pavol
KiniΩi.

Z

Dobre organizovaná armáda neexistovala a preto sa
mnohí domnievali, Ωe treba sa vráti† k metóde, ktorá sa pri
Belehrade osved™ila: T

Za™iatkom roku 1514 pápeΩ skuto™ne vyhlásil
odpustenie hriechov pre kaΩdého, kto sa zú™astní na proti-
tureck¥ch bojoch.

PápeΩovu v¥zvu priniesol z Ríma do Uhorska mocn¥
ostrihomsk¥ arcibiskup T Na nábore kriΩia-
kov sa zú™astnili aj populárni rantißkánski mnísi. V¥zva

o ste sa u™ili o ud nskom kostole po-
stavenom na po™es  Panny Márie  2 .
lekcia
Aká ola zámienka a aké oli skuto™né
d vody toho  e ve mo i neprijali ána
Korv na za krá a
Kedy ste sa u™ili o tom  e uhorská

achta neuznala enu za panovn ™ku

napísal:
„Ví†azi obsadili tábor (Jána Korvína)...
Krá¬ovské odevy, zlato, nádoby s draho-
kamami, mnohé cenné predmety: kto len
mohol, raboval ich. Vä™ßia ™as† pokla-
dov nahromaden¥ch za celé roky bola
pre™ a vojaci si ich rozde¬ovali medzi
sebou... Bolo to horké ví†azstvo: netiekla
iná, neΩ uhorská krv.“

Je zaujímavé, Ωe medzi predkami po¬skej
jagelovskej rodiny je mladßia dcéra uhor-
ského krá¬a …udovíta Ve¬kého edviga

adviga  ktorá po otcovi zdedila po¬sk¥
trón. Po¬ská ß¬achta v snahe rozßíri†
územie krajiny a zabráni† tomu, aby vlád-
la Ωena, presved™ili Jadvigu, aby sa
vydala za litovského knieΩa†a, ktor¥ bol
vtedy eßte pohanom. Ke∂ sa knieΩa ne-
chal pokrsti†, vzal si Jadvigu a zo spojenia
Po¬ska a Litvy vznikla najvä™ßia krajina
v Európe. 

Pre™o znamenalo zru enie dan  koniec
™ierneho pluku

o si mysl te  pre™o nedokázal ladis-
lav . udr a  Matejov da ov  systém
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nemala v okolit¥ch krajinách ve¬kú odozvu. V Uhorsku
vßak desa†tisíce ¬udí bolo pripraven¥ch bojova†.

Aká odmena ™aká pod a stredovekej viery na kri iaka

R

UΩ neraz preukázal chrab-
ros† v bojoch proti Turkom, za ™o dostal od krá¬a ß¬achtic-
k¥ titul. Sedliaci mu dôverovali a mysleli si, Ωe kaΩd¥
ß¬achtic by mal by† tak¥, ako DóΩa.

kvôli jarn¥m prácam, 
Sedliakov to

mimoriadne rozhor™ilo, pretoΩe hlboko verili v kriΩiacke
idey. 

Po Matejovej
smrti sa osud poddan¥ch v¥razne zhorßil. Aj rantißkáni
ich pobádali, aby sa obrátili proti pánom, ™o je vraj vô¬a
BoΩia. Ke∂ eudáli videli túto nespokojnos†, presved™ili
Bakóca  a y kri iacke vojsko rozpustil. 

T Otec ostrihomského ar-
cibiskupa bol eßte poddan¥m. Syn vßak
preukázal vynikajúce schopnosti a získal
najvyßßiu cirkevnú hodnos† v Uhorsku.
O jeho moci sved™í aj v¥rok benátskeho
vyslanca, ktor¥ Bakóca ozna™il za neko-
runovaného krá¬a krajiny. 

Bakóc je typickou postavou bohat¥ch
cirkevn¥ch hodnostárov v období renesan-
cie. Nikdy nebol skúpy, ke∂ ißlo o ume-
nie. V Ostrihome dodnes stojí kaplnka,
ktorú postavili pre arcibiskupa z drahého
™erveného mramoru. Zároveµ Ωil nemrav-
n¥m Ωivotom a príliß sa nestaral o svo-
jich kµazov. Bol mimoriadne ctiΩiado-
stiv¥, chcel sa sta† pápeΩom. Pri vo¬be
pápeΩa sa snaΩil získa† prívrΩencov t¥m,
Ωe sa chvastal so svojim obrovsk¥m
majetkom. Napriek tomu ho nezvolili za
pápeΩa. ≈iarliví uhorskí ß¬achtici, ktorí
závideli Bakócovi majetok, prez¥vali ho
iba „kolárskym pápeΩom“ (pod¬a otcov-
ho remesla).

Po Matejovej smrti sa ß¬achtici opä† vzá-
jomne napádali a bojovali proti sebe, ™o
ßkodilo predovßetk¥m poddan¥m. Zle
pochodili najmä bohatßí sedliaci a oby-
vatelia poddansk¥ch miest. Deviatok
totiΩ museli plati† v naturáliách, pri™om
uΩ za Mateja ho bolo moΩné plati† v pe-
niazoch. Preto to bolo nepriaznivé, lebo
obilie mohli preda† na trhu drahßie. Chu-
dobnejßích poddan¥ch sa dotkol najmä
zákaz vo¬ného s†ahovania a po¬ovania.

Pre™o

Dobové zobrazenie
lovu

aplnka ostrihomského arcibiskupa Tomá a Bak ca. Steny kaplnky
s  z ™erveného mramoru  ktor  bol v tom ™ase mimoriadne drah .  

■ toré rene an né rvk  o no vidie  na obrázku?
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To vßak bol iba olej do ohµa. Armáda sa pohla a pusto-
ßila ß¬achtické zámky a domy vßade, kadia¬ preßla. Povsta-
nie chceli zemepáni potla™i† vojensky. Pri rieke Marußa
rozpráßili menßiu sedliacku jednotku a domnievali sa, Ωe
dosiahli ¬ahké ví†azstvo. Pri N hlu™ne oslavovali,
ke∂ ich ne™akane Zajat¥ch
ß¬achticov t¥rali a popravili. Neußetrili ani ™anádskeho bis-
kupa. 

Po  na∂lackej masakre T ktor¥
bol jedn¥m z najsilnejßích hradov v Uhorsku. DóΩovi voja-
ci nevedeli, ako treba oblieha† hrad a tak vy™kávali, Ωe sa
obrancom minú zásoby potravín. DóΩa nevedel, Ωe 

Z zorganizoval silnú armá-
du a vydal sa proti povstalcom.

Ke∂ Zápo¬sk¥ T , povstalci sa dosta-
li do pa¬by z dvoch strán. Mnohí z tábora ußli, iní sa vrátili
domov v nádeji, Ωe vojvoda ich nepotrestá. Zápo¬sk¥ nako-
niec zajal aj KriΩiackeho velite¬a 

Na jeseµ zvolali krajinsk¥ snem, na ktorom potrestali
vßetk¥ch poddan¥ch. Sedliaci museli zaplati† odßkodné
a zaviedli zákaz vo¬ného s†ahovania. Tento zákon 

mal zamedzi  tomu  a y sa poddan  ránili
vo™i svojvôli zemepánov odchodom.

Pre™o potrestali ó u a jeho pr vr en-
cov tak mto krut m sp so om
Pre™o ol pre zemepánov v hodn  zákaz
vo ného s ahovania poddan ch

oprava uraja D u

V priebehu sedliackej vojny obe strany
spáchali krutosti. Narazenie na kôl bolo
jedn¥m z najkrutejßích spôsobov popra-
vy. Napichnutá obe† totiΩ trpela ™asto
celé dni, k¥m zomrela. (Obrázok nájdete
na 179. strane.)

Na hlavu „sed-
liackeho krá¬a“ nasadili Ωeravú korunu.
Tento trest bol v stredoveku beΩn¥ v prí-
padoch, ak chcel niekto neoprávnene
získa† trón. DóΩov¥ch prívrΩencov do-
nútili, aby z umierajúceho tela zubami
vytrhávali kusy mäsa.

brane sedliakov
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T

Krajinsk¥ snem roku 1514 sa stal známym aj kvôli inej
záleΩitosti. Ukázalo sa, Ωe nenávis† panuje nielen medzi
ß¬achtou a poddan¥mi, ale aj medzi 

, ktorí ovládali rozsiahle oblasti, 

Do ™ela zemanov sa postavil právnik te an er oci,
ktor¥ bol krá¬ovsk¥m sudcom. S ním je spojené jedno z naj-
vä™ßích diel uhorskej právnej vedy T (Troj-
kniha). Do tejto zbierky zákonov zahrnuli vßetky dovtedaj-
ßie právne zvyky krajiny.

Sudcovia predt¥m nemali k dispozícii zákonník, pod¬a
ktorého mohli rozhodova† v sporn¥ch otázkach. Tento stav
bol v¥hodn¥ pre vysokú ß¬achtu, ktorá mohla ove¬a ¬ahßie
podplati† súdy.

Tripartitum pouΩívali súdy po celé ∂alßie stáro™ia.

napísal: „Doteraz sa mohli sedliaci
slobodne s†ahova† zo svojho bydliska na
iné miesta. Toto právo vßak kvôli po-
vstaniu proti vßetkej ß¬achte, ktoré vie-
dol zl¥ zbojník Juraj DóΩa, a teda kvôli
svojej nevere naveky stratili a stali sa
ve™n¥mi poddan¥mi svojho zemepána.

1. Pre™o sa po Matejovej smrti nedostal na trón jeho syn
2. Pre™o zosla la ju ná l nia pohrani™n ch hradov po™as

panovania ladislava .
. Ako prerástla kri iacka vojna pod veden m uraja ó u

do sedliackeho povstania
. Kto ol án ápo sk

5. o naz vame pripútan m k p de

U

Panovanie Vladislava II. (1490 1516). „DobΩe!“
Slabá krá¬ovská moc  prázdna pokladnica  rozpad
armády.
1514: sedliacka vojna pod vedením Juraja DóΩu.
Verbociho zákonník.

Porá ka pri Mohá™i je pova ovaná za jednu z najv ™ ch katas-
tro  v dejinách horska. ie náhodou  touto porá kou sa ukon-
™ilo o do ie  ke  horsko olo jednou z v znamn ch európ-
skych kraj n.

Dva roky po potla™ení DóΩovho sedliackeho povstania
zomrel krá¬ Vladislav II. (1516). Krajinsk¥ snem zvolil 
za krá¬a jeho syna, desa†ro™ného II (1516
1526). Situácia mladého panovníka bola nezávideniahod-
ná, pokladnica bola takmer prázdna, pohrani™né hrady sa

oklady z 1 1 . storo™ia sved™ia o bohatstve
cirkvi zo zbierky ostrihomskej baziliky  

■ ádnite  ak  lo u rali ednotlivé red et
na obrado

odobize  …udovíta II. 
■  o  ved í odev a v raz tváre krá a?
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rúcali a stála armáda krajiny mala sotva osemtisíc Ωold-
nierov. horsk  krá  nemohol ráta  ani s pomocou ostat-
n ch kres ansk ch kraj n.

Spory medzi ve¬moΩmi pokra™ovali, a preto bola silná
centrálna moc ve¬mi potrebná. T

U
Turci zo za™iatku nevyuΩívali situáciu v Uhorsku. Na-

opak, nov¥ sultán Sulejman I. (1520 1566) ponúkol uhor-
skému krá¬ovi mier. Mlad¥ …udovít II. vßak po™úval svo-
jich poradcov a sultánovi ani neodpovedal. 

Urazen¥ sultán sa rozhodol zaúto™i† na Uhorsko. R
T dva najdôleΩitejßie pohrani™né hrady:

abac a
PoráΩka pri Belehrade spôsobila v celej krajine obrov-

sk¥ strach. Mnohí sa obávali toho, Ωe desa†tisícová turecká
armáda zaúto™í a nebude nikoho, kto by ju zastavil. …udo-
vít II. sa preto rozhodol vybudova† silnú armádu. Príjmy
pokladnice sa vßak nezvyßovali. Osved™ilo sa iba jedno
z krá¬ov¥ch opatrení. Za kalo™ského arcibiskupa a hlav-
ného velite¬a  juhouhorského kapitanátu vymenoval 
T , ktor¥ vynikajúco zorganizoval ochranu juΩ-
n¥ch hraníc. 

opakujte si  ™o ste sa u™ili o vojensk ch povinnostiach
cirkevn ch hodnostárov.

Zo susedov Uhorska chcelo Po¬sko s Tur-
kami radßej uzavrie† mier. Nemeck¥
cisár Karol V. by bol rád pomohol. Jeho
brat erdinand, ktorému zveril správu
Rakúska, bol …udovítov¥m ßvagrom.
Ale cisár za™al vojnu proti rancúzom
a potreboval vßetk¥ch vojakov i peniaze.

Velite¬ hradu
BlaΩej Orbán a jeho vojaci vedeli, Ωe ak
Belehrad padne, Uhorsko sa dostane do
ve¬kého nebezpe™enstva. Preto hrdinsky
bojovali proti Turkom. Ke∂ nepriate¬
obsadil pridunajskú ™as† mesta, vojaci na
hrade nemali takmer Ωiadnu vodu, ale sa
drΩali. Vtedy sa Turci uch¥lili k zried-
kavej lesti: vykopali pod hradné múry
tunel, v ktorom uloΩili pußn¥ prach. Na-
z¥vali to mínou. Ke∂ nastal v¥buch, jed-
na z vä™ßích veΩí sa zrútila na obrancov
a mnoh¥ch z nich zabila. Zrútila sa aj
vä™ßia ™as† hradného múra. Preto sa ka-
pitán rozhodol poΩiada† Turkov o slo-
bodn¥ odchod, ™o sultán aj pris¬úbil,
avßak nedodrΩal a jeho vojaci zlikvido-
vali vßetk¥ch obrancov, ktorí sa uΩ pred-
t¥m v podstate vzdali.

ktorom ma arskom románe sa p e
o tom  e urci vykopali pod hrad-
ami m ny

T je jedn¥m z najzaujíma-
vejßích postáv histórie Uhorska. Ako
ß¬achtic slúΩil v krá¬ovskej armáde. Ist¥
™as bol velite¬om budínskeho hradu.
Potom, ™o zomreli jeho dve snúbenice,
rozhodol sa utiahnu† zo sveta a stal sa
rantißkánskym mníchom. Kláßtor ne-

chcel opusti† ani na Ωiados† krá¬a.
Hodnos† kalo™ského arcibiskupa prijal
iba na pápeΩov príkaz. Opä† sa stal vojen-
sk¥m velite¬om, ale pod pancierom stále
nosil oble™enie mníchov z hnedej drsnej
látky. Vojaci si váΩili velite¬a, ktor¥ sa
™asto modlil, pritom poh dajúc smr†ou sa
smelo vrhal do boja.

Delostreleck  sklad na za™iatku 1 . storo™ia. Delá hrali v bitkách stále
v ™ iu lohu  hoci ich premiest ovanie a obsluha boli ve mi namáhavé.

■ Aké delové gule vidíte na obrázku?
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T

a jar 1526 prißla správa, Ωe turecká armáda sa pohla
smerom do horska. Pavol Tomori vedel, Ωe sultán má k
dispozícii ove¬a viac vojakov ako uhorsk¥ krá¬. Preto navr-
hol …udovítovi, aby cestu Turkom zahatali na rieke áve,
alebo severnejßie, na rieke ráve. Dú al, Ωe delami a in¥mi
zbraµami bude schopn¥ zabráni† úto™níkom prechod cez
rieku.

udov t . vßak neúspe ne vyz val krajinu do z rane.
Vojaci ve¬mi pomaly prichádzali na vyzna™ené miesta.
Darmo Tomori naliehal, aby sa uΩ vojsko kone™ne vydalo
na juh, turecká armáda medzit m prekro™ila o e rieky.
Uhorská armáda vybrala pre bitku rovinu pri meste Mohá™. 

Uhorskí velitelia dú ali, Ωe k¥m sa bitka za™ne, dorazí
na miesto aj sedmohradsk  vojvoda án ápo sk . Dostal
vßak od krá¬a protichodné rozkazy a bol bezradn¥.
Nakoniec na miesto itky nedorazil. 

Uhorskí vojaci vytvorili na bojisku roztiahnutú líniu.
Predpokladali, Ωe ich nepriate¬ takto nedokáΩe obk¬ú™i†.

o ste sa u™ili sk r o ánovi ápo skom

Uhorská armáda sa zoradila na 
na úsvite. ¶akala na to, aby Turci za™ali

útok. Sultán vßak nevydal tak¥to rozkaz. Slnko pieklo stále
silnejßie. Popoludní medzi 3. a 4. hodinou vydal Tomori
rozkaz na útok. Záplava uhorsk¥ch bojovníkov sa aj pohla
na kopec, kde boli Turci, ktorí sa chystali práve utábori†.
K¥m tam dorazili, unavili sa. Turecké vojsko sa rozstúpilo
pred uhorskou armádou úto™iacou sprava, obk¬ú™ilo ju
a rozdrvilo. Tomori videl iba to, Ωe úto™ia, preto zavelil do
útoku aj silám, ktoré boli umiestnené v strede. Uhorskí vo-
jaci úto™iaci z ava utrpeli †aΩkú poráΩku. Lepßie vyzbroje-
n¥ch Ωoldnierov v strede tak isto obk¬ú™ili. ¶oskoro sa stret-
li s tureck¥m delostrelectvom a jani™iarmi. Jazda  v stred-
nej línii zutekala pred obk¬ú™ením, zanechala pechotu,
ktorej príslußníci takmer do jedného zahynuli. Mnoh¥ch
nezabili ani Turci, leΩ kopytá koµov utekajúcich jazdcov.

Ke∂ ostatné jednotky videli skazu pechoty, tieΩ prepadli
panike. ≈ivot si snaΩili zachráni† tieΩ útekom. …ahkej jazde
sa to darilo, ale z pomalej obrnenej ( ) a kej jazdy pre ilo
oj len nieko ko pr slu n kov. Mnohí nepoznali ani okolit¥

terén a zablúdili na blízke mo™arisko, do ktorého sa pono-
rili a zomreli. To sa stalo aj krá¬ovi: sotva dvadsa†ro™n¥

II
K¥m slnko zapadlo, bojisko pokryli telá tisícov uhor-

sk¥ch vojakov. U PoráΩka
pri Mohá™i znamenala aj koniec stredovekého uhorského
ßtátu. Padlo 28 ve¬moΩov v k¬ú™ov¥ch pozíciách, 7 cirkev-
n¥ch hodnostárov (medzi nimi aj hlavn¥ velite¬ Tomori).

12 Rozkvet stredovekého Uhorska

Úlohou Jána Zápo¬ského bola obrana
Sedmohradska. Spo™iatku sa odtia¬to ne-
pohol, lebo nemohol vedie†, ™i sultán ne-
prepadne aj Sedmohradsko. Potom krá¬
chcel, aby Zápo¬sk¥ napadol turecké
územia, moΩno sa tak sultán (alebo ™as†
tureckého vojska) vráti spä†. Vzápätí mu
predsa prikázal, aby sa spojil s krá¬ov-
skou armádou.

jedného z najdôleΩitejßích pohrani™-
n¥ch hradov napísal: „Turci podmínovali
hradnú baßtu, zapálili oheµ a zbúrali tak
cel¥ múr. Obrancovia sa potom zhro-
maΩdili na trhu uprostred hradu a so
zbraµou v rukách kládli hrdinsk¥ odpor.
Hovorí sa, Ωe krv Uhrov a Turkov siahala
po kolená. NaΩive zostalo iba devä†desiat
uhorsk¥ch bojovníkov, ktorí sa utiahli do
kostolnej veΩe, pretoΩe len tá zostala celá.
Turci ich museli odtia¬ vyláka† dohodou.
Pris¬úbili im ponecha† Ωivot, ™o spe™atili
aj prísahou. Ke∂ z úkrytu vyßli, poslali
ich iba v koßeliach ku kalo™skému arci-
biskupovi (Tomorimu). No ostatn¥m,
ktorí boli zranení alebo umierali, od†ali
hlavu a hodili do Dunaja.

Ke∂ sa …udovít II. vydal so svojou dru-
Ωinou z Budína, aby sa spojil s vojskami
ostatn¥ch ve¬moΩov, prenocoval v obci

rd, kde ob¬úben¥ krá¬ov kôµ zdochol.
Po poráΩke pri Mohá™i mnohí hovorie-
vali, Ωe táto udalos† bola predzves†ou
tragick¥ch udalostí.
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Po tomto ví†azstve Turci zaßli popri Dunaji ∂aleko 
do územia krajiny. VraΩdili, plienili, vypa¬ovali dediny
a mestá. Takmer celé obyvate¬stvo Pä†kostolia vyvraΩdili.
…udovítova manΩelka ußla do Viedne k svojmu bratovi

erdinandovi Habsburskému. ™oskoro 
Turci vyrabovali a vypálili aj hlavné mesto a potom sa

vrátili domov. Do jesene uΩ nebol na území krajiny Ωiadny
nepriate¬sk¥ vojak. V obsaden¥ch pohrani™n¥ch hradoch
vßak zostala turecká stráΩ, takΩe sultán sa mohol hocikedy
a ez odporu dosta  do srdca krajiny.

1. Pre™o ola pokladnica takmer prázdna na za™iatku
panovania udov ta .

2. Pre™o olo pre sultána mimoriadne d le ité  a y do yl
Belehrad

. m je známy Pavol omori  

. ymenujte starßie a bezprostrednejßie pr ™iny porá ky
pri Mohá™i.

…udovít II. nie je schopn¥ posilni† krá¬ovskú moc  krajina
v beznádejnej situácii.
1521: pád Belehradu.
1526: poráΩka pri Mohá™i, pád stredovekého uhorského
ßtátu.

Objavenie m∑tvoly …udovíta II. Dielo maliara 
z 19. storo™ia Bertalana Székelya

T

Bitka trvala pribliΩne poldruha
hodiny. Mnoh¥ch pochoval bezodn¥
mo™iar. Krá¬ove telo naßli na pol míle od
dediny ¶ele v hlbokej priehlbine, v ktorej
bolo v dôsledku záplav na Dunaji viac
vody ako zvy™ajne. Brat Tomori padol
údajne v prvom rade v hrdinskom boji,
jeho od†atú hlavu napichli na kopiju
a ukazovali dokola. Hovorí sa, Ωe potom
kopiju s hlavou zapichli pred sultánov
stan. Deµ po bitke postavili tisícpä†sto
zajatcov dokola a pred o™ami ví†aznej
armády vßetk¥m s†ali hlavu.“

Turecké zobrazenie bitky pri Mohá™i

Odkedy dokedy panovial udov t 
a ju nej ™asti horska  ktoré najd le -

etej ie hrady o sadili urci e te pred
itkou pri Mohá™i  Ktor  hrad ol

„k ú™om horska“.
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128 Rozkvet stredovekého Uhorska

ZHRNUNTIE

1. Kto sú malí králi? Ktor¥ krá¬ ich porazil?
2. ¶o sa stalo s majetkami, ktoré odobrali mal¥m krá¬om?
3. Aké opatrenia zaviedol Karol I. na z¥ßenie príjmov krá¬ov-

skej pokladnice?
4. Kedy sa uskuto™nilo vyßehradské stretnutie krá¬ov? Aké v¥-

sledky prinieslo?
5. Pre™o viedol …udovít Ve¬k¥ v¥pravu do Itálie? Ako pocho-

dil?
6. Aké rozpory boli medzi ß¬achticmi za ™ias …udovíta Ve¬ké-

ho?
7. ¶o znamená zákon o dedovizni a ™o je deviatok? Ktor¥ krá¬

prijal tieto zákony?
8. Ktor¥mi smermi rozßíril svoju moc …udovít Ve¬k¥?
9. Kto boli baróni? Proti ktorému krá¬ovi sa spojili na za™iatku

jeho panovania?
10. ¶o sa stalo na koncile v Kostnici?
11. Ak¥ je rozdiel medzi slobodn¥m krá¬ovsk¥m mestom a pod-

dansk¥m mestom?
12. Rozprávajte o stredovekom Budíne.
13. ¶omu môΩe ∂akova† huµadyovská rodina za svoj vzostup?
14. ¶o sa stalo pri Varne? Kedy bola bitka pri Varne?
15. Ak¥ je rozdiel medzi krá¬om a regentom?
16. Pre™o bolo mimoriadne dôleΩité, aby sa Belehrad nedostal

do rúk Turkov? Kedy bola rozhodujúca bitka?
17. Porozprávajte o obrane Belehradu! PouΩívajte nasledujúce

v¥razy: kriΩiaci, turecké lode, vnútorn¥ hrad, turecké delo-
strelectvo, mor.

18. Kedy panoval Matej Huµady?
19. Ktor¥m smerom rozßíril svoju moc Matej?
20. Charakterizujte Matejov renesan™n¥ dvor.
21. Ak¥ je rozdiel medzi portálnou daµou a daµou „komína“?
22. Pre™o zoslabla uhorská armáda a pohrani™né pevnosti po

Matejovej smrti?
23. Pre™o sa zmenila kriΩiacka v¥prava na sedliacke povstanie

roku 1514?
24. ¶o bolo Tripartitum? Kto ho zostavil?
25. Pre™o sa uhorskej armáde nepodarilo pri Mohá™i ubráni†

krajinu? Vymenujte ™o najviac prí™in.

Odporú™aná literatúra

Varga Domokos: Magyarország virágzása és romlása. Képes törté-
nelem. Bp., 1970.

Csukovits Enikô: Liliom és holló. Új képes történelem. Bp., 1997.
Csorba Csaba: Legendás váraink. Bp., 1999.
Csorba Csaba: Regélô váraink. Bp., 1997.
Dobos Lajos: Középkori váraink. Bp., 1990.
Estók János: Királynék könyve. Bp., 2000.
Hámori Péter: A magyar hajózás története. Bp., 1999.
Királyok könyve. Szerkesztette: Gáspár Zsuzsa és Horváth Jenô. Bp.,

1994.
Lengyel Dénes: Régi magyar mondák. Bp., 1972.
Magyar történelem gyemekeknek. Szerkesztette: Tóth Dóra. Bp., 1994.
Pálinkás Mihály: Múltunk nagyjai. Diák ki, kicsoda. Bp., 1994.
Tatay Sándor: Kinizsi Pál. Bp., 1976.
Varga Domokos: A mogyeriektol Mohácsig. A magyarság története

1526-ig. Bp., 1992.
Zolnay László: Az elátkozott Buda – Buda aranykora. Bp., 1982.

Po nieko¬koro™nom spore o trón sa
roku 1308 stal uhorsk¥m krá¬om Karol I.
z rodu Anjouovcov (in¥m menom Karol
Róbert). Porazil magnátov (mal¥ch krá-
¬ov) a posilnil svoju moc. Prijal opatrenia,
ktoré upevnili hospodárstvo a vojenskú
silu krajiny. Zaviedol nové dane, ™ím
zv¥ßil príjmy krá¬ovskej pokladnice. Aj
jeho zahrani™ná politika bola úspeßná:
vybudoval dobré vz†ahy s ™esk¥m a po¬-
sk¥m krá¬om.

Karolov syn …udovít Ve¬k¥ sa snaΩil
vojensky rozßíri† svoju moc. Obsadil
mnohé územia a korunovali ho aj za po¬-
ského krá¬a. Roku 1351 schválil na och-
ranu strednej a drobnej ß¬achty zákony.

Jeho nástupca ≈igmund Luxembursk¥
dokázal ovláda† mocn¥ch ve¬moΩov len
t¥m spôsobom, Ωe s niektor¥mi sa
dohodol. Získal aj ™esk¥ trón i titul ne-
mecko-rímskeho cisára. Na juhu Uhorska
vybudoval systém pohrani™n¥ch hradov
na obranu proti Turkom.

Ján Huµady úspeßne bojoval proti
Turkom. Ist¥ ™as spravoval krajinu ako
regent. SnaΩil sa drΩa† Turkov ∂aleko od
Uhorska úto™n¥mi v¥pravami. Najvä™ßí
úspech dosiahol pri obrane Belehradu
roku 1456.

Po™as panovania syna Jána Huµadyho
Mateja preΩívalo Uhorsko svoj rozkvet.
Matej potla™il moc barónov a zreorgani-
zoval správu krajiny. V∂aka nov¥m da-
niam naplnil krá¬ovskú pokladnicu.
Z príjmov vybudoval silnú Ωoldniersku
armádu. Na Matejovom dvore sa pod¬a
talianskeho vzoru udomácnila humani-
stická kultúra a renesan™né umenie.

Po Matejovi nastúpili na trón králi
z jagelovského rodu. Krá¬ovská moc bola
opä† oslabená. Pre nedostatok peµazí
armádu rozpustili, pohrani™né hrady sa
zni™ili. Krajinu oslabovalo aj sedliacke
povstanie pod vedením Juraja DóΩu.

Roku 1526 utrpela uhorská armáda pri
Mohá™i od sultána rozhodujúcu poráΩku.
Na bojisku zahynul aj krá¬.
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. Mimoeur psky svet

Ke∂ myslíme na dejiny, zv ™ßa nám príde na myse¬ iba hist ria
ur py alebo horska. Pritom je zaujímavé pozrie† sa aj na iné

svetadiely! a v¥chod od ur py, za ríßou urkov sa rozprestie-
rali dve bohaté a obrovské krajiny  India a ¶ína. A ™o nájdeme
v stredoveku v Afrike, ktorú uΩ poznáme zo staroveku?

ndia

opakujte si, ™o ste sa u™ili o Indii v 5. triede.

V Indii bola v ™ßina obyvate¬stva chudobná, pri™om
krajina bola bohatá na rôzne poklady. Koreniny, drahé ko-
renie a ßkoricu pestovali na mnoh¥ch miestach. Rozßírené
bolo aj pestovanie kávy a ™aju. Vyrábali rozmanité krásne
látky. Zisky vßak putovali do vrecák obchodníkov a pa-
novníkov. Obchodníci predali ™as† tovaru arabsk¥m kup-
com, od ktor¥ch to kúpili enát™ania. Takto sa dostal tento
tovar do Európy.

Sledujte na mape trasu tovaru. Kto prepravoval tovar po súßi
a kto po mori?

Panovníci uvalili na ¬ud, na ro¬níkov a remeselníkov ob-
rovské dane. Niekedy aΩ tretinu, dokonca polovicu v¥rob-
kov zobrali vybera™i daní. Z t¥chto peµazí si potom panov-
níci stavali prepychové paláce.

ína

opakujte si, ™o ste sa u™ili v 5. triede o ¶íne.

Na v¥chod od Indie sa rozprestierala ™ínska ríßa. Cisári
sídlili v Pekin u. tát rozdelili na trinás† provincií, ktoré
riadila obrovská armáda úradníkov.

¶o ste sa u™ili v 5. triede o tom, pre™o sú potrební v Ωivote
ßtátu úradníci?

IV. Na za™iatku novoveku

Severnú ™as† Indického polostrova ob-
sadili mohamedáni a pod ich vedením
vznikol obrovsk¥ ßtát. Jeho hlavn¥m
mestom bolo ilí. Prv¥ panovník tejto
krajiny nebol iba odváΩnym bojovníkom,
ale aj vzdelan¥m ™lovekom. Na svoj
dvor poz¥val spisovate¬ov a básnikov,
ktor¥ch za ich sluΩby bohato odmenil.

Porovnajte vieru star¥ch obyvate¬ov
Indie (hinduistov) a mohamedánov.

de sme

de sme
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130 Na za™iatku novoveku

Ktor¥m smerom od ur py leΩí Afrika?

¶ína bola známa aj v stredoveku
hlavne pre hodváb a porcelán, ktoré
vyrábali ™ínski remeselníci. Obchodníci
odváΩali tieto v¥robky do ∂alek¥ch kra-
jín na lodiach s mal¥m ponorom, na tzv.
dΩunkách. Vydali sa aj na objavné ces-
ty a z v¥chodu dorazili k africk¥m bre-
hom, potom sa plavili juΩn¥m smerom
cel¥m pobreΩím. Pomáhal im aj kom-
pas, ktor¥ vΩdy ukázal, kde je sever.

¶o myslíte, pre™o nesta™í pri plavbe na
mori sledova† iba polohu Slnka a hviezd?

frika

V severne  ™asti Afriky e istujú od stredoveku arabské
ßtáty. Prostredníctvom Arabov sa dostali poklady z juΩnej-
ßích oblastí afrického kontinentu do Európy. Obchodníci
prepravovali predovßetk¥m zlato, striebro a slonovinu.
Obchodovanie s Afrikou bolo dlho v¥sadou Arabov, pre-
toΩe sa len oni odváΩili prejs† na †avách cez púß†. 

Ako vznikla Arabská ríßa? Kto je kalif?
Ω ste sa u™ili o jednom arabskom obchodníkovi, ktor¥ sa

stal ve¬mi známym. Kto to bol?

V druhe  polovici . storo™ia za™ali ob avova† fri-
ku pomocou kompasu z íny portugalskí moreplavci,
ktorí Ωili v západnej ™asti Európy. 

Mandaríni. V¥chovu úradníkov  ™ín-
skym slovom mandarínov  povaΩovali
v ¶íne za ve¬mi dôleΩitú. o sluΩieb ßtá-
tu mohol niekto vstúpi† aΩ po dlhom ßtú-
diu a zloΩení †aΩk¥ch skúßok. 

Prípravu neu¬ah™ovalo ani ™ínske pís-
mo, ktoré obsahuje viac ako 60 000 zna-
kov. V ™ßinu slov a viet bolo moΩné na-
písa† so znalos†ou zhruba dvetisíc zna-
kov, ale úradníci museli pozna† ove¬a 
viac.

¶ínske znaky ma¬ovali na papier ßtet-
com. Papier vynaßli tieΩ v ¶íne.

opakujte si, na aké materiály písali
pred rozßírením papiera?

odváb je tenká a ¬ahká, zároveµ pruΩná a lesklá látka. od-
vábnu ni† produkuje hodvábnik morußov¥ zo svojich v¥lu™-
kov. Na príkaz cisára prísne stráΩili tajomstvo v¥roby hod-
vábu. Kto sa odváΩil odnies† do zahrani™ia hoci iba kus hod-
vábnika, bol synom smrti

Ry ové polia. lavnou potravou ¶íµanov bola ryΩa. 
Pozemky zaplavili vodou, preto k ryΩoviskám patril aj

zloΩit¥ systém kanálov. Na v ™ßích kanáloch fungovala aj
lodná doprava.

¶o ste sa u™ili v piatej triede o záplavovom systéme obrá-
bania pôdy?
Ktor¥m smerom od ur py leΩí Afrika?

Marco Polo. Nové správy o ¶íne prinie-
sol do Európy pred rokom 1300 Marco
Polo. Jeho opisu mnohí neverili. Infor-
moval o tom, Ωe v ¶íne peniaze nie sú zo
zlata ani striebra, ale z papiera a domy
vykurujú ™iernym kameµom kamen-
n¥m uhlím .

unka
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. V kra ine opereného hada

Ako viete, svetadiel na druhom brehu Atlantického oceána sa
naz¥va Amerika. ej praobyvate¬mi boli Indiáni. Predt¥m, ako
sa objavili ur pania, aj tu vznikli ríße, v ktor¥ch postavili také
isté nádherné budovy ako yp†ania.

ndiáni

Praobyvatelia Ameriky ndiáni sa presídlili ve¬mi dáv-
no z zie do severne  meriky. ziu a Ameriku spájal
vtedy iba úzky pás zeme, po ktorom eßte mohli prejs†
suchou nohou.

Indiáni za¬udnili spo™iatku severnú Ameriku. ili v lesoch
a na rovinách, ktoré sa naz¥vajú prérie. Primitívnymi ná-
strojmi lovili ryby, po¬ovali a zbierali plody. Ich najdôleΩi-
tejßou zbraµou bol luk a ßíp. Mohli nimi ulovi† aj obrovské
bizóny. B¥vali v stanoch, ktoré vyrábali z koΩe. Indiánske
kmene viedli medzi sebou ™asto nemilosrdn¥ boj. 

Na za™iatku novoveku 131

1. Pre™o zostala v ™ßina Indov chudobná?
2. ¶o bolo hlavn¥m mestom ¶íny v stredoveku? A dnes?
3. Ak¥ tovar vyváΩali z Afriky?
4. oreplavci ktorej eur pskej krajiny za™ali objavova†

Afriku?

Mimoeur psky svet

India:
 rozmanit¥ tovar koreniny, káva, ™aj, te tílie . V ™ßia ™as†

zisku patrí obchodníkom.

¶ína:
 13 provincií. iv¥ obchod. Objavné cesty.

Afrika:
 zlato a slonovina, arabskí obchodníci.
 Stredná Afrika: bohaté krá¬ovstvá.

¶lovek z ktorého historického obdobia
Ωil podobne ako Indiáni? dôvodnite
svoju odpove∂ nieko¬k¥mi vetami.

Zistilo sa, Ωe na tomto obrovskom
kontinente e istujú na mnoh¥ch mies-
tach také krá¬ovstvá, ktor¥ch bohatsvo
súperilo s bohatstvom európskych ßtá-
tov. Portugalci preto zakladali na po-
bre í obchodnícke základne a mestá
a na ich ochranu pevnosti. Po istom
™ase oni kontrolovali aj ™as† obchodu
s otrokmi. 

Slonovina v skuto™nosti nie je kos† slo-
na, ale sú to dva slonie kly. UΩ v staro-
veku vyuΩívali slonovinu na v¥robu sôch,
pretoΩe mala peknú farbu do biela a bola
tvrdá.

pis portugalského kronikára o trhu
s otrokmi  „Námorníci previezli zajatcov
na pevninu. Naozaj to bol nádhern¥
poh¬ad, ako tam stáli zoradení, pretoΩe
podaktorí boli dos† bieli a mali dobrú
postavu, iní boli Ωltí a iní zasa ™ierni. Ne-
bolo takého tvrdého srdca, ktoré by nesú-
cítilo s ich biedou. Niektorí hlboko
sklonili slzami zaliatu tvár, druhí prosili
o milos†... Aby ich trápili eßte viac, za™ali
rodiny rozde¬ova†. Oddelili rodi™ov od
detí, manΩelky od manΩelov. Úradníci ...
vßetko vybavovali svojvo¬ne... toto
odde¬ovanie spôsobovalo ve¬ké prob-
lémy, lebo synovia odbehovali k otcom,
pri™om matky zvierali svoje menßie deti,
¬ahli si na zem a trpezlivo znáßali bitku po
holom tele v márnej nádeji, Ωe ich predsa
neodtrhnú od detí...”

Dneßní ndiáni. Na severoamerick¥ch
prériách Ωijú Indiáni aj dnes. UΩ sa neΩi-
via lovom a rybolovom. V ™ßinou Ωijú
v mestách, v podobn¥ch podmienkach
ako my. Na v¥znamné sviatky si vßak
mnohí oble™ú ozdoben¥ odev svojich
predkov, na hlavu si nasadia ™elenku 
z peria, poma¬ujú si tvár ™o bolo zna-
kom toho, Ωe bojovník je „vojnovom
chodníku”, ™iΩe je vojnov¥ stav  a takto
tancujú svoj dnes uΩ mierov¥  bojov¥
tanec. 

fr cká ronzová zl at na zo razu úca
krá¬ovnú ■ m e s  em  v r o

v e so
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132 Na za™iatku novoveku

Americk¥ kontinent zvyknú rozdeli† na tri zemepisné jednot-
ky. a ktoré?

V strednej a juΩnej Amerike Ωili iní Indiáni. Na uΩßom
páse medzi dvoma oceánmi v strednej Amerike to boli
Mayovia a Aztékovia, v juΩnej Amerike, na brehu Tichého
oceána stavali svoje mestá a zakladali ríße Inkovia.

ra ina Mayov

Krajina ayov sa rozprestierala kúsok severne od rov-
níka, v teplej a vlhkej oblasti. Obyvatelia sa nau™ili obrá-
ba† p du a chovali aj zvieratá. Ich hlavnou potravou bola
fazu¬a a kukurica. Na stôl vzneßen¥ch sa ™asto dostávalo
m so zo skrotenej morky i ulovená divina.

ájdite v historickom atlase krajinu ayov.

Mayovia stavali obrovské mestá. Ich chrámy boli tieΩ
v mestách. Svojho najvyßßieho boha si predstavovali
v podobe opereného hada. Úloha kµazov nebola dôleΩitá
iba v ™ase mieru. Jednotlivé kmene ™asto bo ovali medzi
sebou. Boj sa vßak nemohol za™a† dovtedy, k¥m kµazi
neposkytli priaznivú veßtbu. Priazeµ bohov získavali obe-
tami. Bohom ponúkali najm  jedlo, niekedy aj zvieratá.
Ke∂ sa vßak púß†ali do takého riskantného podniku, ako
bola vojna, obetovali a  ¬udí.

opakujte si, ™o ste sa u™ili vlani o veßtbách v starovekom
récku a Ríme.
istite, ktor¥ starovek¥ národ píße vo svojej sv tej knihe o

obetovaní ¬udí! Porozprávajte tento príbeh.

ztékovia

Moc Mayov dlho nedokázal zlomi† Ωiadny in¥ národ. 
V 13. storo™í ich vßak porazili bo ovné aztécke kmene.
Aztékovia prebrali od svojich protivníkov mnohé veci. B¥-
vali napríklad v mestách. Mali podobn¥ch bohov i chrá-
my. 

ivot Aztékov napriek mnoh¥m podobnostiam sa líßil 
od Ωivota ayov. Pre nich bola najdôleΩitejßia vojna. Rodi-
™om vzali deti a vychovávali ich v spolo™n¥ch ßkolách. Tu
sa nau™ili, Ωe si musia cti† a poslúcha† starßích. Najv ™ßia
úcta patrila ß¬achte a panovníkovi. Panovníka pova ovali
za boha. NajdôleΩitejßím predmetom vßak bol boj, schop-
nos† narába† lukom a in¥mi zbraµami. Mladíka povaΩovali
za dospelého vtedy, ke∂ dokonale ovládal bojové umenie.

Mayskí bo ovníci. Mayovia mali vy-
nikajúcu armádu. Vojaci boli disciplino-
vaní a ßikovne narábali najm  s dreve-
n¥m oßtepom. Pred bojom si obliekli
leopardiu koΩu, svoju tvár poma¬ovali
tak, aby sa podobali na jaguára. Chceli
t¥m zrejme odstraßi† svojich nepriate¬ov.
Akiste dúfali, Ωe sila tohto obávaného
zviera†a prejde do nich.

oc a o ovníka. dev z ru e  avlny o
c rán l red í m .

V ktorom storo™í získali vládu Aztékovia?

de sme
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Svoje vedomosti dokazoval vo vojnách t¥m, Ωe získal
zajatca, ktorého bolo moΩné obetova† bohom. 

Mayovia a Aztékovia boli aj vynikajúcimi remeselník-
mi. Zo zlata a striebra vyrábali ßperky a sochy. epoznali
vßak tvrdßie kovy, ako napríklad elezo. Svoje náradie
vyrábali z dreva a kameµa.

nkovia

a juh od krajiny Aztékov, na tichooceánskom pobreΩí
juΩnej Ameriky sa rozprestierala ríßa Inkov. Názov dosta-
la po panovníkovi, pretoΩe slovo „inka” znamenalo
panovnícku hodnos†. Podmanili si mnohé menßie národy.
Okolo roku 1520 vytvorili obrovskú ríßu. V snahe kon-
trolova† túto rozsiahlu ríßu panovníci vybudovali dlhú sie†
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y ck¥ yramídov¥ c rám. ete o etoval  na e o vrc u  lízko
k ne u a ydl sku o ov. 

■  k m ™e om obe ov  dí?

betovaní ¬udia. lavn¥m bohom
aztékov bol boh slnka. omnievali sa, Ωe
vßetok Ωivot pochádza od neho. Preto
mu preukazovali krvavé obete. Spravidla
popravili zajat¥ch vojakov. Zajatca od-
viedli po schodoch na vrch chrámu. o-
nútili ho, aby si ¬ahol na chrbát. Kµaz
mu potom rozrezal hru∂ noΩom z tvrdej
horniny. Modlil sa k bohu a z hrude obe-
te vytrhol jeho srdce a ukázal ho ¬u∂om.
Takúto straßnú obe† nepreukazovali iba
bohu slnka, ale aj ∂alßím dôleΩit¥m bo-
hom kukurice a vojny .

Vlani ste sa uΩ u™ili o národe, ktor¥
uctieval Slnko. Ktor¥ to bol národ?

ivot ztékov. Aztékovia vyΩadovali od
mlad¥ch, aby vydrΩali vojnové útrapy.
Podrobovali ich neraz tak¥m skúßkam,
ktoré by sme dnes povaΩovali za t¥ranie.
Napríklad zapichli im pod koΩu t µ z kak-
tusu agáve, pri™om mladík nesmel ani
Ωmurknú†. Takto mohol dokáza†, Ωe
z neho bude neohrozen¥ bojovník.

KaΩdodenn¥ Ωivot Aztékov bol po-
merne drsn¥. Nepoznali poste¬ a spali na
rohoΩi. Aj stravu mali jednotvárnu, jedli
najm  kukuricu. Zmenu znamenalo iba
kakao. Cukor nepoznali, kakao pili hor-
ké, alebo ho ochucovali vanilkou.

byvatelia ktorého starovekého mesta
Ωili podobne ako Aztékovia?

ama. NajdôleΩitejßím domácim zvie-
ra†om juhoamerick¥ch hôr je lama, ktorá
je príbuzná s †avou. Jej mlieko vypijú, zo
srsti vyrábajú odev a pokr¥vky. Lama je
vhodná aj na prepravu ¬ahßieho tovaru,
ale ™loveka neunesie. Sochy, ktoré zobra-
zovali lamu, robili uΩ aj v období Inkov.
Z toho, ∂alej z vykopaného ve¬kého
mnoΩstva kostí lamy vieme, Ωe toto
uΩito™né zviera chovali uΩ aj v tom ™ase.

esto nkov ac u P ccu ma u k u  v n
dác . o re v dno  medz  ak¥m  vysok¥m  vrc

m  staval  nkov a svo e mestá.
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ciest. Niektoré úseky boli kamenné a stáli pri nich poßtové
stanice. Ke∂ panovník posielal niekam správu, posol ju
prevzal, za™al uteka† a po nieko¬k¥ch kilometroch ho vys-
triedal druh¥ „poßtár”.

Kuriéri sa museli meni† ™asto aj preto, lebo Inkovia Ωili
v horách. Po¬nohospodárstvo tu malo s†aΩené podmienky.
Strmé úbo™ia sa nedali obrába†, preto na nich vytvorili
terasy. Proti daΩ∂u vybudovali zloΩit¥ systém vodovodov. 

Po strm¥ch úbo™iach sa pohybovali peßo. V Amerike
nebolo ani dobytka ani koní, ktoré by sa dali udomácni†.

V ktorom storo™í vznikla ríßa Inkov?

134 Na za™iatku novoveku

. b avitelia a dobyvatelia

V stredoveku (a v staroveku) si v ™ßina ¬udí predstavovala em
ako ploch¥ kotú™. Ak je to tak, do Indie, ktorá leΩí na v¥chod od

ur py, sa moΩno dosta† iba smerom na v¥chod. oli vßak aj
zvedaví ¬udia, ktorí rozm¥ß¬ali iná™...

Morská cesta do ndie

…udia vedeli, Ωe na v¥chod od Európy leΩí Turecká ríßa,
za µou India a ¶ína, odkia¬ dováΩali do Európy ve¬ké
mnoΩstvo vzácneho tovaru. 

Stále viac rozpínavá urecká ríßa si vßak chcela pone-
cha† zisky z obchodu: zaviedla obrovské clá. Preto si krá¬
Portugalcov, ktorí patrili medzi najlepßích moreplavcov,
zaumienil, Ωe do ndie by sa bolo moΩné dosta† aj okolo

friky. Koncom 15. storo™ia sa to nakoniec podarilo Vas-
co da amovi. Cesta vßak bola ve¬mi dlhá.

Vymenujte druhy tovaru, ktoré sa dováΩali do ur py z Indie
a ¶íny.

1. dkia¬ prißli Indiáni do severnej Ameriky?
2. Koho naz¥vali ayovia operen¥m hadom?
3. Ktor¥ národ porazil ríßu ayov?
4. píßte kuriérsku sluΩbu Inkov.

V kra ine opereného hada

Severná Amerika: Indiáni. Rybolov, lov, zber.
Stredná Amerika: Mayovia. Ve¬ké mestá. Po¬nohospodár-
stvo: fazu¬a a kukurica.
Obrovské mestá.
Aztékovia: ™asté vojny. ¶asté obetovanie ¬udí.
Terasovité obrábanie pôdy.
JuΩná Amerika: Inkovia. Obrovská ríßa. Cestná sie†.

zlov  ísmo k u

Písmo  nkov. V ríßi Inkov pouΩívali
na písanie ßnúry. Uviazali na ne zloΩité
uzly. KaΩd¥ uzol mal in¥ v¥znam. o-
kázali takto „napísa†” aj to, ko¬ko daní
musí zaplati† daná osada v zlate, vlne
™i kukurici.

Sledujte v historickom atlase cestu
Vascu da amu!

Straßidelné rozprávky moreplavcov.
Cestu portugalsk¥ch moreplavcov brzdi-
li aj mnohé povery a rôzne rozprávky.
Podaktorí tvrdili, Ωe pri rovníku je tak tep-
lo, Ωe ™loveku zovrie mozog a zomrie.
Iní rozprávali o zvierati, ktoré „vyjde
z hlbokej vody a zobákom prepichne
lo∂. Odohna† ho moΩno len t¥m spôso-
bom, ke∂ sa niekto nahne nad vodu a po-
zerá sa mu do o™í bez mihnutia oka. Ak
sa osoba z¬akne a odtrhne poh¬ad, ryba si
ju schmatne a zoΩerie“. Táto rozprávka
hovorila pravdepodobne o neßkodnej ry-
be me™úµovi.  
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olumbova cesta

Po oboplávaní Afriky zhruba vedeli, ™o je smerom na
v¥chod, ale smerom na západ videli iba more, nekone™n¥
Atlantick¥ oceán. lho si mysleli, Ωe keby sa plavili dos†
dlho, dosiahli by okraj Zeme a neß†astní moreplavci padnú
do ni™oho. umanistickí vedci v 15. storo™í vßak ™ítali
™oraz viac starovek¥ch diel, v ktor¥ch sa písalo aj o tom,
Ωe Zem nie e plochá, ale gu¬atá.

Na za™iatku novoveku 135

iela humanistov ™ítal aj taliansky moreplavec rißtof
olumbus. akto rozm¥ß¬al  ak je em naozaj u¬atá,

treba sa plavi† jednoducho na západ a dorazí do slávnej
Indie. Na stránky jednej knihy napísal: „Koniec ßpanielska
a za™iatok Indie nie sú od seba ∂aleko. Je zrejmé, Ωe za priaz-
nivého vetra sa moΩno preplavi† cez more za nieko¬ko
dní.“

a uskuto™nenie svojich plánov h¬adal podporu v pa-
nielsku oci mnohí tvrdili, Ωe len sníva, krá¬ovsk¥ dvor
nakoniec predsa vypravil na cestu tri malé lode. olum-
bus sa vydal na cestu roku a po 61 dní trvajúcej
plavbe sa vylodil v cudzej krajine.

Kolumbus si bol cel¥ Ωivot ist¥, Ωe sa dostal do Indie.
Preto tamojßích obyvate¬ov nazval Indiánmi. Tento názov
tu Ωijúcich národov zostal zachovan¥ dodnes. Iní za™ali

aravely.  olum ov¥c  lodí an  edna ne ola v a ako sú asná
alatonská vy l adková lo . 

■ m e s  korm d o v z d e  ™ s  ode  orm dlo o y oval  omo
cou ovrazov  o umo ovalo o slu u v acer¥m ¬u om naraz. akto

zvládl  úrky a  v e lode.

ozvo  lodí. Plac ta u evnená na kme  ty
u¬a la r aden e lode v rí ade  ke  fúkal v etor
z oku  lac tu na vodorovne  ty  ou íval

v rí ade  ke  v etor fúkal odzadu. 
■ o m s í e  re™o bo   od  s o™ k
ed    eskôr dv  dr  á ?

to bol prv m ur panov v merike
Mnoho rokov pred cestou Krißtofa Ko-
lumba uΩ pravdepodobne boli Európania
na druhom brehu Atlantického oceána.
Vikingovia sa na r¥chlych lodiach do-
stali do severnej ™asti Ameriky. Vedci sa
domnievajú, Ωe aj ich predstihli írski
mnísi, ktorí stavali svoje lode z dreva
a mas†ou natretej hov dzej koΩe. 

Pamiatka na tieto cesty vßak neskôr
padla do zabudnutia. 

¶o ste uΩ ™ítali o Vikin och? 

¶o ste uΩ ™ítali o humanizme?

r™ite uΩ poznáte odpove∂  kde pristál
Kolumbus?
Vyrátajte pomocou mapy, ko¬ko kilo-
metrov prekonali Kolumbove lode.
Ko¬ko kilometrov preßli za deµ?

Kolumbus, ke∂ bol v rsku, získal pre
svoje plány podporu. Z ™asu na ™as sa
tam totiΩ vyplavili na breh m tvoly ßik-
mook¥ch ¬udí a trosky ™udn¥ch ™lnov.
Kolumbus bol stále presved™en¥, Ωe po-
chádzajú z ¶íny v skuto™nosti pochád-
zali z Ameriky . Objavite¬ musel nie™o
po™u† aj o skorßích cestách Vikingov.

Kolumba posme¬ovali aj nové glóbusy a
mapy, ktoré zobrazovali zemegu¬u v tva-
re gule. Pod¬a t¥chto máp bola vzdiale-
nos† medzi západn¥m pobreΩím Európy
a v¥chodn¥m pobreΩím zie malá. Keby
boli zobrazovali skuto™nú vzdialenos†,
Kolumbus by sa asi nebol vydal na cestu.
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pochybova† a mysleli si, Ωe objavili nov¥, dovtedy nepo-
znan¥ svetadiel. Najrozhodnejßie to tvrdil merigo Ves-
pucci vespu™i . Nieko¬kokrát vycestoval do nov¥ch ob-
lastí a vyhotovil o nich aj mapy, ™ím dokázal, Ωe to nie je
India. „Nov¥ svet“ nazvali na eho po™es† merikou. 

Za tri roky okolo Zeme

Portugalec ernando Magellán (Magalhaes) doká-
zal, e Zem e naoza  gu¬atá. a plavbu okolo eme sa
vydal piatimi lo∂ami. Po dobrodruΩnej plavbe sa vßak o tri
roky vrátila domov iba jedna lo∂. Samotn¥ Magellán tak
isto zomrel v bojoch s obyvate¬mi jedného v¥chodoázij-
ského ostrova. Ale uΩ nikto nemohol tvrdi†, Ωe em je
ploch¥ tanier!

Dobyvatelia

Cestovate¬ov vßak neviedla iba túΩba po dobrodruΩstve
a snaha pozna† svet. V ™ßina chcela aj zbohatnú†. ákala
ich správa, pod¬a ktorej sú v Amerike obrovské zlaté a strie-
borné bane. Zo panielska sa ™oskoro vydali na plavbu
desiatky lodí na palube na vßetko odholan mi lovcami
pokladov.

ájdite na zemepisnej mape a ellánovu úΩinu. Pomocou
historického atlasu povedzte, pre™o ju pomenovali po

a ellánovi.

136 Na za™iatku novoveku

¬u och a kra och, ktoré videl, o-
lumbus napísal  „Na list uloΩia usußenú
trávu, list spolu s obsahom zoßú¬ajú, za-
pália a potom vypúß†ajú jednostaj kú-
doly dymu.”

ktorom zvyku píße Kolumbus vo
svojom denníku?

„Na kaΩdom ostrove majú mnoΩstvo ka-
noe. ...  Niektoré z nich sú ve¬ké galeje
s 18 radmi lavíc. Nie sú ßiroké, lebo sú
vyrobené z jediného kmeµa.”

¶o je kanoe?

Magellánov d sto ník o útrapách
napísal  „Sucháre, ktoré sme jedli, uΩ
neboli sucháre, leΩ prach, ktor¥ zmie-
ßan¥ s ™ervami a myßacinou nesmierne
zapáchal. Voda, ktorú sme boli nútení
pi†, bola tieΩ skazená. Aby sme neumre-
li hladom, zjedli sme ve¬ké kusy koΩe,
do ktorej bolo zabalené ve¬ké rahno. ...
KoΩa bola taká tvrdá, Ωe sme ju museli
má™a† v morskej vode 4 aΩ 5 dní. Potom
sme ju na ohni upraΩili a zápasiac so
zvracaním sme ju prehltli. ¶asto sme
nemali ni™ iné, len piliny, alebo myßi,
ktoré boli straßne odporné, boli také vy-
h¬adávané, Ωe za ne platili aΩ pol dukátu.
V t¥chto straßn¥ch dµoch zomreli ßtyria.
...  Magellán hádzal m tvoly hne∂ 

do mora. Pravdepodobne sa obával toho,
Ωe z nás budú ¬udoΩrúti.”

Dobytie ríße nkov. Na juhu leΩiacu ríßu
Inkov chcel doby† ßpanielsky dobrodruh
na ™ele s malou druΩinou. ostal sa do
hlavného mesta. Panovník prijal cudzin-
cov srde™ne, zo za™iatku si moΩno mys-
lel, Ωe naozaj sú to bohovia. ¶oskoro sa
vßak musel sklama†: Európania ho zajali.
V¥menou za svoju slobodu pris¬úbil, Ωe
sálu, kde trónil, naplní zlatom do takej
v¥ßky, ko¬ko meria ™lovek. §panieli s
dohodou súhlasili, ale ke∂ bolo zlato
pokope, panovníka zabili.

Vyloden e vo akov v mer ke 
■ o dok z e  obrázk  e e  ír  kres s vo?
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Ke∂ dobyvatelia chceli získa† zlato, striebro a drahoka-
my, museli porazi† armády Indiánov. Zo za™iatku sa to
zdalo nemoΩné, ve∂ proti nieko¬k¥m stovkám Európanov
stáli desa†tisíce indiánskych bojovníkov. §panielski
velitelia vßak ™oskoro zistili, Ωe v zbro  ndiánov e ove¬a
slabßia  nepoznali napríklad pußn¥ prach, ani pußku ™i
delo. Niektoré kmene zasa radi uzatvárali s Európanmi
spojenectvo. Nenávideli totiΩ svojho panovníka, lebo od
nich vyberal obrovské dane a vojnami im znepríjemµoval
Ωivot. S t¥mito spojencami dokázali §panieli r¥chlo
porazi† svojich protivníkov. 

Na za™iatku novoveku 137

Dvo hlavé netvory . Obyvatelia ríße
Aztékov a Inkov prijímali §panielov s po-
™udovaním. Nevideli eßte tak¥ch bielych
¬udí s dlh¥m nosom a bradou. nohí si
mysleli, Ωe cudzinci sú bohovia. V¥bu-
chy diel, ktoré nikdy predt¥m nevideli,
povaΩovali za hrmenie. §panielske lode
nazvali kvôli plachtám „okrídlené lode”.
Jazdci v pancieri vyvolávali ve¬k¥ strach,
pretoΩe si mysleli, Ωe kôµ a jazdec sú
zrastení, nevedeli si predstavi†, ™o sú to
za ßtvornohé, dvojruké, dvojhlavé stra-
ßidlá, ktor¥ch telo pokr¥va nejak¥ ™udn¥
kov...

1. Ak¥ tovar dováΩali do ur py z Indie?
2. Pre™o sa chceli dosta† ur pania do Indie smerom na

západ?
3. Aké †aΩkosti museli prekonáva† prví objavitelia? ¶o

vßetko napomáhalo ich zámerom?
4. Ako a ellán dokázal, Ωe em je u¬atá?

b avitelia a dobyvatelia

Rozpínavos† Tureckej ríße → vysoké clá → h¬adanie nov¥ch
obchodn¥ch ciest.
Kolumbova cesta → objavenie Ameriky 1492 .
Magellánove lode obídu Zem.

o Ameriky sa vyberú masy ßpanielskych lovcov pokladov.

. Vplyv ob avov

Ke∂ sa stretnú národy s rôznou kultúrou a zvykmi, zmení to ich
Ωivot podstatne. ak sa to stalo aj v prípade ur py a Ameriky.

Vznik svetového obchodu

§panielski dobyvatelia si podmanili ríßu Aztékov a In-
kov za nieko¬ko rokov a za™ali preváΩa† do ur py po-
klady. Nechceli zosta† bokom ani Portugalci. ¶oskoro sa
dostali do sporu so §panielmi okolo vlastníctva nov¥ch
území. V spore rozhodol pápeΩ: Stredná a u ná me-
rika pripadla panielsku, Portugalsku zostalo iba menßie
územie.

ájdite na mape razíliu. Kde leΩí v ™ßia ™as† tejto krajiny
na v¥chode ™i západe juΩnej Ameriky?

Portugalci si vybudovali okolo Afriky dobre fungu-
úce obchodné trasy smerom k ndii a íne. Lode po

tejto trase si mohli nabra† ™erstvú vodu a potraviny. Tieto
miesta chránili aj pevnosti. Na vzdialenom v¥chode za-
kladali Portugalci aj skladiská (kol nie), aby mohli obcho-
dova† aj vtedy, ke∂ boli lode práve na ceste. 

Aké ™initele pomáhali panielom pora-
zi† praobyvate¬ov?

V krajinách Strednej a JuΩnej Ameriky
hovoria ¬udia aj dnes po ßpanielsky. V¥-
nimkou je Brazília, ktorej ™as† prisúdil
pápeΩ Portugalcom, tam sa teda hovorí
po portugalsky.
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Portugalci platili za tovar európskymi
priemyseln¥mi v¥robkami a zlatom 
z Ameriky. bchodné trasy pomaly
obsiahli cel¥ svet. To uΩ nie je dia¬kov¥
obchod, ale svetov  obchod. Jeho trasy
vßak neviedli cez Stredozemné more,
ale cez oceány. 

Ak¥ je rozdiel medzi miestnym, dia¬-
kov¥m a svetov¥m obchodom?

138 Na za™iatku novoveku

Vplyv ob avov v merike

Dobyvatelia si meriku celkom privlastnili. o ™ela
jednotliv¥ch provincií postavili vicekrá¬ov, ktor¥ch vybrali
z krá¬ov¥ch ve¬moΩov. Úradníkmi boli tak isto ß¬achtici
prichádzajúci z Európy. Indiánov a ich krajinu povaΩovali
za koris†. Bohatstvo dobyt¥ch krajín odváΩali do §paniel-
ska a Portugalska.

Podmanené, vyplienené a utlá™ané územia naz vame
kol niami. V kolóniách zor anizovali aj katolícku cirkev.
Indiánov donútili, aby sa pokrstili.

Ak¥ je rozdiel medzi objavovaním a kolonizáciou?

Indiáni neznáßali †aΩkú a vy™erpávajúcu prácu, ktorú
ich nútili robi† noví páni. Umierali najm  v baniach. 

Pre™o zakladali v Amerike ve¬k¥ po™et baní?

Indiánov nahradzovali domorodcami z friky, ktorí
pracovali ako otroci. Ich po™et dosahoval státisíce. Zaob-
chádzali s nimi hrubo a ne¬udsky. eti otrokov sa stali tieΩ
otrokmi, aj vtedy, ke∂ ich otec bol slobodn¥ ™lovek, ßpa-
nielsky koloniálny vojak ™i plantáΩnik.

Kolonizácia zmenila obraz Ameriky. Objavili sa nové
druhy zvierat a rastlín. Kolonizátori zistili, Ωe niektoré uΩ
známe rastliny tu moΩno pestova† v obrovskom mnoΩstve.
Osobitne vzácna bola cukrová trstina, ktorú pestovali 
na obrovsk¥ch plantáΩach . Z cukrovej trstiny nevyrá-
bali iba cukor, ale aj ob¬úben¥ alkoholick¥ nápoj rum.
Okrem cukru pestovali najm  kávu a bavlnu.

Kde pestovali predt¥m ve¬a cukrovej trstiny a bavlny?

str e ro  zlato  koren ny
odvá

otroc rasy svetov o o c odu o roku 

Mnísi, ktorí prißli do JuΩnej Ameriky,
zakladali pre Indiánov ßkoly, kde ich
u™ili po ßpanielsky, ™íta† a písa†. Títo kµa-
zi boli ™asto rozhor™ení krutos†ou kolo-
nizátorov, ale proti tomu nemohli urobi†
ni™.

Mnohí Indiáni zahynuli v dôsledku cho-
rôb, ktoré priniesli kolonizátori. Najm
na tuberkulózu a kiahne. Tieto choroby
dostali aj samotní kolonizátori, ale boli
vo™i nim odolnejßí.

trokárske lode. Obchodníci kupovali
v Afrike otrokov naj™astejßie od kmeµo-
v¥ch ná™elníkov. Tí predávali spravidla
vojnov¥ch zajatcov, ale stalo sa, Ωe
predali aj vlastn¥ch ¬udí. Spútan¥ch ¬udí
nahnali na lo∂, ktorú postavili na tento
ú™el. Jeden ™lovek na nej mal práve to¬-
ko miesta, aby si mohol ¬ahnú†. ¶asto si
nemohli ani sadnú†, svoje potreby vyko-
návali leΩmo. Raz denne púß†ali otrokov
na palubu a vtedy dostali aj jes†. Na ces-
te, ktorá trvala nieko¬ko t¥Ωdµov, ™asto
zahynula aΩ polovica „nákladu”. Krutí
kapitáni neßetrili ani svojich ¬udí. Nási-
lím zverbovaní námorníci nedostávali
ani to¬ko jedla ako otroci, ve∂ za nich 
po pristátí nezaplatil nikto...
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Európa prevzala od Ameriky tieΩ ve¬a druhov rastlín.
Na mnoh¥ch miestach za™ali pestova† ra ™iny, zemiaky,
papriku, fazu¬u a kukuricu. Aj tabak sa rozßíril v Euró-
pe po objavení Ameriky. Lode priváΩali na náß svetadiel
araßídy, ananás i kakao. Nov¥m zviera†om bola morka.

Ove¬a dôleΩitejßie ako zvieratá a rastliny vßak bolo zlato
a striebro. panielsko sa stalo na bohatßou kra inou

ur py. Toto bohatstvo vßak nebolo krajine na úΩitok.
Za svoje peniaze mohli panieli nakúpi† v zahrani™í vße-
tok priemyseln¥ tovar, úΩitkové predmety a iné v¥robky
a preto nerozví ali svo  priemysel. V tom ™ase sa hov-
orievalo: „poklady vyplávali z krajiny von“.

ná cesta rozvo a nglicko a izozemsko

Angli™ania a Nizozem™ania sa zo za™iatku nezapojili do
kolonizácie, preto h¬adali iné cesty zbohatnutia. V¥menou
za zlato, striebro a koreniny vyváΩali do §panielska a Por-
tugalska súkno a in¥ drah¥ tovar. Cechy vßak neboli schop-
né vyrobi† to¬ko tovaru, ko¬ko potrebovali obchodníci.

V snahe zlikvidova† tento nedostatok tovaru zaloΩili
v mestách ve¬ké dielne zv ™ßa z peµazí obchodníkov ,
ktoré naz¥vali manufaktúrami. Pracovali tu takí ¬udia,
ktorí nemohli ma† vlastnú dielµu, alebo predt¥m ani neboli
remeselníkmi. Náradie a suroviny boli vlastníctvom
majite¬a manufaktúry, robotník dával svoju prácu a dostá-
val mzdu. Preto ho naz¥vame námezdn m robotníkom.
Jeho mzda bola ve¬mi nízka, pretoΩe ¬ahko naßli na jeho
miesto iného.

Námezdní robotníci nepoznali kaΩd¥ fortie¬ daného
remesla, ako to bolo v prípade cechov¥ch majstrov a tova-
rißov. Ani to nebolo potrebné. Prácu rozdelili na menßie
™asti a robotník vykonával iba jednu ™as†: pri v¥robe súkna
prv¥ robotník priadol priadzu, druh¥ tkal, tretí valchoval,
ßtvrt¥ farbil a piaty balil hotové súkno. Práca sa t¥m
v¥razne ur¥chlila a dokázali vyrobi† ove¬a v ™ßie mno -
stvo v robkov. V manufaktúrach sa snaΩili predovßetk¥m
vyrobi† ™o najviac tovaru.

Viete, ™o je valchovanie? Ak nie, zistite to v slovníku.
okáΩte, Ωe v cechoch sa snaΩili o ™o najlepßiu kvalitu.
ájdite rozdiely medzi cechom a manufaktúrou.

Pre™o je moΩné vyrobi† viac t¥m spôsobom, Ωe jeden robot-
ník sa venuje iba jednému pracovnému úkonu a v¥robok po-
súva ∂alej?
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izozemsku ste sa uΩ u™ili v súvislosti
s istou vojnou a umeleck¥m ßt¥lom.
Ktoré to boli?

ájdite izozemsko v historickom atlase.

byvate¬stvo meriky. Krajiny Stred-
nej a JuΩnej Ameriky dodnes zachová-
vajú mnohé pamiatky po kolonizácii
a otrokárstve. E istujú ßtáty, v ktor¥ch
tvoria v ™ßinu obyvate¬stva potomkovia
privle™en¥ch africk¥ch otrokov, naprík-
lad na ostrove aiti. Inde sú v prevahe
potomkovia európskych pris†ahovalcov.
Tak¥m ßtátom je Argentína. V niekto-
r¥ch krajinách sú v prevahe Indiáni, ako
napríklad v Bolívii ™i Peru. Vo v ™ßine
krajín vßak Ωije zmießané obyvate¬stvo.

ar en e te tíl í vo lámsku

ávnejßie bolo zakázané, aby cechoví
majstri zvyßovali ceny svojej portieky

. Mohli preda† viac ™i menej tovaru
, ale viac peµazí za ne nemohli p¥ta†.

Majite¬ov manufaktúr podobn¥ predpis
neobmedzoval. Ke∂ ist¥ v¥robok bol
vyh¬adávan¥, mohli za neho p¥ta† viac
peµazí. Na druhej strane ke∂ záujemcov
bolo menej, alebo tovaru bolo príliß ve¬a,
museli z ceny spusti†, aby ho mohli
preda†, hoci aj s niΩßím ziskom. Túto
zákonitos† trhu naz¥vame zákonom
dopytu a ponuky.

a základe uvedeného príkladu vy-
svetlite, kedy rastie a kedy sa zniΩuje
cena jedného páru ™iΩiem.
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anky

Na v¥stavbu a zariadenie manufaktúr bolo potrebné ve¬a
peµazí. Ke∂ majite¬ nemal dos† peµazí, zobral si pôΩi™ku,
in¥m slovom úver. nßtitúcie, ktoré sa zaoberali posky-
tovaním úveru, naz vame banka. Banky za úver poΩado-
vali úroky. To znamenalo a aj dnes znamená , Ωe d Ωník
vrátil viac peµazí ako dostal.

V d sledku zemepisn ch ob avov sa od základu zme-
nil ivot eur pskych národov. Preto naz vame nasle-
du úce obdobie novovekom. ovovek sa po™íta zv ™ßa
od roku .

140 Na za™iatku novoveku

¶o sa stalo na za™iatku novoveku roku
14 2?

ktor¥ch historick¥ch obdobiach ste sa
u™ili doteraz? r™ite dobu ich trvania.

1. Ak¥ je rozdiel medzi dia¬kov¥m a svetov¥m obchodom?
2. Pre™o preváΩali africk¥ch otrokov do Ameriky?
3. Aké druhy rastlín preváΩali z Ameriky do ur py?
4. Ak¥ vplyv mali objavy v panielsku?
5. Ak¥ podiel mali zo zisku z objavov An licko a izozem-

sko?
. Pre™o dokázali vyrobi† v ™ßie mnoΩstvo tovaru v manu-

faktúre ako v cechu?
. Komu patril zisk z predaného tovaru v cechu, komu

v manufaktúre?

Vplyv ob avov

Rozdelenie nov¥ch území medzi §panielskom a Portugal-
skom.
Vznik svetového obchodu.
Kolónie.
Nové druhy rastlín v Európe.
Vznik manufaktúr.
Banky poskytujú úvery.

hradzovanie. Manufaktúry boli schop-
né spracova† ve¬ké mnoΩstvo vlny.
Anglickí statkári sa preto snaΩili chova†
ovce na ™o najv ™ßom území. Predt¥m
pouΩívali pastviny spolo™ne s ro¬níkmi,
ale teraz ich ohradzovali, aby ich mohli
pouΩíva† len oni. Sedliaci zostali bez past-
vín a boli nútení svoje ovce preda†, ™iΩe
mnohí schudobneli. Ods†ahovali sa do
miest a naßli prácu v manufaktúrach. Na
okraji miest vznikali chudobné ßtvrte, kde
Ωivorili robotníci manufaktúr.

V manufaktúrach trval pracovn¥ ™as
™asto aΩ 14 15 hodín. Na mnoh¥ch
miestach sa pracovalo aj v nede¬u.

anky na konci stredoveku. Prví ban-
kári boli v Itálii eßte v 14. storo™í. Oni
prißli na to, Ωe peniaze netreba preváΩa†.
V ∂alek¥ch krajinách zakladali kancelá-
rie. Ke∂ si obchodník zobral úver v Itá-
lii, mohol ho vráti† aj v Anglicku a ta-
mojßia kancelária o tom informovala
banku listom, takzvanou zmenkou.

zdo en  od nky
z emecka zo za

atku . storo a.
nakom zmenen
o votn o t¥lu

e dôle tos  mera
n a asu. u ky
ukazu úce m núty
e te c ¥ al .

an el a rnolf n ovc
ma¬ a n zozemsk o

umelca ana van ycka .
raz ol síce nama¬o

van¥ v . storo í  ale e
c arakter st ck¥ a  re

zozemsko v . storo
í. ankár  o c odníc  a

ma tel a manufaktúr ne
l  om znym  len
o odln¥m votom. 
 u etren¥c  e azí o

skytoval  al e úvery a
o atl  ale .
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. edine prostredníctvom boha.
Reformácia

Slovo reforma znamená obnovu. toho pochádza v¥raz refor-
mácia, ™o je pomenovanie pre hnutie, ktoré vzniklo na obnovu
katolíckeho náboΩenstva a cirkvi. Aká bola podstata tejto obno-
vy, v ktor¥ch oblastiach Ωivota prináßala zmeny?

Prí™iny reformácie

Na konci 15. storo™ia sa prejavovali v katolíckej cirkvi
váΩne problémy. V ™ßina cirkevn¥ch hodnostárov sa ne-
starala o kµazov a veriacich a Ωila ako svetská ß¬achta. Ani
pápeΩi neboli dobr¥m príkladom pre mravn¥ Ωivot.
Obrovské sumy venovali na prepychov¥ Ωivot. V Ríme po-
stavili nad hrob apoßtola Sv tého Petra ve¬kú baziliku. Pe-
niaze potrebné na tieto práce pozbierali od veriacich Ωijú-
cich v rôznych krajinách. edzi kµazmi boli mnohí ne-
vzdelaní, dakedy nedokázali odpoveda† ani na najjedno-
duchßie otázky veriacich. Preto sa rozßírili povery, naprí-
klad o bosorkách. Na konci tejto lekcie si o tom môΩete
pre™íta† viac.

Pre™o je v rozpore prepychov¥ Ωivot kµazov s kres†ansk¥m
u™ením?
Pre™o musia by† kµazi vzdelaní?
¶o ste sa u™ili v 5. triede o Sv tom Petrovi? 

Obrovské rozhor™enie vyvolávala cirkev t¥m, Ωe od-
pustky za hriechy za™ala predáva† za peniaze. Ke∂ sa
niekto v rámci spovede priznal k svojim hriechom pred
kµazom, mohol dosta† rozhreßenie. riechy sa odpúß†ali
eßte ¬ahßie vtedy, ke∂ hrießnik vykonal nejak¥ dobr¥ sku-
tok, napríklad dal Ωobrákovi almuΩnu.

¶o je almuΩna?

Na konci 15. storo™ia sa mnohí domnievali, Ωe rozhre-
ßenie, ™iΩe odpustenie hriechov moΩno dosiahnu† aj rôzny-
mi darmi pre cirkev. O prevzatí peµazí dávala cirkev potvr-
denie. Boli to tzv. odpustky.

Martin uther

Proti podvodom v rámci cirkvi, najm  vßak proti preda-
ju odpustkov mnohí protestovali. Bol medzi nimi aj ne-
meck¥ mních a u™enec Martin uther. lásal najm  my-
ßlienku: „Jedine prostredníctvom Boha je spasen¥ ™lovek“

. to verí v oha, môΩe si by† ist¥, Ωe dosiahne roz-
hreßenie bez toho, aby za to musel vykona† nejak¥ dobr¥
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ut er s l ou v e re skom azyku ma¬ a 
ucasa ranac a st.  

■ o s mbo z e e o obr z?

Stávalo sa, Ωe si niekto v snahe sta† sa
cirkevn¥m hodnostárom, zobral od ban-
kára obrovskú pôΩi™ku, ktorú chcel po-
tom splati† predajom odpustkov. 

dpustky znamenajú pod¬a katolíckeho
u™enia odpustenie trestu za spáchané
hriechy. MoΩné to bolo pomocou dob-
r¥ch skutkov, modlitbou ™i prosbou
k sv t¥m. Ma∂arské slovo „búcsú“ zna-
mená aj kostolné hody. Tie b¥vali v ten
deµ, ke∂ oslavovali sv tca, ktorého re-
likvia bola uloΩená v kostole. Po hodoch
nasledovali spravidla veselice a trhy.

neßné dedinské hody sa vlastne zakla-
dajú na tejto tradícii.

Kto je sv tec?
¶o je relikvia?

odpustkoch uther napísal  „Neß†ast-
né duße veriaci ¬udia  si myslia, Ωe ke∂
si kúpia odpustky, budú ihne∂ bezpe™ne
spasení. ...  Nemohol som ∂alej ml™a†.
...  Pre™o robia z odpustkov rozprávky

tam, kde odpustky nepomáhajú dußi?“
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skutok. Za na d le ite ßí prostriedok pri posilnení viery
ozna™il ßtúdium iblie. Pod¬a Luthera boli zbyto™ní aj
cirkevní hodnostári i mnísi. omnieval sa, Ωe bude správ-
ne, ak kµazi nezostanú slobodní neΩenatí , ale sa oΩenia
a budú Ωi† rovnako ako veriaci. Za zbyto™né, dokonca
ßkodlivé ozna™il aj uctievanie sv t¥ch. 

Roku zhrnul uther svoje predstavy v 95 bodoch
a dal ich na diskusiu. Vyhlásil potrebu reformácie, ™i e
obnovy cirkvi. PápeΩ o tom nechcel ani po™u†, Luthera
ozna™il za kacíra a z cirkvi ho vyobcoval. Luther sa rozißiel
s pápeΩom a stal sa zakladate¬om nového nábo enstva. 

Kto je kacír?
¶o znamená vyobcovanie z cirkvi?

Lutherove u™enie sa r¥chle rozßírilo na území Nemec-
ko-rímskej ríße. Jeho a pápeΩovi prívrΩenci viedli ostré
spory o tom, kto má pravdu. Na rießenie sporu zvolal
nemecko-rímsky cisár Karol V.  ríßsky snem, ktor¥ nako-
niec ozna™il utherove u™enie za ßkodlivé. Luther a jeho
prívrΩenci protestovali proti tomuto uzneseniu. ¶oskoro sa
na nich nalepil názov protestanti.

V strachu pred cisárov¥m hnevom sa Luther skryl na
hrade artburg a za™al preklada† Bibliu do nem™iny. Na-
máhavú prácu ukon™il za nieko¬ko rokov. iblia v nem™i-
ne sa dostala v∂aka kníhtla™e do rúk ßirok¥ch más.

Pre™o povaΩoval uther za dôleΩité, aby ¬udia mohli ™íta†
ibliu aj v nem™ine?

142 Na za™iatku novoveku

uther a knie atá. V tom ™ase bola Ne-
mecko-rímska ríßa rozdelená. Najv ™ßí
magnáti sa správali na svojom majetku,
ako keby boli krá¬mi, ™o vyjadroval aj
knieΩací titul. Oni volili aj cisára. Mnohí
z nich podporovali Luthera. Vedeli, Ωe
útokmi proti katolíckej cirkvi zoslabne
cisárova moc. Na druhej strane sa do-
mnievali, Ωe ke∂ budú podporova† Lut-
hera, ktor¥ hlásal chudobnú cirkev, budú
môc† získa† cirkevnú pôdu. Úto™isko
Lutherovi poskytol knieΩa Fridrich
Múdry na saskom hrade artburg. 

uther nepísal iba o náboΩenstve. v -
chove detí napríklad napísal: „Ke∂ sú
deti zlé, spôsobujú ßkodu ™i robia lotro-
viny, treba ich potresta†, obzvláß†, ke∂
za™nú kradnú† ™i klama†. Ale aj pri tres-
taní treba pozna† mieru. ...  Je nemilé,
ke∂ sa deti nahnevajú na rodi™ov a Ωiaci
na u™ite¬a kvôli ve¬mi tvrdému trestu.
Mnohí ßkolskí majstri pokazia svoje
nadanie krikom, trieskaním ...  a bitkou.
...  Mµa raz v ßkole pred obedom udreli

p tnás†krát.“

ko ™íta† ibliu  Ke∂ eßte pred Luthe-
rom niekto  chcel pre™íta† Bibliu, musel
sa nau™i† po latinsky ™i grécky. Teológo-
via sa totiΩ obávali, Ωe pri preklade sa
te t zmení a bude sfalßovan¥. Luther sa
im postavil na odpor. lásal, Ωe naj-
správnejßie bude, ke∂ si kaΩd¥ pre™íta
Bibliu vo vlastnom jazyku a nespozná ju
len prostredníctvom kµazov.

Kníhtla™ objavili uΩ pred Lutherov¥m
nástupom, ale po™et tla™en¥ch kníh bol
eßte nízky. Pod vplyvom protestantizmu
vßak záujem o Bibliu nato¬ko vzrástol,
Ωe zv zky museli vytla™i† v stovkách ™i
tisíckach e emplárov. Kníhtla™ sa preto
rozßírila v mnoh¥ch krajinách v∂aka
Lutherovi a jeho prívrΩencov. 

tulná strana ut erove  l e z roku  ■ re™o bo o dô e
v dáv e b e v árod om z k ?
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ábo enské vo ny

Napriek panovníkovmu zákazu sa stal protestantizmus
prevláda úcim nábo enstvom v mnoh ch oblastiach
cisárstva. Rozbíjali kostolné oltáre a hádzali ich do smetí.
Namiesto prepychov¥ch omßí sa konali jednoduché sluΩby

oΩie. Medzi dvoma tábormi vypukol ozbro en  bo . Po
nerozhodnom zápase zvolal cisár roku 1555 do Augsburgu
snem, na ktorom sa Luther a katolíci dohodli, Ωe ß¬achtici
sa môΩu slobodne rozhodnú†, ktor¥ smer budú nasledova†
a sedliaci sú povinní reßpektova† vô¬u svojho zemepána.
Podstatou augsburského nábo enského mieru bolo
heslo: „Komu patrí pôda, tomu patrí náboΩenstvo“. 

ohoda vßak neukon™ila spory. Medzi katolíkmi a pro-
testantmi vypukla v prvej polovici 17. storo™ia tridsa†-
ro™ná krvavá vo na. Po nej leΩalo takmer celé cisárstvo
v troskách, niektoré oblasti zostali úplne vy¬udnené.

Na za™iatku novoveku 143

Vysvetlite príslovie  „Komu patrí pôda,
tomu patrí viera !

án alvín

Protestantské náboΩenstvo sa ™oskoro objavilo aj vo
ßvaj™iarskom meste eneva. Tu sa postavil do ™ela tohto
hnutia francúzsky u™enec án alvín. 

Pod¬a Kalvínovho u™enia podstatou náboΩenstva je
d vera vo™i ohovi, ktor  má nad svetom neobmedze-
nú moc. oh sa uΩ pred narodením ™loveka rozhodol ™iΩe
predur™il , ™i bude dobr¥ alebo zl¥, teda ™i sa dostane do
neba alebo do pekla. V rozpore s katolíkmi zdôrazµoval,
Ωe cirkev nie je schopná zabezpe™i† pre ™loveka spásu. 

Kalvín povaΩoval za dôleΩité, aby ¬udia ili mravn m
a pracovit m ivotom, pretoΩe vô¬u BoΩiu moΩno spozna†
len pri práci. Úlohou cirkvi e vies† ¬udí v tomto duchu.

emecká sedliacka vo na ( ). Mnohí
poddaní sa pod Lutherov¥m vplyvom
domnievali, Ωe nesta™í zmeni† iba cirkev.
V Biblii sa totiΩ nepísalo o ß¬achte, zeme-
pánoch, o robote  a poddan¥ch, práve
preto chceli vßetko zrußi†.

Medzi poddan¥mi a ich pánmi ™osko-
ro vypukla krvavá vojna. Obe armády sa
správali mimoriadne kruto. §¬achtici na-
koniec po dlh¥ch bojoch zví†azili nad
slabo vyzbrojen¥mi a neskúsen¥mi sed-
liakmi.

íren e rotestantsk¥c  ná o enst ev do olo
v ce . storo a 

■  k or  ob s  r  s  ír o ro es
s vo v v ™ e  m ere?

án alvín

●

ond¥n

●

●

● eneva

alvín o predur™enosti  „Verite¬ ...
má v moci jednému ™loveku dlh odpus-
ti†, od druhého zasa vymáha†. Aj Pán
Boh  má v moci da† svoju milos† tomu,

komu chce.”
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Kalvín postavil do ™ela cirkvi radu duchovn ch a
svetsk ch osôb. V rade dostali miesto najváΩenejßí a naj-
skúsenejßí ob™ania mesta rada starßích . Úlohou duchov-
ného bolo u™i† v kostole a vysvet¬ova† ibliu. ¶lenovia
rady mali právo vyßetri†, ™i niekto neΩije nemravn¥m Ωivo-
tom. Rozsudok vynáßali spolu s duchovn¥m. 

144 Na za™iatku novoveku

1. Aké prí™iny viedli k reformácii?
2. Vysvetlite názov tejto (33.) kapitoly.
3. Ktoré boli hlavné body utherovho

u™enia?
4. Kto sú protestanti?
5. ¶o znamená u™enie o predur™enos-

ti? S k¥m je spojené?

Reformácia

Martin Luther, iniciátor reformácie.
Preklad Biblie do nem™iny.
Krvavé náboΩenské vojny medzi kato-
líkmi a protestantmi → náboΩensk¥
mier.
Ján Kalvín  eneva
 mravn¥ a pracovit¥ Ωivot.

ové cirkvi, nové nábo enstvá.  Po nástupe Luthera a Kal-
vína vznikli v rámci kres†anstva dve nové náboΩenstvá
a cirkvi. Lutherov¥ch prívrΩencov nazvali evanjelikmi a cir-
kev evanjelickou cirkvou, pretoΩe ich hlavnou zásadou bol
návrat k Biblii, v rámci nej k evanjeliu. Kalvínovi prívrΩenci
sú tzv. reformovaní.

V chodní
kres†ania

(pravoslávni)

PrívrΩenci rím-
skeho pápeΩa

Kostolná veΩa
s dvojit¥m

kríΩom

Kostolná veΩa
s kríΩom

Protestanti

Luteráni, ™iΩe
evanjelici

Kalvíni, ™iΩe
reformovaní

PrívrΩenci
Luthera

PrívrΩenci
Kalvína

atolíci

Kostolná veΩa
s kohútom

alebo kríΩom

alvín o ivote ¬udí. Kalvín prísne vy-
Ωadoval, aby ¬udia Ωili pracovit¥m
a Bohu mil¥m Ωivotom. VyΩadoval, aby
kaΩd¥ udal vinníka, ktor¥ koná nespráv-
ne, opíja sa, je leniv¥ alebo hreßí. ¶leno-
via rady starßích mali právo vojs† kedy-
ko¬vek do bytu ob™anov a kontrolova†
ich. Zakázal veßa† na okná záclony. om-
nieval sa, Ωe len vinník má prí™inu skr¥-
va† sa.

Ke∂ mesto eneva prijala Kalvínove
u™enie, u™en¥ kµaz zakázal vykona† na
tomto náboΩenstve akéko¬vek zmeny.
Istého svojho protivníka, ktor¥ popieral
e istenciu Sv tej trojice, nechal upáli†.

opakujte si, ™o je Sv tá trojica.

Protestantsk  o rady. V mn te s  ednoduc  zar aden e kostola. ee stu e oltár  kazate¬ e u rostred  sto í na d u a
odt a¬ ovorí. Ved¬a ne o sú res¥ ac e od ny  kazate¬ mo ol ovor  dovtedy  k¥m sa esok ne resy al. 

■ o m s í e  re™o r™ov  d k  káz e?

ájdite v historickom atlase vaj™iarsko
a mesto enevu.

Kostolná veΩa 
s hviezdou 

¶o je evanjelium? V ktorej ™asti iblie sa nachádzajú evanjeliá?
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osorky. V e istenciu bosoriek verili ¬udia uΩ skôr,
ale od konca 15. storo™ia táto povera mimoriadne zosil-
nela. Mysleli si, Ωe bosorky sú schopné spôsobi† ochore-
nie a ochotné urobi† vßetko zlé. Rozßírili sa aj príbehy,
pod¬a ktor¥ch bosorka sa zmenila na zviera, alebo sadla
na metlu a odletela. 

¶asto sta™ilo iba podozrenie, aby niekoho ozna™ili za
bosorku. Prí™in bolo dos†: ke∂ niekto bol straßne ßkared¥,
alebo naopak, ve¬mi pekn¥. Za strigy ozna™ovali najm
staré Ωeny, ktoré sa venovali masti™kárstvu a pestovali
bylinky. Nepodozrievali iba Ωeny, ale ™asto aj muΩov. 

¶loveka, o ktorom sa rozßírilo, Ωe je striga ™i strigôµ,
zajali a vrhli do v zenia. Podrobili ho straßnému mu-
™eniu, aby sa priznal k svojim „hriechom”. Jedn¥m zo
spôsobov mu™enia bolo na†ahovanie na kladke. Ruky
podozrivého skrútili dozadu, na záp stie mu uviazali
povraz a kladkami ho †ahali hore. Ke∂ to nesta™ilo, kat
mu vypa¬oval koΩu Ωerav¥m Ωelezom ™i kließ†ami.

Ke∂ sa obvinen¥ priznal, bol odsúden¥ na smr†, spra-
vidla upálením. oci proti honu na ™arodejnice protesto-
vali katolíci i protestanti, takéto procesy prestali aΩ kon-
com 17. storo™ia. 

Na za™iatku novoveku 145

¶o ste sa u™ili o inkvizícii?
Protestanti ™asto prez¥vali katolíkov
„pápistami“. Pre™o?

¥ran e a u álen e osor ek

. Vßetko pre v ™ßiu slávu bo iu.  
atolická obnova

nes je azda †aΩké pochopi†, pre™o na za™iatku novoveku bolo
kvôli náboΩenstvu to¬ko sporov a vojen. Vtedy kaΩd¥ ™lovek
veril, Ωe oh e istuje, a domnieval sa, Ωe po smrti sa dostane bu∂
do neba, alebo do pekla. Preto kaΩd¥ chcel vedie†, ako by sa
mohol dosta† do neba a ako môΩe obís† peklo.

bnova katolícke  cirkvi

V Ríme zdesene sledovali ßírenie protestantsk¥ch nábo-
Ωenstiev. Spo™iatku si mysleli, Ωe posta™í Luthera vyobco-
va† z cirkvi. Jeho nasledovníkov chceli postavi† pred ink-
vizi™n¥ súd, aby ich donútili odvola† svoje u™enie. To
vßetko vßak bolo iba olejom do ohµa: posilnilo to len pro-
testantov v nenávisti vo™i pápeΩovi.

Ke∂ pápeΩ videl neúspech svojej politiky, poveril pia-
tich u™encov, aby navrhli: ak¥m spôsobom by bolo moΩné
priláka† sp † do katolíckej cirkvi t¥ch, ™o ju opustili. Piati
u™enci s™asti dali Lutherovi zapravdu. Uznali, Ωe kµazi
a mnísi Ωijú ™asto nemravn¥m Ωivotom, Ωe mnohí kµazi sú
nevzdelaní a niektorí cirkevní hodnostári Ωijú vo v ™ßom
prepychu ako svetská ß¬achta. Navrhli pápe ovi, aby
zvolal koncil, na ktorom  mali nájs† na problémy rießenie.
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Koncil sme uΩ spomínali viackrát. Pam táte sa, kedy? ¶o je
koncil? Pre™o zvolali koncil v období panovania krá¬a i mun-
da?

ridentsk  koncil

Koncil nakoniec za™ali v severotalianskom meste Tri-
dent dnes Trento  roku 1545. Trval takmer dvadsa†ßes† ro-
kov  Cirkevní hodnostári sa nakoniec dohodli na ob-
nove katolícke  cirkvi. Rozhodli sa ßkoli† kµazov na uni-
verzitách. KaΩdému hodnostárovi prikázali, aby pravidel-
ne navßtevovali fary a kontrolovali prácu kµazov a to, ™i
Ωijú skromn¥m a mravn¥m Ωivotom. Za osobitne d le ité
pova ovali, aby sa kµazi venovali veriacim ove¬a viac
ako predt m. Kµazom prikázali, aby v kostoloch neslúΩili
v nede¬u iba omße, ale aby aj u™ili ¬udí náboΩenstvo. Mní-
chov donútili udrΩiava† v ™ßiu disciplínu. onßtatovali, e
v cirkevn ch zále itostiach sa musí podrobi† pápe ovi
ka d  katolík. 

Okrem schválenia reforiem koncil zamietol ústupky vo-
™i protestantom. Pri ali uznesenie o tom, ™o ma ú farári
u™i† o nebe a pekle, o spasení a sv tcoch. Jedn¥m z naj-
dôleΩitejßích u™ení bolo to, Ωe do neba sa dostanú iba kato-
líci. Protestantov prekliali. Pápe  zakázal katolíkom ™íta†
také knihy, ktoré by mohli spochybni† ich vieru.
O t¥chto kniΩkách zostavili zoznamy.

oznam zakázan¥ch kníh sa naz¥val „Inde “. rußili ho aΩ
roku 1 . ovtedy na µom bolo ve¬mi ve¬a kníh. ¶o myslíte,
o ™om boli tieto knihy?

ájdite v historickom atlase mesto rident.
¶o znamená v¥raz fara?
¶o hovoril uther o mníßskych rádoch?

ezuiti

Okrem uznesení tridentského koncilu prispelo k posilne-
niu katolíckej cirkvi aj zaloΩenie nieko¬k¥ch mníßskych
rádov. Z nich bola najv¥znamnejßia Spolo™nos† eΩißova,

in¥m názvom ezuitsk  rád. ZaloΩil ho
Sv t¥ I nác z oyoli. Od ™lenov rádu
vyΩadoval vysoké vzdelanie. Myslel si,
Ωe protestantov je naj¬ahßie presved™i†
ar umentmi. iskusie vßak vyΩadovali
vzdelan¥ch u™encov. ezuiti preto po
celej Európe zakladali ßkoly. Ke∂ sa
chcel sta† mlad¥ muΩ plnoprávnym
™lenom rádu, musel ßtudova† ™asto aΩ
desa† rokov.

lavn¥m heslom Sv tého Ignáca
bolo:  ™lovek „musí vßetko robi† pre
v ™ßiu slávu oΩiu“.

146 Na za™iatku novoveku

dporcovia koncilu. Mnohí boli proti
tridentskému koncilu. Protestanti si
mysleli, Ωe pápeΩ chce rokovanie obráti†
proti nim v ™om mali aj pravdu . Neteßil
sa mu ani nemecko-rímsky cisár Karol V.,
pretoΩe cirkevné záleΩitosti chcel uspo-
riada† sám. Nesúhlasil s koncilom ani
francúzsky krá¬: k¥m totiΩ katolícki
a protestantskí Nemci bojovali proti
sebe, nemusel sa obáva†, Ωe napadnú
Francúzsko.

Pam táte si prípad, ke∂ záleΩitosti
cirkvi dal do poriadku cisár?

Nahnevan¥ uther o tridentskom kon-
cile napísal: „PápeΩovi a kardinálom
treba z krku jazyk vytrhnú† a rad radom
priklincova† k ßibenici.”

alilei. Na za™iatku novoveku prißli vedci na mnohé
v¥znamné objavy. Zistili napríklad, Ωe pohyb srdca poháµa
krv v ¬udskom tele. okázali nakresli† ove¬a presnejßie mapy
a glóbusy. Vyrobili ∂alekoh¬ady, ktor¥mi sledovali pohyb
hviezd a planét. Na základe svojich pozorovaní taliansky
u™enec Galileo Galilei prißiel k záveru, Ωe nie Slnko obieha
okolo Zeme, ale Zem okolo Slnka. Katolícka inkvizícia to
vßak ozna™ila za popieranie Biblie. Galilea predvolali do
Ríma a donútili ho, aby svoje u™enie odvolal.

Viete, odkia¬ pochádza veta „A predsa sa krúti... ? Ak
nie, zistite to. (Príbeh spojen¥ s touto udalos†ou nie je
pravdiv¥.)

Vo¬ba pápe a. V ™ase koncilu uΩ platil
ustálen¥ systém vo¬by pápeΩa, ktor¥ sa
odvtedy príliß nezmenil. Ke∂ hlava cir-
kvi zomrela, zißli sa kardináli, ktorí vy-
brali nového pápeΩa spomedzi seba.
Rokovanie bolo prísne uzavreté, dokon-
ca dvere sály zamurovali. Potom, ke∂
tieto rokovania boli stále dlhßie, dávali
kardinálom ™oraz menej stravy, aby
ur¥chlili rozhodnutie.

Ke∂ sa kone™ne podarilo zvoli† nové-
ho pápeΩa, hlasovacie lístky spálili
v kachliach. Biely dym, ktor¥ z nich vy-
chádzal, ukazoval rímskemu ¬udu, Ωe na
™ele cirkvi stojí nov¥ pápeΩ. Po nejakom
rozhodnutí aj dnes ™asto hovorievame:
„stúpa biely dym”.
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Jezuiti chceli presved™i† najm  knie atá a ve¬mo ov
o pravde u™ení katolíckej cirkvi. Vedeli totiΩ, Ωe oni môΩu
svojim poddan¥m prikáza†, ktor¥ náboΩensk¥ smer majú
sledova†.

ak¥ch mníßskych rádoch sme sa u™ili?

arokové umenie

ôleΩit¥m prostriedkom obnovy katolíckej cirkvi bol
nov¥ umeleck¥ smer barok. ôleΩit¥m cie¬om barokové-
ho umenia bolo vyvoláva† pocit krásy. Umelci neßetrili
bohatou ozdobou a pompou. ¶asto pouΩívali zlato, naprí-
klad pri ozdobovaní oltárov. udovy zv razµovali slávu,
moc a bohatstvo cirkvi. Sochy a ma¬by vßak vy adrovali
pobo nos† , chceli vystihnú† moment, ke∂ ™lovek
v okolitom svete objavuje ve¬kos† oha. E istovali aj diela
nie s náboΩenskou tematikou. Vßade dostali mimoriadnu
úlohu osobitné svetlá a farby. 

Na za™iatku novoveku 147

Protireformácia

Kalvínsky smer protestantského náboΩenstva sa rozßíril
aj vo Francúzsku. Kalvíni a katolíci tu viedli proti sebe nie-
ko¬ko vojen. Krá¬ povolil protestantom, aby okrem ParíΩa
praktizovali svoju vieru  vßade slobodne, ™o vßak netrvalo
dlho. V predve™er slávnosti Sv tého Bartolomeja roku
1572 s krá¬ov¥m vedomím prepadli protestantov a zma-

ko sa stal mníchom gnác z oyoly  Zakladate¬ jezuit-
ského rádu bol pôvodne vojak a rytier. Pri obliehaní istého
hradu mu prerazila nohu delová gu¬a. Lekári mu spojili kosti,
ktoré aj zrástli, ale zostal mu na nohe ve¬k¥ v¥rastok, kvôli
ktorému si nemohol natiahnu† ™iΩmy. Ignác poΩiadal lekárov,
aby mu v¥rastok odstránili. Vtedy eßte nepoznali um tvenie,
preto bola polhodinová operácia mimoriadne bolestivá.

Ako sa Ignác lie™il, nudil sa a preto za™al namiesto rytier-
skych románov ™íta† knihy o Ωivote sv tcov. Zistil, Ωe by†
mníchom je aspoµ tak¥m hrdinsk¥m ™inom, ako bojova†.
Zaumienil si, Ωe aj on bude mníchom, ™oskoro mal svojich
nasledovníkov. Od svojich druhov vyΩadoval poslußnos† ako
v armáde. isciplína aj neskôr zostala hlavn¥m rysom rádu.

Piaristi. o ßkôl jezuitov chodili pre-
dovßetk¥m deti ß¬achty a bohat¥ch meß-
†anov. Ist¥ taliansky kµaz zaloΩil ßkoly
aj pre chudobnejßie deti. U™ili v nich
mnísi, ktor¥ch rád sa naz¥va Rádom
zboΩn¥ch ßkôl, cudzím slovom piaristi
(milosrdní). Zakladate¬ rádu vyjadril
svoje ciele takto: „V¥chovu detí, najm
chudobn¥ch, kaΩd¥ vysoko oceµuje: jed-
nak rodi™ia, ktorí s uspokojením môΩu
sledova†, Ωe ich die†a krá™a po správnej
ceste, potom aj ßtátne úrady, ktoré sa
môΩu o nich opiera† ako o poslußn¥ch
ob™anov, nakoniec aj cirkev, ktorá zís-
kava ™inn¥ch a dôveryhodn¥ch ™lenov.”

Van yck dá k  d o ívan e o as úteku z y ta 
■ ko zobr zov  b rokoví m r  ár   e ? orov e obr z

s m b m  z  období

v t¥ nác 
z oyoly  ■ ím
s  s  z ám ?
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sakrovali nieko¬ko desiatok tisíc ¬udí. Po dlh¥ch a krva-
v¥ch bojoch panovník nakoniec znovu povolil protestant-
ské sluΩby BoΩie. 

násilné presadzovanie katolícke  viery sa nesnaΩili
iba vo Francúzsku, ale protestantov prenasledovali aj
v §panielsku, Portugalsku a Itálii.

148 Na za™iatku novoveku

az l ka v t o Petra
á e ov kostol 

■ me e  zák de
obrázk  dô e e e
z k  b rokov o 

1. a ™om sa dohodli na tridentskom
koncile?

2. Kto bol Sv t¥ I nác z oyoli?
3. ¶o je charakteristické pre barokov¥

ßt¥l?
4. ¶o znamená v¥raz protireformácia? 

atolická obnova 

Koncil na prekonanie sporov medzi
katolíkmi a protestantmi.
Vznik jezuitského rádu.
Boje proti protestantom:
 zmeny v katolíckej cirkvi,
 jezuitsk¥ rád.

Vyvra den e francúz
skyc  rotestantov sv
to artolome ská noc 

. au usta .
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. Zápas o moria

ámorské objavy neznamenali len zbohatnutie krajín, ktoré sa
na nich zú™astnili. V ur pe sa objavuje nov¥ konflikt  ako si
majú mocnosti rozdeli† kol nie a ukoristené poklady?

epriatelia panielska

Po dobytí a kolonizácii Strednej a JuΩnej Ameriky prú-
dilo do panielska ve¬ké mnoΩstvo zlata a striebra. Krajina
Karla I. sa stala v Európe najbohatßou. Jeho syn ilip II.
dal z obrovského majetku postavi† nové hlavné mesto

adrid. O lesku madridsk¥ch barokov¥ch palácov a chrá-
mov rozprávali ßiroko-∂aleko.

Karol I. bol ßpanielskym krá¬om v rokoch 151 155 . Ko¬ko
rokov panoval? V ktorom storo™í?
Ke∂ sa pozriete na mapu ur py, ¬ahko odôvodníte, pre™o
viedli kolonizáciu práve panielsko a Portu alsko.

Na za™iatku novoveku 149

rancúzsko a nglicko sa závistlivo pozeralo na bo-
hatstvo panielov. Po istom ™ase aj oni za™ali vypravova†
e pedície, ™o samozrejme vyvolalo zo strany §panielov
Ωiarlivos†. Nieko¬kokrát sa dostali do konfliktu s anglic-
k¥mi ™i francúzskymi lo∂ami a snaΩili sa ich odohna†.
Nezostali dlΩní ani Angli™ania a Francúzi. Kedy len mohli,
prepadli a vyrabovali pokladmi nalo ené ßpanielske pla-
chetnice. 

Kolonizácia neprispela iba k zbohatnutiu panielska, ale
podnietila rozvoj aj v An licku. Pre™o?

entrum an elske  svetove  rí e  scor al ■ O ™om sved™  rís e
eome r k  orm ?

de sme  
■ ber e s  rb  k orá v z ™ e ko

o dsko  e sko

arol . pochádzal z habsburskej dynas-
tie. absburgovci boli ßpanielskymi
panovníkmi do konca 17. storo™ia.
Získal aj korunu nemecko-rímskeho
cisára ako Karol V. , ™iΩe bol najmoc-
nejßím panovníkom v Európe. Nemecko
mu vßak spôsobovalo kvôli reformácii
len problémy. Po ßtyridsa†ro™nom pano-
vaní sa zriekol trónu. Cisársky titul
a Rakúsko daroval svojmu mladßiemu
bratovi Ferdinandovi o µom eßte bude-
me hovori† v príslußnej kapitole uhor-
sk¥ch dejín , ßpanielske krá¬ovstvo
zanechal synovi Filipovi. Karol sa stia-
hol do kláßtora a rozjímal nad náboΩen-
sk¥mi otázkami.

ovorievalo sa, Ωe nad Karolovou
ríßou nikdy nezapadne Slnko. Ako je
to moΩné?

Dvor ilipa . nebol obdivovan¥ len
kvôli stavbám. Krá¬ sa stal vzorom aj pre
svoje správanie. Vesel¥ renesan™n¥ dvor
vystriedala majestátna váΩnos†. §pa-
nielske dvorné zvyky, odevy a tance
napodobµovali v mnoh¥ch krajinách
Európy.
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Piráti

orsk¥ch lúpeΩníkov naz¥vame pirátmi. Boli to prevaΩ-
ne na vßetko odhodlaní ¬udia. ¶asto spáchali váΩne zlo™iny
uΩ predt¥m a súdy ich h¬adali. Iní utiekli z „poriadnych“
lodí kvôli straßnému zaobchádzaniu.

Piráti sa usalaßili v ™ßinou v stredoamerickom ostrov-
nom svete. Odtia¬to vypravovali svoje lode, aby vyplienili
ßpanielske koloniálne prístavy. SnaΩili sa zaja† ßpanielske
lode naloΩené tovarom a pokladmi. Nebolo to vßak vΩdy
¬ahké. Obrovské ßpanielske lode boli totiΩ dobre vybavené
delami a vojakmi. Piráti preto pouΩívali menßie a r¥chle
lode, na ktor¥ch nepriate¬a mohli prekvapi†.

Medzi pirátmi neboli iba dobrodruhovia, ktorí sa ukr¥-
vali v neprebádan¥ch oblastiach medzi karibsk¥mi ostrov-
mi. Vo rancúzsku viaceré banky poΩi™iavali peniaze na
vystrojenie  lodí, ba cel¥ch flotíl, ktoré sa chystali vyrabo-
va† panielov. panieli vßak r¥chle zistili, Ωe ich lode ne-
prepádajú nejakí chudáci, a francúzskemu krá¬ovi sa vy-
hráΩali vojnou. 

¶o ste sa u™ili o bankách?

a slávne ßí pirát

Francúzsky príklad ™oskoro prevzali aj Angli™ania.
V hlavnom meste Lond¥ne pôsobilo ve¬a bankárov, ktorí
radi poΩi™iavali peniaze pirátom.Vßetko sa dialo s
vedomím panovníka. Jeden z najznámejßích moreplavcov

rancis rake frensis drejk  zopakoval Magellánovu
cestu a oboplával em. Jeho cie¬om vßak neboli objavy.

rake chcel získa† ßpanielske zlato a striebro  Bol mimo-
riadne úspeßn¥: tí, ktorí investovali do jeho cesty peniaze,
dosiahli ßtyridsa†sedemnásobn¥ zisk. 

150 Na za™iatku novoveku

Spomínate si, v ktorej starovekej ríßi
ohrozovali piráti zásobovanie hlavného
mesta obilím?

Piráti vΩdy e istovali: bojovali proti nim
uΩ aj staroveké národy. Na konci stredo-
veku a na za™iatku novoveku ohrozovali
plavbu na Stredozemnom mori severoaf-
rickí piráti v sluΩbách tureckého sultána.

Pirátsky útok  Pirátske lode vybavili
™asto faloßn¥mi  napríklad ßpanielskymi
 vlajkami, takto sa priblíΩili k vyhliad-

nutej lodi. Tesne pred útokom vßak
vytiahli na s†aΩeµ ™iernu pirátsku vlajku s
lebkou, ktorej sa §panieli tak báli. 

Piráti nezni™ili svojich protivníkov
stre¬bou z diel, ve∂ ich cie¬om nebolo
potopi† nepriate¬skú lo∂. Stratil by sa aj
poklad  Strie¬ali skôr na s†aΩne a plach-
ty, aby takto donútili lo∂ zastavi†. Ke∂ sa
im to podarilo, presko™ili na palubu a 
v krvavom boji zblízka obsadili lo∂.

Protivníci boli vo™i sebe nemilosrdní.
§panieli povaΩovali pirátov za lúpeΩní-
kov a ke∂ ich zajali, bez súdu ich obesili.
Ani piráti nezostali ni™ dlΩní: stávalo sa,
Ωe zajat¥ch §panielov zakopali po krk do
zeme a urobili si z nich strelecké ter™e.

Drakeova v hovorka . rake dostal
od krá¬ovnej poverovaciu listinu, v kto-
rej stálo, Ωe môΩe vyplieni† lode krajín,
ktoré sú s Anglickom vo vojnovom
stave. Cesta vßak trvala takmer tri roky
a rake kedyko¬vek sa mohol vyhovori†,
ke∂ napadol §panielov: nevie, ™i jeho
krajina je práve vo vojnovom stave so
§panielskom...

ednotl v  kra ny sú a l
medz  se ou  ktorá doká
e ostav  v e lode.
ekedy to malo tra ck¥

kon ec. a v a lo
enr c a V . ary ose

m r  r z  sa na skú
o ne  lav e reval la a

oto la.
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Anglická krá¬ovná l beta pasovala rakea za rytiera
a vymenovala za admirála. T¥m vßak uznala aj to, Ωe

rake prepadol panielov s e  povolením. Vojne medzi
§panielskom a Anglickom sa nedalo vyhnú†. Katolícky
ßpanielsky krá¬ vßak naßiel iné dôvody: Angli™ania sa pri-
dali k protestantizmu.

rá¬ na ™ele anglicke  cirkvi

Protestantské náboΩenstvo sa objavilo v Anglicku za
panovania enricha V . 1509 1547 . Krá¬ spo™iatku
nesympatizoval s t¥mto náboΩenstvom, naopak, napísal
spis proti Lutherovi. ¶oskoro sa vßak dostal do konfliktu
s pápe om. Nenarodil sa mu syn, za ™o obviµoval svoju
Ωenu. Chcel sa rozvies† a znovu oΩeni†, aby mu nová
manΩelka porodila následníka trónu. Pravidlá katolíckej
cirkvi to vßak nedovo¬ovali. Krá¬ sa obrátil na pápeΩa, aby
udelil v¥nimku. PápeΩ sa vßak zdráhal, nakoniec sa en-
rich VIII. rozhodol postavi† sa pápeΩovi na odpor a sám sa
postavil do ™ela an lickej cirkvi! Vznikla cirkev, ktorú
naz vame anglikánskou. 

Protestantizmus bol v Anglicku po smrti enricha VIII.
ohrozen¥. Trón zdedila jeho dcéra ária, ktorá sa vydala
za ßpanielskeho krá¬a Filipa II. a vrátila sa ku katolíckej
viere. a manΩelov podnet kruto prenasledovala a likvi-
dovala protestantov. …ud ju preto nazval Krvavou Máriou. 

Na za™iatku novoveku 151

Ak¥ je rozdiel medzi prí™inou a medzi
ozajstnou pohnútkou vypuknutia vojny.

enrich V . bol zvláßtnym panovní-
kom. okopy mal ßes† Ωien. S dvoma sa
rozviedol, dvom nechal za údajnú neve-
ru s†a† hlavu. 

Za panovania enricha VIII. sa zro-
dilo ve¬mi ve¬a rozsudkov smrti. Spo-
™iatku likvidoval krá¬ protestantov. Ne-
skôr, ke∂ ho pápeΩ za zaloΩenie angli-
kánskej cirkvi vyobcoval, vydával naria-
denia proti katolíkom. armo sa na
neho obracali so Ωiados†ou o milos†, ni-
komu ju neudelil. ¶asto sa vßak stávalo,
Ωe trest zv¥ßil, pretoΩe nebol dos† prísny.

Krá¬ mal pritom rád umenie. Prilákal
na svoj dvor mnoh¥ch básnikov, spiso-
vate¬ov a maliarov. Sám písal básne,
ktoré spieval príjemn¥m hlasom. 

Mal rád aj iné formy zábavy. Uspora-
dúval obrovské hostiny, na ktor¥ch pre-
javoval ve¬kú paΩravos†. Preto r¥chle
priberal. V starobe mal pás s objemom
130 centimetrov

dmerajte objem svojho pásu.

be† enricha V . Mnohí nesúhlasili
s t¥m, Ωe sa enrich VIII. rozißiel s pá-
peΩom. Krá¬ dal t¥chto ¬udí rad radom
popravi†. Jeden z nich, omáß orus
pred svojou smr†ou dcére napísal: „Som
vern¥m krá¬ov¥m poddan¥m a modlím
sa za jeho V¥sos† a celú ríßu. Nikomu
neurobím zle, nepoviem ni™ zlé, nemys-
lím na ni™ zlé, ale kaΩdému Ωelám to
najlepßie. A ke∂ to nesta™í, aby ™lovek
zostal naΩive, tak veru nechcem Ωi†.”

nglikánska cirkev sa zo za™iatku líßila
od katolíckej cirkvi len v tom, Ωe mníßske
rády rozpustili a hlavou cirkvi sa stal krá¬.
On menoval biskupov, ktorí mu skladali
s¬ub vernosti. Obrady zostali nezmenené.
Neskôr, po smrti enricha VIII. prevzala
anglikánska cirkev protestantské u™enie
a obrady. Anglikánski kµazi sa mohli
oΩeni†. Úloha biskupov vßak zostala
zachovaná.

enr c  V .
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Vo na na mori

Po p †ro™nom panovaní Márie sa dostala na trón jej
nevlastná sestra l beta 1558 1603 , ktorá hlboko verila
v protestantstvo. Preto sa ™oskoro dostala do konfliktu so
ßpanielskym katolíckym krá¬om Filipom II. ¶innos† pirá-
tov bola len olejom do ohµa.

Krá¬ovná vedela, Ωe vojna so §panielmi je nevyhnutná.
Poslala preto admirála rakea proti najv ™ßiemu ßpaniel-
skemu prístavu. Prekvapiv¥ útok bol úspeßn¥. Zo ßpaniel-
skej flotily sotva zostalo nieko¬ko lodí. 

152 Na za™iatku novoveku

V ktorom roku vlády krá¬ovnej AlΩbety
porazili panielov?

1. Pre™o bojovali an lické a francúzsle lode so ßpanielskou
flotilou?

2. Ak¥ bol cie¬ pirátov?
3. Kto stojí na ™ele katolíckej cirkvi a kto je hlavou an -

likánskej cirkvi?
4. Pre™o napadli panieli An licko?
5. Ako sa stalo An licko pánom morí?

Zápas o moria

Rozkvet §panielska Karol I. a Filip II. .
Pirátstvo s krá¬ovskou podporou rake .
Vznik anglikánskej cirkvi enrich VIII. .
PoráΩka „Neporazite¬nej armády”.

ilip II. si zaumienil, Ωe sa pomstí a navΩdy zú™tuje
s An li™anmi. Z galér a plachetníc nechal postavi† obrov-
skú flotilu, ktorá dostala názov eporazite¬ná armáda .
Ke∂ vßak roku 1588 napadla Anglicko, utrpela hanebnú
porá ku. V ™ßina lodí sa potopila. e e panieli u
neboli schopní postavi† alßiu flotilu, pánmi oceánov sa
stali ngli™ania.

Zánik eporazite¬ne  armády . Ang-
li™ania rátali s t¥m, Ωe nová ßpanielska
flotila zaúto™í. Admirál rake na µu
striehol svojimi r¥chlymi lo∂ami a ke∂
sa §panieli vyplavili, napádal ich. Ne-
motorné a obrovské galéry †aΩko bojo-
vali na ve¬k¥ch vlnách Atlantického
oceána. Zaostávajúce lode Angli™ania
obk¬ú™ili a potopili.

rakeovi prißlo na pomoc aj po™asie.
Anglick¥m plachetniciam siln¥ vietor
neprekáΩal, ale galéry sa stali neovláda-
te¬né, naráΩali na seba, alebo naopak,
vz∂a¬ovali sa od seba. V snahe vystup-
µova† chaos Angli™ania naloΩili staré a
vyslúΩilé lode pußn¥m prachom a zapá-
lili ich. MuΩstvo lode opustilo, ale smrto-
nosn¥ náklad smeroval priamo na ßpa-
nielske lode.

Ve¬ká armáda

a konci 1 . storo™ia za™alo panielsko postupne upada†.
Vymenujte prí™iny.
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c . Galeje.V stredoveku a na za™iatku
novoveku boli na moriach v prevahe galéry, ktoré pohá-
µali vesliari. ivot galejníkov bol straßn¥. Ke∂ ich zaja-
li, ostrihali im vlasy a bradu, na rameno ™i ™elo im
potom vypálili Ωerav¥m Ωelezom bi¬ag. Na lodi priko-
vali ku kaΩdému veslu ßiestich ™i ôsmich zajatcov. Na
páliacom slnku museli pracova† denne aΩ 15 20 hodín.

ozerali na nich stráΩcovia s korbá™om v ruke. 
Pri veslovaní mali galejníci v ústach kolík, aby nebo-

lo po™u† ich nariekanie. Tento kolík v tvare hrußky bol
z dreva alebo zo Ωeleza. Zajatca chytili za hrdlo a ke∂ si
otvoril ústa, „hrußku” mu do nej vtla™ili. Pomocou stru-
ny sa roztvorila a tla™ila galejníkove ústa. Pod touto
hrozbou zajatci si odvykli rozpráva† sa medzi sebou
a iba ßtekali. Aj tak nemali s k¥m prehovori†, pretoΩe ga-
lejníkov z rovnakej jazykovej oblasti rozsádzali do rôz-
nych kútov lode.

Na za™iatku novoveku 153

Galejníci sa nestravovali, ale skôr ich
k mili: dozorcovia im napchali do úst
chlieb namo™en¥ do vína ™i vody. Ke∂
boli galéry v prístave, uvarili im kaßu
alebo fazu¬u, ™o mohli zjes† zo spolo™-
ného hrnca rukami. V noci mohli spa†
pod lavicou nieko¬ko hodín.

PouΩívaním dela sa zmenil aj spôsob
boja. ¶asto sa eßte stávalo, Ωe námorníci
preskakovali na druhú lo∂, ale postupne
sa rozßíril súboj delami.

Z galejí prakticky nebolo moΩné ujs†. V ™ßina galej-
níkov zahynula po nieko¬k¥ch mesiacoch.

Plachetnice. V období zemepisn¥ch objavov galéry
boli r¥chle vystriedané plachetnicami. Rozbúrené more
totiΩ neumoΩµovalo pouΩíva† veslá. Galeje zastarali aj
kvôli pouΩívaniu diel, pretoΩe ich boky obsadzovali
veslá a delá sa mohli uloΩi† iba v prednej ™asti lode.
Boky plachetníc vybavili mal¥mi dvierkami, za ktor¥mi
boli uloΩené delá.

MuΩstvo na plachetnici malo o nie™o lepßí Ωivot. Stra-
vovali sa lepßie, avßak jednotvárne: jedávali tvrdé a sla-
né m so, ryby a sucháre, ktoré museli ™asto rozbíja† se-
kerou. Námorníci vßak mali zuby vo ve¬mi zlom stave,
pretoΩe nejedávali ™erstvú zeleninu, napadla ich choro-
ba naz¥vaná skorbut a zuby im povypadali. Neskôr
dávali jes† námorníkom kyslú kapustu, ktorá obsahuje
ve¬a vitamínu C.

Posledná ve¬ká námorná tka  
v ktore  o e strany nasad l  a
l ry. o  medz  kres anm  na m

an elm  a urkam  r  meste
e anto roku . 

■ á d e e o  m e  e í
v zá d e  ™ s  r k
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V snahe zabudnú† na tento tvrd¥ osud, anglickí ná-
morníci dostávali ku kaΩdej porcii vody aj rum. Na zo-
slabnut¥ch a hladujúcich ¬udí zaú™inkoval alkohol
okamΩite. Podaktorí zostali z neho povo¬nejßí, iní zasa
neposlúchli rozkazy, alebo sa za™ali ruva†. Na nich ™akal
straßn¥ trest. Ke∂ niekto napadol dôstojníka, vinníka
zbili korbá™om na smr†. Korbá™ bol ™ast¥m trestom,
kapitáni ude¬ovali neraz 20-30 úderov. Trest vykonali
korbá™om, ktor¥ naz¥vali „ma™kou s deviatimi chvost-
mi”, pretoΩe na konci remencov boli pripevnené †aΩidlá
z olova, ktoré trhali ¬udské telo ako ma™kine pazúry.

alßím druhom trestu bolo pre†ahovanie pod lo∂ou.
Ke∂Ωe dno lode bolo plné ostr¥ch mußlí, málokto preΩil
tento trest. 

Práca námorníkov nebola bez rizika. Pracova† na vy-
sok¥ch s†aΩniach bolo nebezpe™né aj na pokojnom mori,
za búrky to bolo vyslovene Ωivotu nebezpe™né. Manipu-
lova† s plachtami vßak bolo moΩné iba vo v¥ßke. Preto
hovorí anglické námornícke príslovie: „jednou rukou za
lo∂, druhou za seba”.

Ke∂ námorníci neboli v sluΩbe, mali jednotvárny Ωi-
vot. Bu∂ od™erpávali vodu z podpalubia, alebo drhli
palubu. Nerobili to kvôli ™istote, ale preto, aby sa im
triesky nezadrhli do nohy. MuΩstvo spávalo vo visiacich
posteliach. Ke∂ bola búrka, vßetky otvory na lodi zavre-
li, takΩe sa ßíril nesmierny zápach skazenej vody a neu-
myt¥ch ¬udsk¥ch tiel z podpalubia.

ôstojníci dostávali pomerne dobrú stravu a mali lep-
ßie podmienky na lodi. Kapitán mal k dispozícii ozdo-
benú kabínu, tzv. salón. Celú lo∂ aj zvonka ozdobovali
drevorezbami ™i pozlátkom, ™o ukazovalo bohatstvo
a moc flotily a panovníka.

V bitke vßak rozhodovala nie v¥zdoba, ale delá. Ná-
morníci mali strach zo zranenia. Ke∂ delové gule trafili
lo∂, vßade lietali triesky z tvrdého dreva. Koho zasiahli,
toho zaniesli do podpalubia, kde pred miestnos†ou leká-
ra spravidla uΩ ™akalo nieko¬ko zranen¥ch. lavn¥m ná-
strojom fel™iara bol nôΩ a pílka. Zranenému dali hlt
rumu, do úst mu nasadili „hrußku” známu z galejí, dvaja
silní pomocníci ho schmatli a lekár odpílil poranenú
kon™atinu. Pri „operácii” pouΩívali tú istú ßpongiu, kto-
rou utierali krv predchádzajúceho pacienta, takΩe ne-
™udo, Ωe v ™ßina zranen¥ch sa nevylie™ila, ale ™oskoro
zomrela. 

Za tak¥chto podmienok samozrejme málokto chcel
pracova† na lodi. Súdy vßak pomohli: vinníkov neod-
súdili na v zenie, ™i stratu hlavy, ale na sluΩbu „na lodi
jeho veli™enstva”. 

154 Na za™iatku novoveku

a mno ¥c  m estac  stava ú lode trad nou
met dou a  dnes. a rv ostav a re rovú as
k ne  r evn a o n  kryty a otom lo  zar a

d a. a e  a lac ty montu ú a  na vode.

¶o ste uΩ ™ítali o stredovekom lie™ite¬-
stve?

Ke∂ ste videli film o Ωivote námorníkov
z tohto obdobia, porozprávajte jeho
obsah ostatn¥m.
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. rmáda eleznobok ch . 
Revolúcia v nglicku

Slovo „revolúcia  pouΩívali v stredoveku hvezdári  znamenalo
nejakú ne™akanú, vopred nevypo™ítate¬nú udalos†, ktorá
narúßala veßtby. ie™o podobné sa stalo aj v An licku, ale zá-
sluhou ¬udí.

Puritáni

Po ví†azstve nad ßpanielskou armádou anglickí obchod-
níci získali nad svojimi súpermi prevahu. eß†ania
bohatli, ale aj v ™ßina ß¬achty obchodovala a zakladala
manufaktúry. Krajina za™ala bohatnú† a rozkvita†. Zakla-
dali sa divadlá a ßkoly, ßírila sa znalos† ™ítania a písania.

V tom ™ase v Anglicku, ako aj v mnoh¥ch in¥ch európ-
skych krajinách, vládol krá¬ spolo™ne s parlamentom
krajinsk¥m snemom . Vo v ™ßine otázok rozhodoval krá¬,

ale predt¥m poΩiadal o názor parlament. ane vßak nemo-
hol zavies† bez súhlasu parlamentu. obré vz†ahy medzi
krá¬ovnou a parlamentom zabezpe™ovali mier v krajine.

Po™as panovania AlΩbety utíchli aj náboΩenské spory.
AlΩbeta strpela ™innos† Kalvínovych prívrΩencov, pri™om
anglickí kalvíni kritizovali anglikánsku cirkev kvôli jej
prepychu a pompe. iadali ednoduché kostoly a obrady
a v neposlednom rade to, aby cirkev riadili volení svetskí
predstavitelia, a nie biskupi. Ako to presadil Kalvín vo
§vaj™iarsku.  ovorievali, Ωe chcú cirkev o™isti†, preto ich
nazvali puritánmi slovo puritán znamená v latin™ine
„o™is†ujúci” .

Na za™iatku novoveku 155

V ktorom ßvaj™iarskom meste pôsobil
Kalvín?
¶o znamená, ke∂ je niekto „svetsk¥“
™lovek?
Viete, koho dnes naz¥vajú „puritán“?

Pur tán  na ta ne  sc ôdz
ke íta ú l u 

■ m e s  odev  
z r de e

Na zasadanie parlamentu dostávali
najbohatßí ß¬achtici a cirkevní hodnos-
tári pozvánku osobne od krá¬a, ß¬achta
a meß†ania si vßak svojich zástupcov vo-
lili. Osobne pozvaní a volení zástupco-
via zasadali v Anglicku osobitne.

de sme
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Vznik krá¬ovske  samovlády

Nástupcovia AlΩbety Jakub I. a Karol I. nemali radi Kal-
vínovych prívrΩencov a opovrhovali novozbohatlíkmi. Pri-
tom predstavitelia podnikate¬skej ß¬achty a meß†anov mali
v parlamente v ™ßinu. akub a Karol vßak vládli zv ™ßa ab-
solutisticky bez parlamentu. Naz¥vame to krá¬ovskou
samovládou absolutizmom .

a samovládu e istuje historick¥ odborn¥ názov  absolutiz-
mus. Vedeli by ste to odôvodni†?

Revolúcia

Ke∂ Karol I. za™al proti susednému §kótsku vojnu, ™os-
koro vyßlo najavo, Ωe príjmy pokladnice nesta™ia na udrΩia-
vanie armády. Panovník bol preto núten¥ roku 1 4  zvola†
parlament, aby presadil nové dane. Parlament vßak oslo-
bodil t¥ch poslancov, ktor¥ch zavreli predt¥m preto, lebo
odporovali krá¬ovi. Lond¥nsky ¬ud tancoval od radosti
a Ωiadal odsúdi† dvoch krá¬ov¥ch hlavn¥ch poradcov na
smr†. Parlament to aj splnil. Vypukla revolúcia. 

Pre™o musel krá¬ zvola† parlament kvôli daniam?
Aké právo mal eßte parlament, ktoré vßak krá¬ nereßpekto-
val?

b™ianska vo na

Panovník vzh¬adom na nálady lond¥nskeho obyvate¬-
stva spo™iatku toleroval nárast moci parlamentu. orko-
†aΩko súhlasil aj s popravou dvoch poradcov.  Neskôr sa
vßak snaΩil zaja† vodcov nespokojencov osobne, ale sa mu
to nepodarilo. Vtedy sa rozhodol porazi† svo ich protiv-
níkov zbraµami. Z Lond¥na ußiel na sever Anglicka.
Za™ala sa ob™ianska vo na. 

o ™ela armády parlamentu sa postavil mimoriadne
nadan¥ a rozhodn¥ velite¬ liver Crom ell kromvel .
Najlepßie jednotky tejto armády tvorili zemania,
ktor¥ch vycvi™il sám. Na hrudi i chrbte nosili pancier,
preto ich naz¥vali eleznobokí. 

a základe charakteristick¥ch rysov ur™te, ™o je revolúcia,
vojna a ob™ianska vojna
ozbrojen¥ boj nieko¬k¥ch, v dajakej otázke konfliktn¥ch sku-
pín v rámci jednej krajiny,
nespokojní ¬udia zvrhnú panovníkovu moc,
ozbrojen¥ boj dvoch (alebo viacer¥ch) krajín.

156 Na za™iatku novoveku

akubove nariadenia. Jakub I. chcel nar-
iadeniami ur™ova† aj to, ako sa majú ¬udia
správa† a oblieka†. Predpísal, Ωe ™ervené
oble™enie môΩu nosi† iba príslußníci starej
ß¬achty, ostatní sa museli uspokoji†
s jednoduchßou ™iernou farbou aj vtedy,
ke∂ boli ove¬a bohatßí. Ur™il dokonca aj
to, Ωe ko¬ko chodov si môΩe objedna† prís-
lußník vysokej ß¬achty, biskup a zeman,
ke∂ sedia pri jednom stole.

arol . a k ti. Karol I. bol aj ßkót-
skym krá¬om. Stuartovská dynastia bola
skôr na ßkótskom, neΩ na anglickom tró-
ne.  Anglikánske cirkevné zvyky chcel
zavies† aj v kalvínskom §kótsku. Ke∂ to
v jednom chráme vyhlasoval, vypukol
ßkandál. Istá kramárka s vreskom hodila
do krá¬a svoju stoli™ku. Iní ozna™ovali
panovníka za pápeΩovho prívrΩenca.
¶oskoro sa vzbúrila proti Karolovi I.
celá krajina.

Mayflo er. Za ™ias Jakuba I. a Karola I.
prenasledovali puritánov, ktorí sa vo
ve¬kom po™te s†ahovali do Severnej
Ameriky. Prvou lo∂ou, ktorá sa roku
1620 vypravila na tamojßie anglické
kolónie, bola ayflo er méjflauer .
Neskôr z t¥chto kolónií vznikli Spojené
ßtáty americké USA .

rom ell
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rom ell dosahoval na ™ele svojich vojsk ví†azstvá.
ajal aj Karola I. Ponúkol mu prestúpi† na kalvínsku vieru

a vráti† sa na anglick¥ trón. rd¥ panovník vßak nebol
ochotn¥ rokova† s Crom ellom, ktor¥ nechal odsúdi†

arola na smr†. Krá¬ovu hlavu s†al v Lond¥ne kat .
Vznikla republika na ™ele s Cromwellom. Vládol pomo-
cou parlamentu, avßak predt¥m odstránil poslancov, ktorí
nesúhlasili s jeho vládou. 

Na za™iatku novoveku 157

a základe svojich vedomostí z piatej triedy skúste poveda†,
ak¥ je rozdiel medzi krá¬ovstvom a republikou! 

ve∂te príklad na sú™asnú monarchiu a republiku! ( nes uΩ
krá¬ovstvo neznamená samovládu.)

Crom ell nikomu nedovolil, aby zasahoval do jeho
politiky. e  zomrel, ¬ud uΩ bol s jeho vládou ve¬mi ne-
spokojn¥. Puritánsky vodca totiΩ zakázal sviatky a lotérie,
nechal zavrie† kr™my a divadlá. ikto sa preto nebúril, ke∂
sa syn Karola I., Karol II. vrátil z rancúzska a prevzal
moc. nglicko sa op † stalo monarchiou, ale aj parla-
ment predstavoval v¥znamnú moc. ov  krá¬ r chle stra-
til d veru a lásku svo ich poddan ch, pretoΩe sa správal
ako tyran. Po smrti Karola II. zasadol na trón jeho syn, kto-
r¥ bol eßte horßí a znova chcel zavies† v An licku katolícke
náboΩenstvo. Angli™ania ho preto vyhnali a parlament
pozval na anglick  tr n nizozemského panovníka Vilia-
ma ran ského. 

Po rava arola . 
■ k m s ôsobom o r v  krá ? ■ ko s  s ráv  d v  k or  s ed e

o r v ?

Crom ellove ví†azstvá. Armáda „Ωe-
leznobok¥ch“ bojovala hrdinsky. Stáva-
lo sa, Ωe osemtisícová Cromwellova ar-
máda porazila dvadsa†tisícové ßkótske
vojsko. §kóti sa totiΩ medzit¥m posta-
vili na stranu Karola I., pretoΩe Crom-
well sa snaΩil obsadi† aj §kótsko.  Crom-
well nepoznal milos†, kaΩdého zajatca
dal popravi† ako vzbúrenca.

Prvé tla™ené noviny. Za Cromwella
vyßli v Anglicku prvé tla™ené noviny.
Písali o hrdinsk¥ch ™inoch „Ωeleznobo-
k¥ch“ a ich velite¬a, ™ím prispievali ku
Cromwellovej popularite.

rska vo na. Cromwell za™al vojnu aj
proti katolíckemu rsku. Mnoh¥ch rov
zmasakrovali, zobrali im pôdu a dali
Angli™anom. odnes trvajúci anglicko-
írsky konflikt má korene v tomto obdo-
bí.

Pomsta arola . Karol II. kruto pre-
nasledoval Cromvellov¥ch prívrΩencov,
dokonca neßetril ani vodcovu m tvolu.
Takto sa o tom píße v denníku istého sú-
™asníka: „ nes popoludní, ako som pre-
chádzal cez Lond¥n, videl som vyloΩené
rozßtvrtené telá niektor¥ch zradcov...
Tento t¥Ωdeµ a predchádzajúci takisto
bol krvav¥, desa†krát veßali, stínali
hlavy... Parlament dnes odsúhlasil, aby
Cromwellove telo vybrali z hrobu, pri-
viazali ku chvostu koµa, tak †ahali k ßi-
benici a tam ho pochovali. Myslím si, Ωe
je poburujúce, ke∂ takého chrabrého
bojovníka zneuctia tak¥mto spôsobom.“

Pre™o boli An li™ania nespokojní s vlá-
dou Karola I., rom ella a Karola II.?
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Zákon o právach

Po korunovácii Viliama OranΩského schválil parlament
roku nov¥ Zákon o právach. Zakotvili v µom, Ωe
zákony nevydáva krá¬, ale volen¥ parlament. V¥konná moc
je v rukách vlády, ktorá tak isto nie je zodpovedná krá¬ovi,
ale parlamentu. Zákony musí dodrΩiava† aj krá¬. Tento
ßtátny systém naz¥vame ústavnou monarchiou.

158 Na za™iatku novoveku

1. Kto sú puritáni?
2. ¶o znamená v¥raz „krá¬ovská samovláda“?
3. Pre™o vypukla revolúcia a ob™ianska vojna?
4. Kto boli „Ωeleznobokí“?
5. Ako vládol rom ell? Pre™o s ním bol ¬ud nespokojn¥?
. Ako zabezpe™oval ákon o právach, aby sa v An licku uΩ

nikdy nemohla obnovi† krá¬ovská samovláda?
. ásadou ústavnej monarchie je  „krá¬ panuje, ale ne-

vládne“. ¶o to znamená?

Revolúcia v nglicku

Vplyv Kalvínovho u™enia v Anglicku.
Samovláda Jakuba I. a Karola I.
Ob™ianska vojna: parlament proti krá¬ovi.
Republika v Anglicku  Cromwell.
Ústavná konßtitu™ná  monarchia.

. a dvore krá¬a Slnka

ajslávnejßím francúzskym krá¬om novoveku bol udovít IV.
prez¥van¥ ako „krá¬ Slnka“. eho krá¬ovsk¥ palác a dvorné zvy-
ky napodobµovali vtedy vßetci eur pski panovníci.

ástup na tr n

a za™iatku 1 . storo™ia riadili rancúzsko namiesto
krá¬a jeho úradníci  ministri. Na ich ™ele stál ist¥ vysok¥
cirkevn¥ hodnostár. Na dvore viedli proti sebe spory rôzne
skupiny vysokej ß¬achty. Porazen¥ch poslali do vyhnan-
stva, niektor¥ch dokonca popravili. Na krá¬ovskom dvore
prevládali intrigy .

Po panovníkovej smrti sa stal krá¬om udovít V.
1643 1715 , ktor¥ bol eßte die†a†om. Ke∂ dosiahol do-

spel¥ vek, zvolal svojich ministrov a rozkázal  bez eho
povolenia nem u vyda† iadne nariadenie. Panovník
chcel vedie† o vßetkom a v dôleΩitejßích záleΩitostiach pri-
jímal rozhodnutia sám. 

Ako sa naz¥va táto forma vládnutia? ( ™ili ste sa o tom
v predchádzajúcej lekcii.)

Zákon o právach, 

1. Zrußi† zákony, alebo zabráni† ich rea-
lizácii len na základe krá¬ovej autori-
ty je nezákonné...

4. PouΩitie peµazí na potreby koruny
bez súhlasu parlamentu je protizá-
konné...

6. VydrΩiavanie stálej armády v období
mieru bez súhlasu parlamentu je pro-
tizákonné...

7. Poddaní, ktorí sú protestanti, môΩu 
na svoju obranu nosi† zbrane...

8. Parlamentné vo¬by sú slobodné.
9. Slobodu slova, diskusie a zhromaΩ∂o-

vania okrem parlamentu nemôΩe
spochybni† Ωiadny in¥ úrad.  

Parí

Svedomit  panovník. Vo svojich pam -
tiach …udovít XIV. napísal, Ωe sa veno-
val ßtátnym záleΩitostiam: „Povedal som
si, Ωe kaΩd¥ deµ budem pracova† dva
razy dve-tri hodiny so svojimi poradca-
mi, ktorí ma môΩu v mimoriadnych zále-
Ωitostiach vyrußi† aj v ™ase odpo™inku.
Vyhlasujem: panujeme len pomocou
práce. Sme nev∂a™ní a zaslepení vo™i
Bohu, tyranom a nespravodliv¥m vo™i
¬u∂om, ke∂ tieto dve veci panovanie
a prácu  nezjednotíme.“

de sme
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Dvor udovíta V.

udovít V. zariadil na prepychove ßí panovnícky
dvor v ur pe. Vo Versailles versáj  pri ParíΩi dal posta-
vi† obrovské paláce. Stavitelia vyuΩili vßetku barokovú
pompu: pouΩili mramor i drahé zrkadlá. Sály ozdobené
ma¬bami osvet¬ovali obrovské lustre. Okolo budov vytvo-
rili krásny park, v ktorom stáli sochy a fontány. Vybudo-
vaním Versailles chcel krá¬ da† svetu najavo, Ωe je naj-
v ™ßím panovníkom v Európe. Sú™asníci ho naz¥vali
krá¬om Slnka, pretoΩe vydrΩiaval tak¥ honosn¥ dvor.
Mnohí európski panovníci ho napodobµovali. amiesto
ßpanielskych zvykov prevládli francúzske. 

Kedy, v súvislosti s ak¥mi udalos†ami ste sa uΩ u™ili
o barokovom ßt¥le?

a krá¬ovskom dvore bol Ωivot rußn¥, v centre vßetkého
diania bol krá¬. Takmer kaΩdá minúta panovníkovho
Ωivota sa odohrávala pred verejnos†ou. Jeho ranné vstá-
vanie alebo stravovanie bolo obradné. Krá¬a obsluhovali
najvzneßenejßí ß¬achtici, ktorí ho dokonca aj obliekali.
…udovít XIV. tak dosiahol, Ωe z hrd¥ch ß¬achticov, ktorí sa
™asto postavili proti krá¬ovi, sa stali povo¬ní a podlízaví
ob¬úbenci.

Na za™iatku novoveku 159

Vzneßen  panovník. O dvore mladého
panovníka ist¥ jeho prívrΩenec napísal:
„ o tohto prepychového víru sa vrhol
krá¬, tu si osvojil zdvorilos†, ktorá bola
pre neho charakteristická cel¥ Ωivot
a ktorú dokázal spoji† so slußnos†ou
a majestátnos†ou. Keby sa bol narodil
ako oby™ajn¥ ™lovek, aj vtedy by sa bol
odlíßil od ostatn¥ch svojim správaním,
vkusom, krásou a hlasom...“

rancúzska armáda

Krá¬ dával najavo svoju v¥nimo™nos† a hegemóniu v
Európe aj t¥m, Ωe vydrΩiaval obrovskú armádu a nebolo
takej vojny, do ktorej by nebol zasiahol. Na hraniciach
Francúzska dal postavi† moderné pevnosti, ktoré sa nedali
doby†. Aj francúzska flotila dostala nové ve¬ké lode.

…udovít X V. v anovníckom odeve ma¬ a Van
der eulena

Vo aci udovíta V. Armáda …udoví-
ta XIV. bola prvá, ktorej vojaci nosili
rovnoßaty. aΩkopádne mußkety ,
ktoré ™asto zlyhali, vystriedal mo-
dern¥mi pußkami. Prísne kontrolovali aj
zásobovanie armády. Pre vojakov,
z ktor¥ch sa po™as v¥prav stali invalidi,
vytvorili oßetrujúce ústavy. 

rá¬ovsk¥ ka t e¬ vo Versa lles
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inancie

Prepychov¥ dvor a ve¬ká armáda vyΩadovali obrovské
sumy. Samotn¥ krá¬ si bol vedom¥, Ωe naplnenie pokladni-
ce je jednou z naj†aΩßích úloh. Preto µou poveril nadaného
odborníka, hoci nemal ß¬achtick¥ pôvod. Ve¬mi r¥chle sa
mu podarilo zv¥ßi† ßtátne príjmy, ale bez toho, aby sa zvy-
ßovali dane. Predovßetk¥m dbal na to, aby sa peniaze
nedostali z rancúzska von. Zakázal preto nákup takého
tovaru v zahrani™í, ktor¥ dokázali vyrobi† aj vo Francúz-
sku. a predaj mnoh¥ch druhov tovaru zaviedol ßtátny
monopol (mohol ich predáva† len ßtát), ™ím sa príjmy tieΩ
zvyßovali.

Na konci svojho panovania naráΩal …udovít XIV. na
mnohé problémy. Francúzska armáda bola po vojnách
zoslabnutá a krajina uΩ nedokázala financova† nákladné
vojenské v¥pravy a prepychov¥ dvor. 

160 Na za™iatku novoveku

1. píßte dvor udovíta IV..
2. Ako zvyßoval krá¬ príjmy pokladni-

ce?

a dvore krá¬a Slnka

Krá¬ Slnka: …udovít XIV.
Prepychov¥ dvor Versailles .
Armádne reformy.
Rozvoj hospodárstva → plná pokladnica.

izozemsku sme sa uΩ u™ili nieko¬ko-
krát. Spomínate si, kedy? V ktorej ™asti

ur py leΩalo izozemsko?

Ve¬ké vo ny male  kra iny. Nizozemsko sa stalo na
konci stredoveku jednou z najbohatßích krajín v Európe.
Usilovní ob™ania dosiahli svojou prácou blahobyt. Po™as
reformácie sa pridali ku kalvínskemu smeru. 

a za™iatku novoveku sa stalo izozemsko majetkom
ßpanielskych krá¬ov. §¬achtici, bohatí obchodníci a jed-
noduchí ob™ania vßak protestovali proti svojvôli §panie-
lov a najm  proti násilnému ßíreniu katolíckeho nábo-
Ωenstva. 

¶oskoro vypuklo povstanie. panielsky krá¬ postavil
do ™ela svojej armády knieΩa z Alby, ktor¥ bol slávny,
avßak krut¥ a krvila™n¥ vojvodca. V Nizozemsku rad
radom dosiahol ví†azstvá. al popravi† 1  tisíc povstal-
cov! Zdalo sa, Ωe Nizozem™ania svoj boj prehrajú, ke∂
v tejto beznádejnej situácii pokra™oval v boji Viliam

ohatstvo rancúzska. Benátsky vy-
slanec o bohatstve francúzskeho krá¬ov-
stva napísal: „Cie¬om finan™ného odbor-
níka je dosiahnu†, aby Francúzsko bolo
najbohatßie... aby to bola krajina, ktorá
nie je odkázaná na ni™, ale je schopná
predáva† vßetko. SnaΩil sa odvßadia¬ pri-
láka† uΩito™né remeslá a vylú™i† dovoz
tovaru zo zahrani™ia. Z Anglicka tak
udomácnil koΩiarsky priemysel a v¥robu
obuvi, z olandska v¥robu súkna, z Ne-
mecka v¥robu klobúkov... Ako sa teßí
prílevu cudzích peµazí, tak zakazuje v¥-
voz peµazí.” olandsko je neskorßí
názov Nizozemska.

anál. Na krá¬ov rozkaz vybudovali
v juΩnom Francúzsku  obrovsk¥ kanál,
ktor¥ spájal Stredozemné more s Atlan-
tick¥m oceánom. Na to povedal ist¥
krá¬ov poddan¥: „Krá¬ sa ozval, hory sa
pohli“. 

V Nizozemsku bolo málo úrodnej pôdy.
Preto postavili na brehu mora hrádze,
™ím získali rozsiahle úrodné polia. Vodu
z t¥chto území od™erpávali pomocou
vetern¥ch mlynov, ktoré stále poháµal
morsk¥ vietor. alßím zdrojom bohat-
stva krajiny bol rybolov. aringy nakla-
dali do soli, takto ich konzervovali a vy-
váΩali do ∂alek¥ch krajín. 

tretnut e …udovíta X V. so an elskym anovníkom ■ m e s
om z e ob e™e e ve mo ov
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ranΩsk¥. Nie je totoΩn¥ s anglick¥m krá¬om Vilia-
mom OranΩsk¥m, Ωil o sto rokov skôr.  Prißli mu na po-
moc povstalci, ktorí sa predt¥m skr¥vali v lesoch, ale aj
piráti a spolo™ne likvidovali na mori ßpanielske vojská.

V neposlednom rade v∂aka podpore Anglicka sa
nakoniec sedem provincií odtrhlo od panielska. Nová
krajina sa naz¥vala olandsko. Takto sa naz¥vala jed-
na z provincií.  

Na za™iatku novoveku 161

Povstalci, ktorí zaúto™ili z lesov ™i z mo-
ra, sami seba naz¥vali „Ωobrákmi“. Ke∂
totiΩ nizozemskí ß¬achtici chceli odo-
vzda† Ωiados† miestodrΩite¬ovi ßpaniel-
skeho krá¬a, ten ich opovrΩlivo nazval
Ωobráckou zberbou.

§tátnou formou olandska nebolo krá¬ovstvo, ale
republika. Na ™ele krajiny stála volená osoba.

Po zániku „Neporazite¬nej armády“ §panielsko uznalo
samostatnos† olandska. JuΩná ™as† Nizozemska 
dneßné Belgicko  zostala pod ßpanielskou nadvládou.
Po vojnov¥ch útrapách sa za™alo olandsko r¥chle roz-
víja†. olandskí obchodníci sa dostali do ∂alek¥ch krajín.
Cenn¥ tovar dováΩali z Indie, ¶íny a in¥ch ázijsk¥ch kra-
jín. Prístav Amsterdam sa stal jedn¥m z naj¬udnatejßích
miest v Európe. 

Bohatstvo olandska sa vßak nepá™ilo Angli™anom:
holandskí obchodníci ™asto predbehli anglick¥ch. Smutne
zis†ovali, Ωe do lond¥nskych skladov dováΩajú tovar na
holandsk¥ch lodiach a ich zisky zvyßujú príjmy oland-
ska. rom ell preto presadil zákon o tom, Ωe tovar
z ∂alek¥ch krajín môΩu doviez† do An licka len an lické
lode. olan∂anom sa to nepá™ilo, za™ala sa dlhá vojna,
v ktorej nakoniec zví†azili Angli™ania.

Sotva sa skon™il boj s An li™anmi,
objavila sa nová hrozba  rancúzsko

udovíta IV. V snahe zastavi† fran-
cúzske vojská olan∂ania otvorili
hrádze a ™as† krajiny zaplavili mor-
skou vodou. Radßej stratili svoje hos-
podárstvo ako slobodu  …udovít XIV.
bol nakoniec nútení stiahnu† svoju
armádu z tejto malej krajiny. 

V ase m eru olan an a sa rad  za ával . a ¬ade zamrznut¥c
kanálov ral  na ríklad oke .

Vetern¥ mlyn. rázok e z a arska  ale ener
u vetra vyu l  o rv¥ raz v zozemsku. 

■ m e s  r  s   z d e  s r e b dov
 omo o  obr  vr  m  smerom 

k ve r

o  medz  an l ck¥m  a olandsk¥m  lo am

¶o ste sa u™ili o „ eporazite¬nej armá-
de“? V ktorej vojne bola zni™ená?
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. Rusko cára Petra Ve¬kého

Aj vo v¥chodnej ™asti ur py vznikla ve¬moc. ol to ßtát Rusov,
najv ™ßieho slovanského národa.

Zosilnenie Ruska

istite, kto sú Slovania. Vymenujte slovanské národy.

Rusk¥ národ Ωil v stredoveku v rôznych v ™ßích alebo
menßích knieΩatstvách. V ™ßina platila dane tatárskemu
ßtátu. Z knieΩat sa postupne vyzdvihol moskovsk¥ panov-
ník, ktorého naz¥vali ve¬koknieΩa. Jeho moc museli
reßpektova† aj ostatné knieΩatá.

V období ve¬koknieΩa†a Ivana III. (15. storo™ie) poslú-
chala oskvu v ™ßina rusk¥ch oblastí. KnieΩa preto prijal
titul cisára, ™o po rusky znelo takto: cár. Jeho syn van V.
prispel k ∂alßiemu posilneniu Ruska. Cárska armáda
v nieko¬k¥ch bitkách porazila atárov, ktorí predt¥m
ovládali ruské knieΩatstvá. a™alo sa objavovanie a pod-
maµovanie Sibíri, rozsiahleho územia na v¥chod od Ruska.

162 Na za™iatku novoveku

retí Rím . Ivan III. 1462 1505  na-
z¥val Moskvu „tretím Rímom“. Argu-
mentoval t¥m, Ωe „prv¥ Rím“, ™iΩe
hlavné mesto Západorímskej ríße dobyli
roku 476 barbari. „ ruh¥m Rímom“ bo-
la Byzancia, ale ke∂ Turci toto mesto
obsadili, titul preßiel na Moskvu. Táto
argumentácia bola pravdivá v tom zmys-
le, Ωe moskovsk¥ patriarcha bol naj-
vyßßím vodcom v¥chodn¥ch kres†anov.

Sibír. Táto oblas† bola pre Rusov dôle-
Ωitá predovßetk¥m ako lovn¥ priestor.
Za koΩuchy zo Sibíri platili vßade v Eu-
rópe obrovské peniaze. Obchodníci tam
zakladali menßie trhoviská, z ktor¥ch sa
neskôr stali mestá. Sibír postupne za¬ud-
µovali poddaní, ktorí utiekli od svojich
zemepánov. Neskôr posielali na Sibír
v zµov a vyhnancov.

oskovsk¥ c rám. Postav l  o na ríkaz vana rozn o  a y lásal
cárovu moc.

opakujte si, ™o ste sa u™ili o atároch.
Pomocou historického atlasu odpovedzte na nasledujúcu
otázku  aké sú hlavné prí™iny toho, Ωe Rusko bolo nieko¬ko
sto rokov pod tatárskou nadvládou?

ájdite v historickom atlase oskvu.

de sme

●

●

ankt Peters ur

Moskva
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Postavenie sedliakov

Ruskí ve¬moΩi, ktor¥ch naz¥vali bo ari, ™asto sa sna ili
obmedzova† cársku moc. Svoje nariadenie vydával eßte
aj mocn¥ Ivan IV. takto: „Cár rozkazuje a bojari schva¬u-
jú“. Sedliaci boli poddan¥mi bojarov. 

emepáni mohli svojich poddan¥ch dokonca aj predá-
va†. Poddaní sa snaΩili bráni† t¥m, Ωe ußli do sotva ob¥va-
n¥ch ∂alek¥ch v¥chodn¥ch oblastí. Cári preto zakázali slo-
bodné s†ahovanie poddan¥ch a pripútali ich k pôde. 

ástup cára Petra Ve¬kého

Petra I. korunovali za cára roku 1682, ke∂ mal iba desa†
rokov. Namiesto neho vládla matka a teta. Ke∂ Peter do-
siahol 1  rokov, vzal vládu do svojich rúk. 

Po nástupe na trón sa vydal Peter . do západnej ur -
py. Neprezrádzal, Ωe je rusk¥m cárom, cestoval inkognito.
Vßade sa chcel nie™o nau™i†. U Nemcov ßtudoval delostre-
lectvo, v Nizozemsku zasa moreplavectvo. Sám sa pridal
k lodn¥m tesárom, aby spoznal vßetky podrobnosti o stav-
be lodí.

¶oskoro sa dozvedel, Ωe doma vypukla vzbura proti
nemu. Prißiel domov, vzburu potla™il a vzbúrencov kruto
potrestal. Ke∂ moskovsk¥ patriarcha Ωiadal pre zajatcov
milos†, Peter to odmietol a odpovedal: „Znakom mojej
bohabojnosti je to, Ωe plním svoju povinnos† vo™i ¬udu
a vinníkov potrestám.“

Pre™o sa mohol Peter nau™i† v cudzine menej, keby necesto-
val v preoble™ení?
Vysvetlite v¥znam slov, ktoré povedal cár patriarchovi.

Na za™iatku novoveku 163

V ktorej lekcii ste sa u™ili o zákaze s†a-
hovania poddan¥ch?

aΩká otázka, ale ur™ite poznáte odpo-
ve∂  v An licku nezakázali poddan¥m
slobodn¥ pohyb, práve naopak... Pre™o?

van rozn . Ivanovi IV. 1533 1584
prischla prez¥vka „ rozn¥“. Bojarov,
ktorí sa mu postavili na odpor, dal kruto
zabi†. Pri záchvate zúrivosti zabil aj
vlastného syna.

adan  mladík Peter. V detstve Peter
nedostal Ωiadnu vedeckú v¥chovu. Písa†
bezchybne nedokázal ani v dospelosti,
po™íta† sa nau™il aΩ 16 ro™n¥. O to viac
ho pri†ahovali remeslá. Pravidelne cho-
dil z paláca von a v dielµach moskov-
sk¥ch remeselníkov sledoval ich pracov-
né úkony. Z ™asu na ™as aj on vyskúßal
niektoré náradia. Ke∂ bol v ™ßí, jeho po-
zornos† sa sústredila na armádu a námor-
níctvo. Ako jedenás†ro™n¥ uΩ velil
vojakom, ktor¥ch obliekli do uniformy a
vycvi™ili pod¬a západoeurópskeho vzoru.
Ke∂ na za™iatku jeho panovania sa proti
nemu vzbúrila telesná stráΩ, porazil ju
pomocou t¥chto dobre vyzbrojen¥ch
vojakov.

emilosrdn  panovník. V Po¬sku zabá-
val krá¬ cisára Petra t¥m, Ωe hlavy volov
usekol jedn¥m ßvihnutím me™a. Tento
me™ si Peter vyp¥tal a doma ním odtínal
hlavy vodcov vzbúrencov.

Zahrani™n¥ dôstojník to opísal takto:
„Najprv kaΩdého vzbúrenca zviazali a
korbá™om zbili... Ke∂ sa ich rany napoly
zahojili, op † sa dostal k slovu korbá™,
k¥m sa nepriznali. Potom nasledoval
rozsudok smrti... lavy im stínali vo
ve¬kom po™te. Mnoh¥ch lámali v kolese,
zomreli vßak aΩ o tri-ßtyri dni. Stru™ne:
po™et t¥chto neß†astníkov odhadujú na
ßes†tisíc. Ich domy zbúrali, manΩelky
vrhli do otroctva.“

Peter Ve¬k¥ s mal¥m
francúzskym krá¬om 

…udovítom XV. 
■ O ™om sved™í

obrázok?
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Modernizácia Ruska

Po potla™ení vzbury sa pustil Peter I. do prestavby kra-
jiny. Chcel stá† na ™ele takej ríße, aké videl po svojej ceste
po západnej Európe. Zakázal bojarom nosi† bradu. Úradní-
ci sa museli oblieka† pod¬a francúzskej módy.

Zreformoval úrady a armádu. o ™ela ßtátu vymeno-
val radu, ktorej ™lenovia boli zodpovední cisárovi. o ar-
mády pozval zo zahrani™ia vynikajúcich dôstojníkov. Ve¬-
moΩom prikázal, aby pre svoje deti najali vychovávate¬ov
zo zahrani™ia a aby ich posielali na zahrani™né univerzity.
Vedci, umelci, dokonca aj sedliaci a remeselníci zo zahra-
ni™ia mohli ráta† s cisárovou priazµou. Peter sa totiΩ do-
mnieval, Ωe len takto môΩe svoj ¬ud donúti†, aby sa prispô-
sobil západoeurópskemu Ωivotnému ßt¥lu.

Petrohrad

Peter vybudoval okrem silnej armády aj ve¬kú flotilu.
NajdôleΩitejßí prístav bol na severe. Pri tomto prístave dal
postavi† nádherné mesto, ktoré nazvali Sankt Peters-
burg (Petrohrad). Sem premiestnil aj hlavné mesto kra-
jiny. Jeho vzorom bol dvor francúzskeho krá¬a. Pre jeho
ve¬kolepú ™innos† nazvali cára Peterom Ve¬k¥m. 

Ktoré mesto je dnes hlavn¥m mestom Ruska?
Ko¬kí panovníci mali pri mene prívlastok „Ve¬k¥“?
(Spomeµte si aj na u™ivo z 5.triedy!)

Prepychov¥ dvor, armáda a flotila stáli ve¬a peµazí. Pre-
to museli vßetci obyvatelia miest a poddaní plati† ro™né
dane. ane neplatili iba kµazi, ß¬achtici, b¥valí vojaci a cud-
zinci. Rusk¥ ¬ud sa nenadch¥nal reformami, trpel pod
†archou daní, ale sa neodváΩil vzbúri† proti cárovi.

164 Na za™iatku novoveku

Daµ brady. Cár bol proti tomu, aby jeho
poddaní dodrΩiavali staré ruské zvyky.
MuΩom zakázal nosi† bradu a tradi™n¥
odev. Na brány mesta nechal priklinco-
va† ßaty, aké by mal nosi† ¬ud. Neskôr
popustil zo svojej prísnosti: brada sa
mohla nosi†, ke∂ za µu zaplatili daµ...
Povolil aj faj™enie, ™o cirkev zakazo-
vala, ale tabak mohol predáva† iba ßtát
za ve¬mi vysokú cenu. Tieto peniaze po-
máhali cárovi uskuto™ni† jeho ve¬kolepé
ciele.

Ako sa naz¥va to, ke∂ s ist¥m tova-
rom môΩe obchodova† iba ßtát?

Cár na ™ele cirkvi. Peter sa postavil aj
do ™ela cirkvi. Ke∂ zomrel, moskovsk¥
patriarcha vymenoval do ™ela cirkvi
radu, ktorú riadil on sám.

Petrov charakter. Francúzsky ve¬moΩ
o druhej západoeurópskej ceste Petra I.
napísal: „Tohto panovníka právom obdi-
vovali pre jeho záujem, ktor¥ sa pre-
javoval o vládnutie, obchod a ßkolstvo...
Bol bezprostredn¥, ale z neho nech¥balo
ani staré ruské barbarstvo... ¶asto jedá-
val neslußne.“

1. Kto sú cári?
2. ¶o viete o bojaroch?
3. Pre™o cestoval cár Peter po svete?
4. Aké opatrenia prijal cár na rozvoj svojej

krajiny. Aké ciele t¥m sledoval?

Rusko za cára Petra Ve¬kého

Zosilnenie cárskej moci.
Bojari a poddaní.
Vládnutie Petra Ve¬kého  Rusko sa stáva ve¬mocou.
Vybudovanie Sankt Petersburgu.
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ZHRNUTIE

1. ¶o ste sa u™ili o stredovekej Indii a ¶íne?
2. Pre™o vyh¬adávali africké brehy portugalskí moreplavci?
3. Staré americké kultúry: ríßa Mayov, Aztékov a Inkov.

Vyberte nasledujúce v¥razy pod¬a toho, ku ktorej ríßi patria:
Stredná Amerika, obetovanie ¬udí, JuΩná Amerika, rozvi-
nutá cestná sie†, pestovanie fazule, terasovité obrábanie
pôdy, operen¥ had.

4. Pre™o h¬adali európski moreplavci na konci 15. storo™ia
nové cesty?

5. Ako si získal slávu Vasco da Gama?
6. Kedy sa uskuto™nila Kolumbova cesta? Ak¥ historick¥ vek

sa za™al t¥mto dátumom?
7. Pre™o naz¥vajú praobyvate¬ov Ameriky Indiánmi?
8. UkáΩte v historickej mape Magellánovu cestu.
9. Za ak¥m ú™elom sa vydali dobyvatelia do Ameriky?

10. Ako sa zmenili obchodné cesty pod vplyvom zemepisn¥ch
objavov?

11. ¶o znamená v¥raz kolonizácia?
12. Aké rastliny dováΩali z Ameriky do Európy?
13. ¶o je manufaktúra?
14. Pre™o vznikali banky v 16. storo™í? 
15. Pre™o chceli mnohí obnovi† katolícku cirkev?
16. Ktoré sú hlavné zásady Lutherovho u™enia?
17. ¶o hlásal Ján Kalvín? Akú cirkevnú organizáciu vytvoril?
18. Pod¬a ™oho nazvali protestantov? Ktoré dve protestantské

cirkvi poznáte?
19. Pre™o zvolali tridentsk¥ koncil?
20. Kto sú jezuiti? Kto zaloΩil jezuitsk¥ rád?
21. ¶o robili anglickí piráti?
22. ¶o znamená v¥raz: anglikánska cirkev?
23. Ktorá krajina zví†azila nad ßpanielskou „Neporazite¬nou

armádou”?
24. Pre™o sa dostali do konfliktu v prvej polovici 17. storo™ia

anglick¥ krá¬ a parlament?
25. ¶ím sa stal slávny Oliver Cromwell?
26. ¶o je ústavné krá¬ovstvo?
27. Kto bol „krá¬ Slnka”? Aké opatrenia prijal na zv¥ßenie zis-

kov pokladnice a posilnenie armády?
28. Kto bol najv¥znamnejßí rusk¥ cár? Ktoré mesto zachováva

jeho meno?
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Kvôli rozpínavosti Tureckej ríße sa s†a-
Ωili podmienky obchodu s ∂alek¥m v¥-
chodom. Bolo potrebné h¬ada† nové ob-
chodné cesty. Najprv okolo Afriky, ne-
skôr smerom na západ sa snaΩili dosta†
do Indie. Kolumbus pristál roku 1492
v Amerike a hoci si myslel, Ωe je v Indii,
objavil „Nov¥ svet“.

Z Ameriky doviezli do Európy nové
druhy rastlín a ve¬ké mnoΩstvo zlata, ™o
vo v¥znamnej miere prispelo k rozvoju
hospodárstva v západnej Európe. Cechy
vystriedali manufaktúry, v ktor¥ch sa
vyrábalo stále viac priemyselného tova-
ru. R¥chlo zbohatlo meß†anstvo, ktoré sa
venovalo priemyslu a obchodu. 

Na za™iatku 16. storo™ia dozrel ™as na
zreformovanie cirkvi. Pod¬a u™enia ne-
meckého kµaza Martina Luthera sa do-
stane ¬udská dußa do neba jedine pro-
stredníctvom viery v Boha, teda nie sú
potrebné bohaté cirkevné organizácie.
Katolícka cirkev a cisár odmietli refor-
my, a tak sa protestantské cirkvi oddelili
od katolíckej. Nakoniec sa obnovila aj
katolícka cirkev.

Pod vplyvom objavov sa pánom morí
stalo §panielsko, ale koncom 16. storo-
™ia anglické lo∂stvo porazilo ßpanielsku
flotilu. Odvtedy ovládali moria Ang-
li™ania. Anglick¥ panovník namiesto
pápeΩa ozna™il za hlavu anglickej cirkvi
samého seba. V polovici 17. storo™ia re-
volúcia zvrhla v Anglicku krá¬ovskú
moc. Vzniklo ústavné krá¬ovstvo. Ang-
lick¥ krá¬ od konca 17. storo™ia „panuje,
ale nevládne“. 

Vo Francúzsku sa upevnil krá¬ov ab-
solutistick¥ systém. V ™ase …udovíta XIV.
sa stáva Francúzsko vedúcou mocnos†ou
Európy. Krá¬ Slnka vydrΩiaval prepy-
chov¥ dvor.

V Rusku po nieko¬ko storo™nej tatár-
skej nadvláde cári nastolili silnú panov-
nícku moc. Cár Peter Ve¬k¥ rozvíjal ar-
mádu a flotilu a absolutistick¥mi metó-
dami sa snaΩil modernizova† svoju kra-
jinu.
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. Ro a  k a iny na t i asti

o bitke pri Mohá™i sa turecká armáda vrátila domov  ale ces-
tou v ade plienila a pusto ila. Krajina bez krá a v strachu o™a-
kávala al  útok.

va a k á i  o e ená k a ina

Na korunu Uhorska, ktoré zostalo bez krá¬a, si robili ná-
rok aΩ dvaja kandidáti: e inan  a s sk  a án

á o sk . a a sa necha i ko nova  a druhého ozna-
™ovali za nezákonného panovníka. Uhorská ß¬achta bola
rozdelená: jedni prisahali vernos† Ferdinandovi, druhí zasa
krá¬ovi Jánovi. Ferdinand s dlil vo Viedni a ovládal západ-
nú ™as  krajiny. án ápo sk  vlastnil edmohradsko a v -
chodnú ™as  krajiny. Ferdinanda podporoval jeho brat, ne-
mecko-rímsky cisár Karol V. á o sk  sa zasa o áti  so
ia os o  o o oc na kov.

O ktorom krá ovi z habsburskej dynastie ste sa u  u™ili
re™o je problém  ke  krajina má dvoch krá ov a nie jed-

ného
ve te pr klady z histórie horska  kedy boli spory o trón.

a a nsky ie

Mnohí uhorskí ve¬moΩi si boli vedomí, Ωe rozbroje sú
priaznivé len pre Turkov. Preto sa snaΩili presved™i† oboch
panovníkov, aby sa dohodli. Rok   av e i oho
vo a a ne. Krá  án  ktorému sa nenarodil syn, pris¬ú-
bil, Ωe po smrti zanechá trón Ferdinandovi ktor¥ tak bude
môc† panova† v celej krajine.

Nestalo sa tak, pretoΩe krá¬ovi Jánovi sa narodil syn.
¶as† ß¬achty zvolila po Jánovej smrti za krá¬a malého Jána

igmunda.

ájdite v historickom atlase Varad n. V ktorej krajine le
dnes

V. Uhorsko na za™iatku novoveku

e o sa ci stiah i e ia o a
en ho ho ska  Nepoznáme pravé

prí™iny toho, pre™o Turci neobsadili celé
Uhorsko a pre™o sa stiahli. Pravde-
podobne sa im zdali privysoké náklady
na udrΩiavanie stáleho tureckého vojska
v Uhorsku. Stále vojsko nemali ani
v in¥ch podmanen¥ch krajinách. Knie-
Ωatá vo Valaßsku a Moldavsku sa dostali
na trón tieΩ so súhlasom Turkov, platili
ro™né dane a poslúchali sultána, ™ím
zabránili plieneniu tureck¥ch vojakov.

o ste sa u™ili o Vala sku a Moldav-
sku

vo y kan i átov na t n. Ján Zá-
po¬sk¥ bol sedmohradsk¥m vojvodom,
teda mal po krá¬ovi druhú najvä™ßiu ar-
mádu. Bol ve¬mi ob¬úben¥ v kruhu
zemanov, ktorí uΩ za krá¬a Vladislava II.
presadili v krajinskom sneme uznesenie,
pod¬a ktorého po smrti jagelovského
panovníka uΩ nikdy neslobodno zvoli†
cudzieho krá¬a. UΩ vtedy mnohí mysleli
na Zápo¬ského ako na budúceho krá¬a.
Vojvoda svoju popularitu zvyßoval aj
t¥m, Ωe porazil DóΩov¥ch sedliakov.

Ferdinand Habsbursk¥ si nárokoval
trón preto, lebo Jagelovci mu ho v istej
tajnej dohode pris¬úbili. Ferdinand si
zobral za Ωenu Vladislavovu dcéru An-
nu, Ferdinandova mladßia sestra Mária
sa zasa vydala za udovíta II. Po™as zá-
snub ani jeden z nich nemal desa† rokov.

Ján Zápo¬sk¥ sa raz takto s†aΩoval na
nevernos† ve¬moΩov: Nie je nám cudzie
milosrdenstvo a milos†, na zradu sme si
uΩ zvykli... Nemyslite si vßak, Ωe naße
srdce a dußa si odvykli od bolesti.
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n v t eck ch kách

Po tejto správe sa Ferdinand rozzúril a Uhorsko chcel
obsadi† pomocou armády. Slabo vyzbrojené a zle vedené
vojsko vßak príliß ve¬a úspechov nedosiahlo. Nedokázalo
zabra† hlavné mesto Budín, ktor¥ bránili vojaci Jána ig-
munda a jeho matky krá¬ovnej Izabely.

Po Ferdinandovom útoku nezostali ne™inní ani Turci.
Armáda sultána S lejmana ™oskoro dorazila pod Budín.
Rok   ci o sa i i nsky h a ls†ou a zajali
mnoh¥ch uhorsk¥ch ve¬moΩov. Strednú ™as† krajiny zara-
dili do svojej ríße, no Sedmohradsko ponechali Jánovi ig-
mundovi. a ina sa o e i a na t i asti  na v cho e
kde neskôr vzniklo e oh a sk  knie atstvo vládol
Ján igmund, na á a e  v k á ovsko  ho sk pano-
val Ferdinand, a medzi t¥mito dvoma oblas†ami bolo roz-
siahle e ie o  na v á o  kov.

r™ite ste ™ tali román Gézu Gárdonyiho ágerské hviezdy.
Akou ls ou obsadil tureck  sultán Bud n

Nemluvµa Ján igmund samozrejme nemohol riadi†
krajinu. Namiesto neho vládla jeho matka, krá¬ovná Iza-
bela a jeho tútor brat Juraj ( ) (známejßí ako Juraj Fráter). 

Brat uraj vedel, Ωe Sedmohradsko a krá¬ovské Uhor-
sko nemôΩu odporova† Turkom samostatne. Preto za chrb-
tom Turkov sa tajne dohodol s Ferdinandom  e mu odo-
vzdá edmohradsko. Ferdinand s t¥m súhlasil a poslal do
Sedmohradska Ωoldnierske vojsko. Velite  oldnierov sa
vßak domnieval, Ωe brat Juraj je zradca (jeho podozrenie sa
len zvyßovalo, ke∂ Juraj Fráter poslal dane sultánovi) a je
spojencom Turkov, preto ho nechal zavra di .

e an o o sa en  na na sa
V uplynul¥ch rokoch som z Alahovej

milosti a pomocou svojho ví†azného
me™a dobyl Uhorsko a jeho hlavné mesto
Budín. V tom ™ase vßak leΩali od
islamskej ríße ve¬mi ∂aleko a ich spravo-
vanie by bolo †aΩké. Ke∂ sa krá¬ Ján zavi-
azal mi plati† dane, uhorské krá¬ovstvo
som ponechal jemu a po jeho smrti som
ho daroval synovi (Jánovi igmundovi).
Ale krá¬ s Uhorskom hrani™iaceho Ne-
mecka, ist¥ neveriaci Ferdinandus (Ferdi-
nand) zozbieral obrovské vojsko... Získal
v Uhorsku moc a za™al oblieha† mesto
Budín. Mojim cie¬om bolo zmeni† Budín
na jedno zo sídel islamu a Uhorsko
za™leni† do mojej ríße.

Kto je pre mohamedánov Alah
re™o nazval sultán Ferdinanda ne-

veriacim

le man I. odovzdáva v chodn  as† kra iny
ánovi i mundovi-turecká ma ba. 

■ ko obra u  u l c a  i ult no  a
no  i un o ?horsko rozdelené na tri asti
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nik se oh a sk ho knie atstva

Po uplynutí dlhßieho ™asu sa án igmund dohodol
s Habsburgovcami. Zriekol sa krá¬ovského titulu, ale ako
knie a mohol zosta  sedmohradsk m panovn kom. Roku
1571 zvolili za sedmohradské knieΩa §tefana Bátoriho.
Rovnako ako bratovi Jurajovi, aj jemu bolo jasné, Ωe Sed-
mohradsko sa osobitne nemôΩe postavi† proti obrovskej
Tureckej ríßi. V snahe zv¥ßi† svoju vojenskú silu Bátori
uzavrel spojenectvo s po sk m krá om: oΩenil sa s vdovou
po¬ského krá¬a, ™ím získal aj po¬sk¥ trón. o o  knie
a a áto iho sa evni a sa ostatnos  a ne ávis os
e oh a ska.

168 Uhorsko na za™iatku novoveku

Brat Juraj bol kµaz a Ωobrav¥ mních (v tom ™ase naz¥vali
Ωobrav¥ch mníchov bratmi). Slovo fráter znamená po latin-
sky brat: mnísi sa takto oslovovali.

o ste sa u™ili o obrav ch mn choch  2. strana

 ata a a. Brat Juraj vedel, Ωe zdanlivo musí za-
chova† priate¬stvo s Turkami, pretoΩe neve¬ké Ferdinandove
vojsko by nebolo schopné poskytnú† dostato™nú ochranu.
Ani velite¬ Ωoldnierov, ani krá¬ Ferdinand mu vßak nedôvero-
vali: mysleli si, Ωe chce Sedmohradsko odovzda† Turkom.
Krá¬ preto poslal velite¬ovi rozkaz: Vo™i bratovi Jurajovi...
prejavujte zdanlivú priazeµ... ak by ste záleΩitos† nemohli
vyrießi† iná™, odstráµte ho z tohto sveta  (™iΩe zabite ho.)
Velite¬ sa potom rozhodol brata Juraja zabi†.

§tefan Bátori nebol iba skúsen¥ vojak
a vzdelan¥ ve¬moΩ, ale podporoval aj
umenie. Zariadil si prepychov¥ dvor
v hlavnom meste  Sedmohradska  Alba
Julii.  Úctu a lásku vo™i nemu prejavo-
vali aj Poliaci. Jeho plán spoji† Po¬sko
a Sedmohradsko sa mu nepodarilo usku-
to™ni†: po jeho smrti sa obe krajiny rozißli.

1. Kto panoval v horsku po bitke pri Mo-
há™i

2. Ako sa dohodli zmluvné strany vo Vara-
d ne

. Kedy sa horsko rozpadlo na dve a kedy
na tri ™asti

. Vymenujte tri ™asti.
5. Kto panoval v jednotliv ch ™astiach

Ro a  k a iny na t i asti

Dvojité krá¬ovstvo: Ferdinand Habsbursk¥ – Ján Zá-
po¬sk¥.
1541: Budín v tureck¥ch rukách. Rozpad krajiny na tri
™asti.
Prv¥m v¥znamn¥m panovníkom Sedmohradského
knieΩatstva: §tefan Bátori.

rat ura  ( ura  Fráter)

edmohradské knieΩa te an átori

ci o  to ia  Po Jurajovej smrti, po Ferdinandov¥ch
úkladoch a skúsiac kolísavos† Sedmohrad™anov sultán za™al
rozsiahly útok a rozßíril podmanené uhorské územie (1552).
Vtedy obsadil Temeßvár a Solnok. Chcel obsadi† aj Jáger, ale
sa mu to nepodarilo. (O t¥chto bojoch sa budete u™i† v 42.
lekcii.)
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. eck  svet v ho sk

o obsaden  Bud na za™ali Turci organizova  správu na podma-
nenom územ . amiesto stol c vytvorili turecké územné jednot-
ky. a ve mi dôle ité pova ovali aj Turci vyberanie dan .

ecká s áva v ho sk

Medzi prvé opatrenia Turkov v horsku patrilo zdane-
nie kres anského obyvate stva. Pod¬a platn¥ch pravidiel
museli plati† dane iba obyvatelia, ktorí nevyznávali moha-
medánsku vieru. Preto sa snaΩili ™o najr¥chlejßie spo™íta†
obyvate¬ov Ωijúcich na podmanenom území. V najv ™ om
po™te boli poddan . Bohatßí ß¬achtici, ak mohli, ußli na úze-
mie, ktoré Turci neobsadili. 

ká te v historickom atlase územie pod
tureckou nadvládou.

i iu da  museli plati  aj mohamedáni
dve a pol percenta . pom nate si  na ™o
25. strana
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a etky si áhiov

Turci získali aj majetky ß¬achticov, ktorí pred nimi
utiekli. Pod¬a tureck¥ch zákonov patrila vßetka pôda v Tu-
reckej ríßi sultánovi. Panovník prepustil v¥znamnú ™as†
pôdy svojim jazdcom – si áhio , ktor¥m takto platil za
ich vojenské sluΩby.

Sipáhi vedel, Ωe sultán mu môΩe kedyko¬vek o a
tento a etok. Preto sa sna il ™o najlep ie vyu i  sed-
liakov i pôdu. Od sedliakov Ωiadal ve¬mi vysoké sluΩby.

i á ety a a ovia. Územie pod turec-
kou nadvládou bolo rozdelené na oblas-
ti, po turecky vilájety. Na ™ele vilájetu
stál pa a. Najvzneßenejßí z nich bol bu-
dínsky paßa, ktor¥ na podmanenom
území zastupoval sultána. Paßovia vybe-
rali dane pre ßtát, boli vojensk¥mi veli-
te¬mi i najvyßßími sudcami. Ke∂ sa
niekto s†aΩoval na Turka, mohol sa obrá-
ti† na paßu. 

etská a . Jedn¥m z najkrutejßích druhov daní bola
detská da . Tureckí vybera™i daní sa z ™asu na ™as objavi-

li v dedinách, vyberali najsilnejßie a najßikovnejßie deti, kto-
ré potom vychovávali za jani™iarov. Deti uΩ nikdy viac neu-
videli svojich rodi™ov a súrodencov.

Kto boli jani™iari
V ktorej bitke spôsobili jani™iari porá ku uhorsk ch vojsk

ist nskeho a . Budínsky paßa vyzval obyvate¬ov,
aby prißli na jeho dvor, pretoΩe ich chcel spo™íta† (bolo to
dôleΩité kvôli daniam). Úryvky z paßovho listu: Opätovne
vás vßetk¥ch upozorµujeme, ... aby ste prißli bez meßkania,
nemusíte sa nikoho a ni™oho bá†. Prisaháme na svoju pravú
vieru, ™es† a ¬udskos†, Ωe sa vám na naßom majetku ni™ nes-
tane... Avßak keby ste neprißli   k váßmu pánovi po tomto lis-
te, za biedu, ktorá sa na vás zvalí, budete vinní vy sami, a nie
my...

vo it  anenie. Sedliaci nemuseli
plati† dane len sipáhiom. Zemepáni,
ktorí ußli na neokupované územie, pravi-
delne posielali svojich vybera™ov daní,
aby vybrali od poddan¥ch dane, ktoré im
pod¬a ich zemepánskeho práva patrilo.
Naz¥vali to dvojit¥m zdanením. 

Tureck  cintorín v udíne. ßimnite si  Ωe ná-
hrobné kamene nezobrazu  kríΩ  ale turban. 

■ o  turban?

7 7/2 /06 12:1 M Page 169



está na o aneno  e

Pred †aΩk¥m osudom ußli mnohí sedliaci do vä™ßích
osád. e e ánske está sa o ást i (Debrecín, Ke™ke-
mét, Ve¬k¥ Kereß, Segedín). Na rozdiel od starßích miest
nemali vysoké hradby, obklopovali ich len palánky ohra-
dy z dreven ch kolov . Na ™ele mesta stál richtár  ktor¥
riadil kaΩdodenn¥ Ωivot obyvate¬ov a rozhodoval v spor-
n¥ch záleΩitostiach. Oni zozbierali aj dane pre Turkov.

iekto  e e ánske está osta i o  s tána ivi
iá.

Obyvatelia zemepánskych miest boli predt¥m poddaní
alebo zemania. Svoj hnute¬n¥ majetok vzali so sebou, ale
pôdu nemohli naloΩi† do batoha  Na podmanenom území
bolo preto okrem neob¥van¥ch a spustnut¥ch dedín aj ve¬a
neobrábanej pôdy. Pásli sa po nich o ovsk  stá a hov

ieho o ytka. Stáda stráΩili pohoni™i. Star¥ ma∂arsk¥
jazyk mal pre nich pomenovanie ha . Hajdúsi
naráΩali na mnohé nebezpe™enstvá, stáda napádali niekedy
vlci, inokedy zlodeji. ajdúsi preto boli na boj vycvi™en
bojovn ci  ktorí sa nebáli Ωiadnych hrozieb.

Okrem zemepánskych miest zostali zachované aj staré
mestá. Mnohí obyvatelia vßak zomreli po™as tureck¥ch
útokov, alebo neskôr ußli. Do prázdnych domov sa nas†a-
hovali Turci, alebo zostali neob¥vané a pomaly chátrali.

Kostoly v mestách Turci ™asto prestavali na mohame-
dánsku modlitebµu – e it . Ved¬a postavili aj ina et,
™iΩe vysokú, úzku veΩu, odkia¬ zvolávali veriacich na
modlitbu. Na mnoh¥ch miestach vybudovali aj kúpele,
ktoré ™asto navßtevovali mohamedáni. 

opakujte si p  zásad  mohamedánskeho nábo enstva.
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ani iar a sipáhi ■ Ktor   ani iar a ktor  i i?Turci popí a  kávu. Tento zvyk rozßírili v hor-
sku Turci.

a arsk  siv  hov dzí dobytok. e odoln  vo i
v kyvom po asia  chovali ho mimo maßtalí.
Zemepánske mestá na zemí pod tureck m ar-
mom zbohatli z obchodu s hov dzím dobytkom.

O zemepánskych miestach ste sa u  u™i-
li. Ak  je rozdiel medzi zemepánskymi
mestami a slobodn mi krá ovsk mi mes-
tami

ká te tieto mestá na mape.

vo  hov ieho o ytk . RoΩn¥ sta-
tok z Uhorska bol v Nemecku ve¬mi ob-
¬úben¥. Z obrovsk¥ch zvierat mohli zís-
ka† mäsiari ove¬a viac mäsa ako z men-
ßích západoeurópskych druhov. Hovädzí
dobytok mal aj inú prednos†: mohli ho
¬ahko prepravi†. Stáda totiΩ poháµali na
trhy do vzdialen¥ch miest po vlastn¥ch
nohách. Ke∂ hrozila vojna, bolo moΩné
pohna† stáda na iné územie, kde nehro-
zilo nebezpe™enstvo
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. á ovsk  ho sko

everná a západná ™as  krajiny  krá ovské horsko  bolo
zdanlivo nezávislé  ale ho riadili absburgovci. eskôr to za-
pr ™inilo mnohé vojny.

a insk  sne y

Na územiach, ktoré leΩali na západ a sever od porobenej
oblasti, dali ß¬achtici s¬ub vernosti habsbursk¥m krá¬om.
Túto ™as† krajiny riadili z Viedne a Bratislavy. Vo Viedni
sa zdrΩiaval panovník a jeho radcovia, tam bola aj poklad-
nica.

Uhorsko na za™iatku novoveku 171

1. re™o Turci ve mi r chlo s™ tali obyvate ov
2. o robili hajdúsi
. Op te zemepánske a iné mestá v tureckom podru™ .

eck  svet v ho sk

Turecká verejná správa – dane.
Majetky sipáhiov.
Vy¬udnené ve¬ké oblasti:
– roz¬ahlé zemepánske mestá → obchod s hovädzím dobyt-
kom.
Mestá: meßity, minarety, kúpele.

st  ho sk  cestovate  viac ako 50 ro-
kov po príchode Turkov o stave na
na sa Niekedy narazím na dôkaz
toho, Ωe Budín bol naozaj tak¥m, ako ho
kedysi opisovali... Teraz uΩ nikde nie je
Ωiadna krása: vßade je ßpina. Novú ...
hradu tu nikde nevidíß Ωiadnu. Z cintorí-
nov odniesli mramorové tabule na roh
ulice, kde slúΩia bu∂ ako miesto na sede-
nie, alebo ako stôl pre obchodníkov.

a insk  sne  vo  k á a. Ke∂ panov-
ník zomrel, palatín zvolal krajinsk¥
snem, aby zvolil nového krá¬a. Ke∂ mal
krá¬ syna, zvolili jeho. V¥menou za ver-
nos† krajinského snemu krá¬ musel skla-
da† pr sahu  Ωe dodrΩí zákony krajiny.
(NajdôleΩitejßím zákonom bolo oslobo-
denie ß¬achty od daµovej povinnosti.)
Túto prísahu musel potvrdi† aj písomne.
Práva a povinnosti palatína sa upravili
eßte za ™ias krá¬a Mateja.

opakujte si  o aké práva a povin-
nosti i lo  116. strana

upole budínskych rá ovsk ch k pe ov. Turci stavali k pele a  z ná-
boΩensk ch dôvodov.

tikostolská dΩami a ■ k   ro i l i
kr an k  a o a n k  i la k

ko tolo ?
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ho sk  á e itosti sa vy avova i s avi a v atis
ave. Vä™ßinou sa tu zdrΩiaval aj zástupca krá¬a palat n.

Krá¬ zvolával krajinské snemy do Bratislavy. 
a e ite o  oho  k a insk ch sne ov o o

o s h asenie an  a vo akov ot e n ch na vo n . Obe
sa najviac dotkli poddan¥ch, ale ß¬achta s nimi súhlasila
len †aΩko. Ke∂ totiΩ poddaného zobrali na vojnu, alebo ho
nútili plati† pokladnici zv¥ßené dane, zároveµ sa zniΩovali
príjmy zemepána. 

na  a e ov

V krá¬ovskom Uhorsku zemepáni zmenili spôsob hos-
podárenia (najmä tí, ktorí mali obrovské majetky). ávnej-
ie dal poddan¥ desiatok cirkvi, druh¥ desiatok zemepá-

novi, alebo to zaplatil v peniazoch. Majetok statkára po-
chádzal najmä z t¥chto príjmov. Majer  ktor¥ obrábal pod-
dan¥ zadarmo, slúΩil na vyΩivovanie zemepána a jeho
rodiny a b¥val rozlohou mal . Ceny obilia vßak v Uhorsku
i v zahrani™í vzrástli. Preto chce i e e áni a  viac e
nice  a e a ovsa. v i i o oh  a e ov. Od pod-
dan¥ch vyΩadovali, aby za uΩívanie tzv. poddanskej usad-
losti obrábali stále vä™ßiu rozlohu majerskej pôdy. a

e ite o  ovinnos o  (sluΩbou) a na v  e e
no  e o an ho sa stávala o ota.
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1. Ak mi zále itos ami sa zaoberali na bratislavskom kra-
jinskom sneme

2. re™o sa zvy ovala robota

á ovsk  ho sko

Správa krá¬ovského Uhorska – úloha krajinského snemu.
Rast cien obilia – zemepáni zvyßujú rozlohu majerov.
Rastúce bremená poddan¥ch.

ká te na mape Bratislavu. V ktorej
krajine sa nachádza dnes  ve te pr -
klady na také krajinské snemy  na
ktor ch schválili dôle ité zákony.

está na e  k á ovsk ho ho ska.
Na rozdiel od dolnozemsk¥ch zeme-
pánskych miest ich obklopovali pevné
múry a ich obyvatelia mali viac v¥sad.
Predsa sa nerozvíjali tak r¥chle ako
západoeurópske mestá. Priemysel v nich
zostal na úrovni remeseln¥ch cechov a
manufaktúry nevznikli. Zemepáni si
totiΩ drahé v¥robky, látky, odev a ßperky
nechali doviez† radßej zo západu. Jedno-
duchßie zbrane a kaΩdodenné náradie za-
sa vyrábali ich remeselníci v majersk¥ch
centrách.

re™o je rozvinutej ia manufaktúra
ako cech

Ro vo  an ctva. V severnom Uhorsku
sa r¥chle rozvíjali bane. Rudu dolovali
pomocou kladiva a Ωelezn¥ch ty™í, no
postupne sa rozßírilo aj pouΩívanie puß-
ného prachu (baníci sa to nau™ili pri ob-
liehaní hradov).

V baniach sa objavili aj prvé stroje.
Okolo roku 1550 ist¥ nemeck¥ inΩinier
napísal: Tento stroj (™erpadlo), ktor¥ je
schopn¥ vyhna† vodu z ve¬kej h bky,
poháµa 32 koní. Z nich  8-8 pracuje ßtyri
hodiny, potom dvanás† hodín odpo™í-
vajú... V Banskej §tiavnici postavili tri
takéto stroje, ktoré poháµa 96 koní. Naj-
spodnejßí stroj je 670 stôp pod povr-
chom.

ájdite v historickom atlase také
severouhorské mestá  v ktor ch
názve je slovo banská  bansk .

anoráma ratislavy ■ Ktor  ri ka  obra n  na obr ku?
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uchy a ve moΩa (na hrade rásna Hôrka).  tom ase edli dva razy den-
ne  doobeda o 11. hodine a ve er. Ra a ky sa rozßírili len ove a neskôr.

■ i nit  i kuc n k  n ra i

remnica bola edn m z na bohatßích miest 
v Hornom horsku  bola strediskom mincov-
níctva. Razili tu kvalitn  zlat  dukát. ■ it  

 i toricko  atla  orn  or ko

edliacky dom a izba v sedliackom dome. Tento typ bol charakteristick  v uhozápadnom horsku. kná s  kvôli nepria-
te ske  hrozbe malé.  izbe b valo 1  udí  uΩi sa vßak nas†ahovali dnu len v na v ße  zime  inokedy spávali v maßtali

alebo na pavla i. 
■ i nit  i n b tok  o r r a aria ni ?

zdobená cechová truhlica.  mestách krá ovského horska sa rozví al
cechov  priemysel.  bedni uschovávali ma etok a cechové písomnosti. 

■ K  l no ia c c u c ô o ali  u li tru licu ot ori  r o?
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. inovia oh ani n ch h a ov

a hraniciach krá ovského horska a poroben ch územ  stáli
pohrani™né hrady. O hrdinstve tamoj ch vojakov rozprávajú
mnohé romány  básne a filmy. Vymenujte niektoré.

iehanie ôs e

Turecká armáda sa neuspokojila s obsadením Budína
a strednej ™asti krajiny. ultán chcel doby  aj Viede . Roku

 obrovské turecké vojsko postupovalo nie pri Dunaji,
ale pozd  rieky ráva.

Ferdinand zúfalo Ωiadal svojho brata, nemecko-rímske-
ho cisára Karola V., aby mu poskytol peniaze a vojakov.
Nakoniec sa mu aj podarilo zozbiera† vä™ßie vojsko na
obranu Viedne. K bitke vßak nedoßlo, pretoΩe tureckú ar-
mádu zastavil drobn¥ uhorsk¥ hrad ôs e . Hradn¥ kapi-
tán ik á  i i velil 28 uhorsk¥m husárom, 18 ne-
meck¥m jazdcom a 700 sedliakom z okolia. Turci mohli
hrad obís†, ale sa obávali, Ωe hradná posádka neskôr môΩe
prepadnú† ich zásobovacie jednotky. Preto za™ali hrad ob-
lieha†. Staré múry sa ™oskoro zrútili, ale obrancovia sa ne-
vzdávali. Turci sa museli nakoniec obliehania vzda†. 

174 Uhorsko na za™iatku novoveku

akto sa s a ova  ist  e itsk  n ch
na nev a nos  s se n ch k a n  Kto
zabránil tomu, aby Turci zni™ili Nemec-
ko? Uhorsko... Kto zabránil neveriacim
v tom, aby sa prebojovali cez ™eské hra-
nice? Uhorsko. A nakoniec kto zavrel
bránu pred Turkom, ktor¥ chcel zaúto™i†
na Rakúsko? Len Uhorsko. Táto krajina
ubránila mier kres†ansk¥ch provincií,
ich mestá obohacovala zlatom a strie-
brom, zásobovala ich potravinami a
chránila zbraµami. A h¬a, toto neß†astné
Uhorsko ... nemôΩe o™akáva† pomoc od
nikoho.

o viete o jezuitskom mn skom
ráde

y o icky o sa en  h a . Turecká
armáda mohla bojova† iba v lete. V zime
bolo †aΩké zabezpe™i† potraviny pre ¬udí
i zvieratá, preto u Turkov bolo pravid-
lom, Ωe v¥pravy treba ukon™i† do 26. ok-
tóbra a potom sa stiahnu†. S lejman to
vedel, a ke∂ videl, Ωe sa mu nepodarí
Kôszeg doby†, pozval Jurißi™a na roko-
vanie a poΩiadal ho, aby mohol vyt¥™i†
na ruiny tureckú vlajku s konsk¥m chvos-
tom. Kapitán chcel svojich ¬udí zachrá-
ni† a súhlasil s t¥m. Avßak sultán sa aj
tak oneskoril: pri Viedni sa uΩ sústredila
kres†anská armáda.

o  a es . ¶asto sa stávalo, Ωe vojaci
viedli namiesto bitky súboje. Ke∂ vßak
nemali odvahu bojova† v súboji, uch¥lili
sa k lsti. Jeden z najznámejßích uhor-
sk¥ch bojovníkov kapitán Juraj Turi pa-
dol do takejto pasce. Ke∂ vßak videl, Ωe
ho nepriate¬ porazí, dal si dole prilbu
a zvolil si radßej smr†, ako doΩivotné
rabstvo.

ájdite na mape rávu a Kôszeg.

Tureck  tulec so ßípmi. uk zostal dôleΩit m a
potom  o vynaßli strelné zbrane. alánkové
hrady sa snaΩili podpáli† pomocou horiacich

ßípov.

ißto  zo 16. storo ia. rvé strelné zbrane na-
p ali pußn m prachom spredu  zapa ovali ho
knôtom  ktor  vßak bol citliv  na vlhkos†. reto
vymysleli kruh  ktorého okra  bol drsn . e  sa
potiahol koh tik  kruh sa zakr til a odrel o ka-
mienok a vznikla iskra  ktorá potom zapálila

pußn  prach. 
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oha h a ov

r pad Kôszegu poukázal na dôle itos  pohrani™n ch
hradov. Nie vΩdy sa vßak naßli peniaze na v¥stavbu poriad-
nych pevností, preto stavali aj lacnejßie, tzv. palánky. is-
tovali aj stráΩne veΩe, tzv. vartovky a opevnené kostoly ale-
bo klá tory  ktoré slúΩili na to, aby z nich pozorovali nepria-
te¬a, odstraßili vojakov a podávali správu o blíΩiacom sa
vojsku. Vytvárali ich ™asto z opusten¥ch kostolov alebo
in¥ch kamenn¥ch budov a slúΩilo v nich 10–20 vojakov.

kúste odhali  pôvod názvov: palánka  vartovka  strá na
ve a a opevnen  kostol ™i klá tor.

Ke∂ boli k dispozícii peniaze, snaΩili sa prestava† a
spevni† aj starßie vä™ßie hrady. Vysoké múry a veΩe sa os-
ved™ili, nepriate¬ na ne nemohol vyliez†, ale potom, ™o sa
rozßírili delá, tieto hrady uΩ boli nemoderné, pretoΩe sa po
stre¬be r¥chle zrútili. Preto radßej stava i n ke a h

a ty a to iaceho ne iate a sa sna i i a  v i
e ane  v ia enosti st e o  ie .
Podobn¥ ú™el mali aj vodné priekopy  v ktor¥ch tesne

pod hladinou vody umiestnili ßpicaté koly. Aj úto™iaci
vym¥ß¬ali nové fortiele. Zdokona¬ovali delá a zvyßovali
ich dosah a presnos†, snaΩili sa vodu z priekopy odvies†.
Pod múrmi vykopali skryté tunely, ktoré naplnili pußn¥m
prachom. Ke∂ sa tieto náloΩe podarilo odpáli†, zrútil sa aj
ten najsilnejßí múr.

O tuneloch vykopan ch pod hradné múry ste u  ™ tali v lekcii
o bitke pri Mohá™i. Ktor  uhorsk  hrad obliehali t mto
spôsobom Turci
Géza Gárdonyi v románe ágerské hviezdy opisuje  e ob-
rancovia sledovali  ako Turci kopú tunel. Ak sa na to pam -
táte  porozprávajte o tom.

Rok ve k ch h a n ch vo en

a  t eck  tok sa a a  ok  . Tentoraz
chceli obsadi† severné Uhorsko. Chceli získa† zlaté a strie-
borné bane, ale v neposlednom rade sa snaΩili odreza† od
seba krá¬ovské Uhorsko a Sedmohradsko. 

ozrite sa v historickom atlase  ako by sa boli od seba od-
delili krá ovské horsko a edmohradsko.

Armáda sultána S lejmana rad radom obsadzovala
uhorské hrady. Obrancovia Teme váru sa vzdali: Turci im
pris¬úbili, Ωe môΩu slobodne odís†, ale vä™ßinu z nich poza-
bíjali. Na hrade v olnoku slúΩili cudzí Ωoldnieri. Ke∂ sa

Uhorsko na za™iatku novoveku 175

tav a oh ani n ch h a ov. Nie-
ktoré pohrani™né hrady pripomínali
hrady z obdobia spred nájazdu Tatárov.
Do zeme zakopali vo dvoch radoch
hrubé koly, medzi ne prepletali prúty,
medzeru vyplnili zeminou a zvonku
zalepili hlinou, aby nepriate¬ nemohol
túto stavbu zapáli†. Tak¥to hrad bol
slabßí od kamenn¥ch, ale bol aj lacnejßí.

ho sk  ve ite  o ch o e o ovn kov
v oh ani n ch h a och na sa  Len
Boh vie, ako postrádajú... Mnoh¥m
z nich, ktorí slúΩia jeho v¥sosti uΩ 40
rokov, stekali po tvári a starej brade
slzy... Je moΩné, Ωe tri alebo ßtyri dni ne-
jedli chlieb.

Typy palánkov ch m rov 
■ k   ro i l i ra o  a al nkou?
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dopo™uli, Ωe sa blíΩi obrovská nepriate¬ská armáda, hrad
opustili. Sú™asne s postupom sultánovej armády za™al útok
aj budínsky paßa, ktor¥ obsadil niektoré severné pohrani™-
né hrady. Najznámejßí bol drége¬sk¥ hrad.

ost  kov s e o  k seve n  ho sk  aha
táva   i a e in  si ne  h a  á e . eho ve ite o

o  te an o ktor¥ po™ul o osude ostatn¥ch pohrani™-
n¥ch hradov. Preto sa snaΩil zozbiera† ™o najviac peµazí na
spevnenie múrov hradu. Tak isto chcel získa† ™o najviac
vojakov, ale obrancov bolo iba dvetisíc. Turecké vojská
boli aspoµ v dvadsa†násobnej prevahe  Obliehanie trvalo
38 dní. Nakoniec zví†azili obrancovia: turecká armáda na
™ele s budínskym paßom musela zahanbene ustúpi†.

eváci

Správa o hrdinstve jágersk¥ch obrancov sa rozßírila
v Uhorsku i zahrani™í. Vandrujúci speváci ospevovali his-
tóriu jágerského ví†azstva, ™ím povzbudzovali obrancov
ostatn¥ch hradov. Bolo to potrebné, pretoΩe posádka hra-
dov sa ™asto búrila kvôli nieko¬komesa™nému omeßkaniu
vyplatenia Ωoldu. Nezostávalo im ni™ iné, neΩ vies† príleΩi-
tostné útoky z hradu na územie kontrolované Turkami
a takto ulúpi† jedlo, odev i zbrane. 
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iehanie e a. Armáda budín-
skeho paßu obk¬ú™ila drége¬sk¥ hrad.
V tejto beznádejnej situácii dal velite¬
Juraj Sondi vynosi† vßetky cenné veci na
dvor a zapáli†. Vojakom povedal: ke∂
zví†azia, dostanú bohaté odßkodné, ke∂
padnú, nech nezostane Turkom ni™. Po
útoku sa hradné múry r¥chle zrútili, ale
paßa darmo vyzval Sondiho, aby sa vzdal.
Sondi a jeho vojaci padli so zbraµou
v ruke. Ví†azn¥ paßa ich hrdinstvo uznal
aj t¥m, Ωe ich nechal riadne pochova†.

á e sk  h inovia. Na jágersk¥ hrad
zaúto™ili Turci trinás†krát a zakaΩd¥m
museli ustúpi†. Obrancovia vyuΩívali
vßetky moΩné prostriedky. Vrhli na úto™-
níkov pußn¥m prachom ™i smolou na-
treté horiace kolesá. Ke∂ uΩ jani™iari vy-
liezli na múry, naliali na nich horúcu
vodu, hádzali horiacu slamu ™i kamene.
Hrdinsky obstáli aj jágerské Ωeny: spolu
s manΩelmi a synmi bojovali na baßtách.

e astian in i antos. Diela van-
drujúcich spevákov nezostali zachované.
Básne Sebastiana Tinódiho Lantosa
vßak môΩeme ™íta† aj dnes. Bol jedn¥m
z prv¥ch básnikov, ktorí písali básne nie
po latinsky, ale po ma∂arsky. Ospieval
históriu jágerského hradu, osud Juraja
Sondiho a iné hrdinské ™iny. 

Hrdinskí obrancovia á ru  
■ oro r a t  na kla  a b  a ro nu

r k  i  ako o ali ri obran  n
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iehanie i etvá  

Na nevydaren¥ útok na jágersk¥ hrad spomínali aj Turci.
Star¥ sultán lejman sa rozhodol sám postavi  do ™ela
vojsk a tiahnu  na Viede . Zastavilo ho vßak hrdinstvo ob-
rancov pohrani™ného hradu i etvá . Po™as dlhého oblie-
hania S lejman ochorel a zomrel, ™o vßak obrancom na
™ele s ik á o  nsky uΩ nepomohlo. Rozhodli sa:
Ωiví sa nedostanú do rúk Turkov  od veden m r nskeho
vyzbrojen  iba me™om urobili v pad z hradu a chceli pre-
lomi  turecké l nie. V etci umreli hrdinskou smr ou.

Turecká armáda uΩ bez velite¬a nepokra™ovala vo v¥-
prave, ale sa stiahla. Viedeµ bola opä† uchránená pred úto-
kom.
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1. Ak  bol cie  tureckej v pravy roku 15 2
2. re™o neobi li Turci kôszegsk  hrad
. Ak m spôsobom stavali uhorské hrady v tureckom obdo-

b
. Rozprávajte o obrane jágerského hradu.

inovia oh ani n ch h a ov

1532: úspeßná obrana Kôszegu.
Rastúci v¥znam hradov (v¥stavba hradov, typy hradov).
1552: rok ve¬k¥ch bitiek o hrady (Temeßvár, Drége¬, Jáger).
1566: hrdinská smr† Mikuláßa Zrínskeho (Szigetvár).

Kapitán obliehaného Szigetváru ik
á  nsky sa i  so svo i i vo ak i

takto  Nechcem zo Szigetu ujs† a ute-
ka†... Po∂me ako drie™ni bojovníci do zá-
pasu s nepriate¬om, aby sme po smrti
získali ve™nú slávu. Verte mi, ... Ωe vás
neopustím, k¥m budem Ωi†.

bliehanie zi etváru na turecke  ma be

Zrínsky robí v pad z hradu
 ma ba ertalana zékely 

■ oro r a t  ako a
kon il t nto bo ■
oro na t  tur ck  a a
ar k  obra ni  obli

ania
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. Re o ácia v ho sk

a za™iatku 16. storo™ia  ke  Turci obsadzovali krajinu
v horsku sa r chle rilo protestantské nábo enstvo. Turci s
pote en m sledovali  e nábo enské spory navzájom znepria-
te ujú hrov. V tom ™ase v aka protestantom nastal rozkvet
v oblasti kultúry.

enie otestantske  vie y v ho sk

Lutherove u™enie sa dostalo do Uhorska ve¬mi r¥chle.
UΩ na dvore manΩelky udovíta II. bolo viac protes-
tantsk¥ch kµazov. Nové náboΩenstvo sa ßírilo aΩ po bitke
pri Mohá™i. Pomáhalo v tom zoslabenie katolíckej cirkvi
a v neposlednom rade aj smr† vä™ßiny biskupov a arcibis-
kupov v mohá™skej bitke. 

V rôznych miestach Uhorska sa uchytili protestantské
smery rozli™n¥m spôsobom. V západnej ™asti vyberali kµa-
zov zemepáni. Vä™ßinou to boli duchovní, ktorí boli Luthero-
v¥mi prívrΩencami. Robili to ™asto aj preto, lebo zemepáni
¬ahko získali desiatok patriaci cirkvi. Naj™astejßie vßak aj
samotn¥ zemepán bol horliv¥m prívrΩencom protes-
tantského u™enia. Sedmohradskí Sasi sa rozhodli pre
luteránske náboΩenstvo a do svojich miest poz¥vali u™e-
n¥ch kµazov z Nemecka. Lutherov¥ch prívrΩencov naz¥-
vame luteránmi, alebo evan e ik i. 

Vo v¥chodnom Uhorsku a v t¥ch sedmohradsk¥ch ob-
lastiach, kde Ωili Ma∂ari, rozhodli o náboΩensk¥ch záleΩi-
tostiach na konciloch a v polemikách. Hovorilo sa na nich
po ma∂arsky, aby kaΩd¥ rozumel. Vä™ßinou ví†azili Kalví-
novi prívrΩenci, ktor¥ch naz¥vame kalvínmi alebo e o

ovan i. á o ensk  o e iky boli ™asto ve¬mi ostré,
aΩ surové. iskutéri sa snaΩili ßíri† svoje názory v ™o naj-
vä™ßom kruhu. voje my lienky sp sali a v kni nej podobe
aj vydali. 

178 Uhorsko na za™iatku novoveku

Protestantské u™enie ßírili spo™iatku
najmä b¥valí mnísi. Mnohí sa pamätali
na kruté potla™enie DóΩovho sedliacke-
ho povstania, kedy zomreli aj mnohí
mnísi. Katolícku vieru povaΩovali za ná-
boΩenstvo pánov , namiesto neho chceli
ßíri† náboΩenstvo ¬udu , ™iΩe protes-
tantstvo.

 ste sa u™ili o koncile. Vysvetlite v -
znam tohto slova.

o bolo podstatou utherovho u™enia
Kedy panoval udov t II.  Ako zomrel

o je desiatok a ktor  krá  ho zaviedol
Kto sú asi

e no ch  kosto y. Kostoly prerábali
pod¬a kalvínskych zvykov. Pod¬a kalví-
nov je uctievanie svät¥ch zbyto™né, do-
konca ßkodlivé, odstránili oltár a sochy.
Zatreli aj obrazy. Kazate¬nicu umiestnili
do prostriedku. Vnútro kostolov predsa
ozdobili: stropy a bo™né steny ™asto vy-
ma¬ovali farebn¥mi rastlinn¥mi motív-
mi.

ekne ozdobovaná
kazate nica v kalvín-
skom kostole.  prote-
stantsk ch kostoloch
boli namiesto oltára
kazate nice. ■ r o?
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i ia v a a sko  a yk

Kníhtla™ neslúΩila iba náboΩensk¥m polemikám. o na
áhave  áci a o  ve en  ka v nskeho chovn ho
a a a á o yiho e o i i o a a sk ho a yka ce
i i . Vydali ju v obci Vizsoly (preto sa naz¥va vizsoly-

ská Biblia ). Neskôr vytla™ili aj ma∂arské spevn ky a mod-
litebné knihy. ud sa tak mohol zapoji† do bohosluΩieb.

V snahe, aby tieto knihy mohlo pre™íta† ™o najviac ¬udí,
protestanti otvo i i v ho sk  noho k . Na mnoh¥ch
miestach prebrali starßie reho¬né ßkoly. ikdy predt m sa
nenau™ilo ™ ta  to ko ud . 

Ako sa udia oboznamovali s nábo ensk m u™en m pred roz-
ren m kn htla™e
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otestantstvo v e oh a sk  a na e iach
o sa en ch ka i

V Sedmohradsku sa rozßírili protestantské náboΩenstvá
rovnako r¥chle ako v ostatn¥ch ™astiach krajiny. Vä™ßina
sedmohradsk¥ch knieΩat sa prikláµala k novej viere. Jedi-
ne Sikuli sa drΩali katolíckeho náboΩenstva.

Po Lutherovi a Kalvínovi sa vßak ™oskoro objavili aj
∂alßí novátori, ktorí zavrhovali aj e istenciu v tej trojice.
Hlásali, Ωe uctieva† treba jedine Boha, preto sa naz¥vajú

nitá i (latinské unus  znamená: jedin¥). 
Pre mal¥ ßtát medzi krá¬ovsk¥m Uhorskom a Tureckou

otestantsk  chovn  takto k iti o
va  e ych ánov  Mnohí páni ...
míµajú sto, tristo forintov na zábavy  so
psami, koµmi, na panské oble™enie ™i
maßkrtnos†... Ale ani po prosbách nie sú
ochotní pomôc† pri v¥chove chudob-
n¥ch poddansk¥ch sirôt.

o mysl te  pre™o pova oval duchov-
n  za dôle ité kolenie det  podda-
n ch

a v nsky R   e ec n. Vo v¥-
chodnej ™asti Uhorska sa stal najdôleΩi-
tejßím strediskom kalvínov Debrecín.
Kµaza a u™enca, vynikajúceho polemika
Petra Juhása Meliusa tu zvolili za biskupa.

niΩnica debrecínskeho kolé ia 
■ or cia i o ala ôl ito  l ania la c  u

r o?

rvá iblia v ma arskom azyku  tzv. vizsolyská
iblia. 1  stránková kniha váΩila takmer 6

kilo ramov. ydali u v 00 e emplároch  do-
dnes sa zachovalo  kusov  z nich 0 e na ze-

mí a arska.

anti ek ávi  bol jedn¥m z najzná-
mejßích ßírite¬ov unitárnej viery v Sed-
mohradsku. Duchovn¥ sa narodil ako
katolík, ale ke∂ ßtudoval na nemeckej
univerzite, stal sa Lutherov¥m prívrΩen-
com. Po návrate do Uhorska si myslel,
Ωe pravdu majú kalvíni: neskôr sa stal aj
vodcom kalvínov. Ke∂ sa vßak zoznámil
s unitárnou vierou, bol presved™en¥, Ωe
naßiel pravé náboΩenstvo. Na dvore Jána

igmunda to bol on, kto vyhlásil, Ωe
Svätá trojica nee istuje. Po smrti knie-
Ωa†a bol vßak v náboΩensk¥ch polemi-
kách porazen¥. Vrhli ho do Ωalára, kde
™oskoro zomrel.

re™o uvrhli Franti ka ávida po
nábo enskej polemike do alára
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ríßou by bolo ve¬mi nebezpe™né, keby vypukli náboΩenské
spory. Preto krajinsk¥ snem v Torde roku 1568 vyhlásil:
na e  e oh a ska o no vy náva  v etky ty i
ná o enstvá s o o ne.

O ktoré tyri nábo enstvá ide

Na o aneno  e kvôli silnému tureckému
útlaku zostalo len ve¬mi málo katolíckych kµazov.

rotestantstvo sa rilo najm  v zemepánskych mestách.
Aj na t¥chto miestach boli ™asté náboΩenské polemiky.
Turci ich sledovali bez záujmu: pre nich bolo dôleΩité iba
to, aby kres†ania platili dane. 

180 Uhorsko na za™iatku novoveku

. otiha s sk  o  te ana o ka a

rotiturecké boje znamenali pre horsko a ké bremeno. Mimo-
riadne urá livé to bolo vtedy  ke  uhorsk ch achticov trestali
na základe falo ného obvinenia  aby im mohli zhaba  majetok.

tnás o ná vo na

Roku 159  vypukla medzi Turkami a absburgovcami
al ia ve ká vojna. Viedensk¥ dvor získal pre seba aj spo-

jenectvo sedmohradského vojvodu. Kres†anské vojská boli
spo™iatku úspeßné, ale Budín uΩ nedokázali doby†.

Obyvatelia Sedmohradska vßak mali strach. udia sa
obávali  e sultán mô e hocikedy zaúto™i  na neverné úze-
mie. Ke∂ sa cisár a uhorsk¥ krá¬ R o dozvedel o neis-
tote Sedmohrad™anov, os a  ene á a ast na ™ele Ωold-
nierov, a y o sa i  e oh a sk  knie atstvo. Bastovi
vojaci boli krutí, plienili a pustoßili: ™oskoro zni™ili celé
rozkvitajúce knieΩatstvo. 

ykon t ovan  ocesy

Situácia nebola lepßia ani na západe, v k á ovsko
ho sk . Na cisárov rozkaz sa za™ali vykon t ovan

1. re™o sa utherove u™enie rilo
r chle v horsku

2. re™o bolo dôle ité  aby Bibliu vytla-
™ili aj v ma arskom jazyku

. Kto sú unitári

Re o ácia v ho sk

R¥chle ßírenie evanjelického a kalvín-
skeho náboΩenstva.
Prvá Biblia v ma∂arskom jazyku –
Gaßpar Károlyi.
Rozßírenie unitárnej viery v Sedmo-
hradsku.

ci a otestanti. Niekedy sa stávalo, Ωe Turci zasiahli do
náboΩensk¥ch sporov medzi kres†anmi. Spravidla boli na
strane protestantov. O takomto prípade píße luteránsky kaza-
te¬ Imrich Osijeck¥: Bohabojní a krotkí ¬udia ma zavolali do
Tolny a umiestnili ma v kostolíku na kraji mesta. ud sa tu
(pod¬a viery) rozde¬uje na dve ™asti. Podaktorí ... zubami-
nechtami chránia pápeΩstvo. Viedli sme tu tvrdé boje. Ale
Pán nám prißiel na pomoc v podobe tureck¥ch vodcov, ktorí,
najmä vßak ich právnici naz¥vaní kádi, boli na naßej strane.

a covia a h inovia v á sko
h a e. Roku 1594 chcela turecká armá-
da doby† hrady na západ od Dunaja.
Najprv obsadila hrad v meste Tata, po-
tom za™ala oblieha† Ráb. Na hrade bolo
ßes†tisíc obrancov. Ich velite¬, ist¥ ne-
meck¥ kapitán vßak nechcel riskova† ani
svoj Ωivot, ani Ωivot vojakov. Bojovali
uΩ vyße mesiaca, a nedostali Ωiadnu po-
moc. TakΩe kapitán odovzdal hrad Tur-
kom. T¥m sa otvorila cesta na Viedeµ.
Dôstojníka postavili pred súd a popra-
vili. 

orovnajte postoj rábskeho kapitána
so správan m uraja ondiho a
Mikulá a r nskeho.

O ßtyri roky neskôr Ráb dobyli spä†
kres†anské vojská za cenu krvav¥ch
obetí. Ich velite¬ Mikuláß Pálfi povzbu-
dzoval vojakov t¥m, Ωe zosko™il z koµa
a sám zaúto™il proti Turkom. Vojaci ho
nasledovali a Pálfi získal titul rábsky
hrdina .

nesenie k a insk ho sne  v o e
o ná o ensk ch á e itostiach  Ke∂
kazatelia (cirkevní u™itelia, hovorcovia)
káΩu na svojom mieste vanjelium,
môΩu ho káza† pod¬a vlastného chápa-
nia, a ke∂ sa to obecenstvu pá™i, dobre,
ak nie, nikto ich nemôΩe donúti†, aby
po™úvali kazate¬a... Nikto nemôΩe urazi†
ani kazate¬a... a nikomu nemoΩno nadá-
va† za vieru. Nikomu sa nedovo¬uje, aby
kohoko¬vek zavrel ™i odvliekol pre jeho
náboΩenské presved™enie, pretoΩe viera
je dar BoΩí.

orovnajte uznesenie krajinského
snemu s nemeck m nábo ensk m
mierom.
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ocesy proti uhorsk¥m ve¬moΩom. Spravidla ich odsúdili
na trest smrti (od†atím hlavy) a zhabali im majetok. Vie-
densk¥ dvor chcel takto získan¥mi peniazmi inancova
vo n . Katolícky panovník úto™il aj na svojich protestant-
sk¥ch poddan¥ch. 

Pred neprávos†ou mnoh  boli núten  utiec . Medzi
ute™encami boli ¬udia prenasledovaní kvôli náboΩenstvu,
prepustení vojaci z pohrani™n¥ch hradov a kvôli vojne ne-
zamestnaní hajdúsi. Do ich ™ela sa postavil ve¬moΩ te an

o ka  ktorého tak isto chceli postavi† pred súd na zákla-
de faloßného obvinenia.

o ka ovo ovstanie

Ke∂ Bo™kaj za™al boj proti cisárovi, opieral sa predo-
vßetk¥m o hajdúchov, ktorí boli vynikajúci bojovníci. ¶o-
skoro dobyl severné horsko a edmohradsko. a insk
sne  ok   vo i  o ka a a knie a e oh a
ska a ce ho ho ska. Svoje sídlo vybudoval v Koßiciach. 

Bo™kajovi bolo jasné, Ωe jeho armáda je príliß slabá na
to, aby naraz bojoval proti cisárovi (ktor¥ nosil aj uhorskú
korunu) a tureckému sultánovi. Preto sa rozhodol v krajine
nastoli† mier. Po dlh¥ch rokovaniach av e  s R o o
vo ie ni ie  . Cisár uznal, Ωe e oh a sko

e sa ostatno  k a ino . Dovolil, aby na území krá-
¬ovského Uhorska oh i s o o ne vy náva  svo  vie
a  otestanti. Pris¬úbil, Ωe do najdôleΩitejßích funkcií
dosadí len uhorsk¥ch predstavite¬ov. 

a e ite ie o y vie ensk ho ie
 ok   Vßetk¥m ... stavom

a mestám, ∂alej vojakom v pohrani™-
n¥ch hradoch nech je povolené slobodné
vyznávanie ich viery, ale bez uráΩky
rímskokatolíckej viery... a tak, aby kµazi
a kostoly katolíkov zostali ußetrené...
Kostoly, ktoré v t¥chto chaotick¥ch ™a-
soch navzájom obsadili, treba vráti†...

Palatína treba na najbliΩßom krajin-
skom sneme zvoli† ... pod¬a star¥ch
osved™en¥ch zvykov...

Taverník .. sa nesmie zamießa† do
Ωiadnej oblasti správy Uhorska, musí sa
stara† iba o krá¬ovské príjmy...

Krajinské úrady obsadí (krá¬) bez roz-
líßenia náboΩenstva len Uhrom...

o mysl te  pre™o sa viedensk  mier
net kal poddan ch
Kedy ste sa u™ili o takom mieri  v kto-
rom bolo zakotvené  e zemepáni
mô u rozhodova  o nábo enstve svo-
jich poddan ch

oprava Ωoldnierov  ktorí sa chceli vzda† pri obrane hradu ápy.
távalo sa  Ωe cudzí Ωoldnieri ednoducho odovzdali Turkom hrad

ktor  im bol zveren . e  táto zrada vyßla na avo v as  zradcov prí-
kladne potrestali. 

te an o ka

oruna  ktor  poslal sultán o ka ovi. nes sa
nachádza vo iedni. 

■ r o o ka  n ri al kr o k  titul?

Uhorsko na za™iatku novoveku 181
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sa enie ha chov

§tefan Bo™kaj sa neuspokojil s t¥m, Ωe uzavrel s pro-
tivníkmi mier. okoj v krajine ohrozovali aj hajdúsi.
V ™ase vojny boli vynikajúcimi vojakmi, ale v mieri, ke∂
nemali ™o jes†, plienili mestá a dediny. nie a sa preto
rozhodol, Ωe ich usadí. a cho  a ova  o e ky

v astn ho a etk . Za ich sluΩby ich os o o i  a  s o
atenia an a povolil im slobodné vyznávanie protes-

tantskej (kalvínskej) viery. V ™ase vojny boli povinn  bojo-
va  a slúΩi† Bo™kajovi. Takto vznikli tzv. ha ske está. 

Vymenujte osady  ktoré vo svojom názve dodnes majú slovo
hajdú .

182 Uhorsko na za™iatku novoveku

. ato cka o nova a oti e o ácia
v ho sk

R mskokatol cka cirkev aj v horsku urobila v etko pre to  aby
ud  odvrátila od protestantskej viery a z skala ich sp  na

katol cke nábo enstvo.

a s ovci a otestantstvo

Panovníci krá¬ovského Uhorska – a s ovci  o i
kato ci. Spo™iatku sa vßak nepostavili proti protestantom.
Obávali sa, Ωe keby prenasledovali prívrΩencov protes-
tantstva, tí by podporovali sedmohradského panovníka. Po
Mohá™i nevymenovali nov¥ch cirkevn¥ch hodnostárov
namiesto padl¥ch biskupov a arcibiskupov. Prí™inou bola
skuto™nos†, Ωe k m neboli v úrade cirkevn  hodnostári
pr jmy biskupstva ™i arcibiskupstva putovali do krá ovskej
pokladnice. Tieto peniaze potreboval panovník na boj proti
Turkom.

1. re™o sa zhor ili vz ahy medzi habsbursk m panovn kom
a uhorskou achtou na konci 16. storo™ia  

2. Kto bol tefan Bo™kaj
. re™o dokázal Bo™kaj porazi  absburgovcov
. Ktoré sú najdôle itej ie body viedenského mieru

otiha s sk  o e te ana o ka a

Pätnás†ro™ná vojna.
Bo™kajovo povstanie.
– 1605: uhorské i sedmohradské knieΩa.
– 1606: viedensk¥ mier.
Odmena pre hajdúchov.
Mier aj s Turkami.

ie  s ka i. Viedensk¥ mier zna-
menal dohodu medzi Bo™kajom a cisá-
rom. No Turci eßte bojovali proti Viedni.
Bo™kaj vßak chcel dosiahnu†, aby sa
skon™ila aj táto vojna a aby obyvate¬stvo
krajiny Ωilo kone™ne v pokoji. Na jeho
naliehanie cisárovi a sultánovi vyslanci
nakoniec uzavreli mier (pri ústí rieky

itavy do Dunaja, preto sa táto dohoda
naz¥va itavsk m mierom). Mierová
dohoda uzatvárajúca pätnás†ro™nú vojnu
potvrdila tie isté hranice, aké e istovali
pred vojnou. Nieko¬ko hradov sa vßak
dostalo do tureck¥ch rúk, medzi nimi aj
Jáger. Krvavé obete boli zbyto™né.

ato cky k á   otestantsk  o
an . Katolícki krá¬ Ferdinand bol

nútení strpie†, aby jeho poddaní nasle-
dovali Luthera. Dokazuje to prípad isté-
ho ve¬moΩa, ktor¥ vlastnil rozsiahle ma-
jetky a nieko¬ko hradov. V¥menou za
vernos† Ωiadal krá¬a, aby sa ho nep¥tal
na jeho vieru, nech sa uspokojí t¥m, Ωe
verí v Krista (JeΩißa obe náboΩenstvá po-
vaΩujú za Spasite¬a). Katolícky krá¬ pri-
jal tieto podmienky, inak by sa bol ve¬-
moΩ pridal na stranu Jána Zápo¬ského.

Katolícka cirkev mala s†aΩenú úlohu aj
preto, lebo mnohé biskupské a arcibis-
kupské sídla sa dostali do tureck¥ch rúk.
Aj hlava uhorskej katolíckej cirkvi ostri-
homsk¥ arcibiskup bol núten¥ ujs† z Ost-
rihomu do Trnavy a odtia¬ riadi† cir-
kevné záleΩitosti.

Husár a ha d ch ■ Kto boli a i?
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a konci . sto o ia v ho sk  ost ne osi ne a
kato cka ci kev. SnaΩila sa proti protestantom vystupova†
mocensky. Ostrihomsk  arcibiskup nahováral panovn ka
aby nedodr iaval mier z roku 1606 a vyhnal z krajiny ne-
priate ov katol ckej cirkvi. 

o mysl te  pre™o bolo pre katol cku cirkev dôle ité  aby
mala biskupov

ete  á a

Do ™ela uhorskej katolíckej cirkvi sa dostal roku 1616
nov¥ arcibiskup ete  á a . hcel dosiahnu  aby ka -
d  obyvate  horska bol vyznava™om katol ckeho nábo-
enstva. Múdry a vzdelan¥ arcibiskup sa vßak domnieval,

Ωe to nemoΩno dosiahnu† násilím a prenasledovaním.
vo ich otivn kov chce  esve i  v o e ike a
ent i o tom, Ωe pravdu majú katolíci. Napísal preto nie-

ko¬ko kníh.
ázma  pova oval kolstvo za e te lep  prostriedok na

renie viery. Videl, Ωe katolícki kµazi sú ™asto nevzdelaní.
Vo Viedni ustanovil seminár a v sídle arcibiskupstva na
ve a o i  ok   nive it  a t a ia e . Jeho cie¬om
bolo vychováva† vzdelan¥ch a katolíckej cirkvi vern¥ch
kµazov. odporoval preto jezuitov, ktorí zaloΩili v Uhorsku
nieko¬ko viacero ßkôl.

ájdite v historickom atlase Trnavu. V ktorej krajine le
dnes

o ste sa u™ili o v tom Ignácovi z oyoli a o jezuitoch

Uhorsko na za™iatku novoveku 183

ek e t esto  o  Turecké pus-
toßenie a rozdelenie krajiny na tri ™asti
ozna™ovali v novoveku za BoΩí trest.
Protestantskí polemici vy™ítali katolí-
kom najmä to, Ωe Boh trestá krajinu kvô-
li ich hriechom z obdobia pred Mohá-
™om. Jeden z nich tefan Ma ari napísal
aj knihu s názvom O pr ™inách skazy
na ej krajiny a spôsobe  ako sa jej zba-
vi . KaΩdému navrhoval prejs† na protes-
tantskú vieru.

Pázmaµ odpovedal Ma∂arimu vtipne.
Tvrdil, Ωe k¥m v Uhorsku neboli protes-
tanti, ani Turci nedokázali krajinu obsa-
di†. Posmeßne dodal: Vaßa viera podpo-
rovala baßty Uhorska tak, ako delové
gule hradné múry.

Vysvetlite ázma ov v rok.

Pázmaµ poveril jezuitského mnícha
uraja Káldyho t¥m, aby preloΩil do ma-

∂ar™iny Bibliu. Dielo vydali a odvtedy aj
katolíci mohli ™íta† Sväté písmo v rod-
nom jazyku. Pázmaµ vydával niekedy aj
posmeßné polemické spisy.

e itosti ko stva á a  napísal:
Vo dne v noci rozm¥ß¬am nad t¥m, ako

by bolo moΩné rozvíja† katolícku vieru,
ale nevidím... efektívnejßí spôsob ako
v¥chovu mládeΩe.

eter ázma  ■ o l t  r o o u l c
na a o al  kni ou  ruk ?

Zau ímav  oltár z katolíc-
keho kostola v obci yön-

yöspata. Zobrazu e eΩi-
ßov rodokme . rotire or-
mácia dala nové impulzy

zboΩnosti.
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Za najvä™ßiu oporu katolíckej cirkvi povaΩoval arcibis-
kup Pázmaµ habsburského panovníka. epoddával sa v ak
krá ovi bezpodmiene™ne: Ke∂ to bolo potrebné, tvrdo brá-
nil záujmy krajiny.

aka á a ove  innosti v ho sk  o  ev á
a o kato cke ná o enstvo. Jeho nástupcovia sa vßak

nepou™ili a znovu sa za™alo prenasledovanie protestantov:
zobrali im kostoly a duchovn¥ch vyhnali.

184 Uhorsko na za™iatku novoveku

1. Ako chceli absburgovci posilni  postavenie katol ckej
cirkvi v horsku

2. Aké opatrenia prijal eter ázma  v záujme katol ckeho
nábo enstva

ato cka o nova a oti e o ácia v ho sk

Katolícki Habsburgovci.
¶innos† ostrihomského arcibiskupa Petra Pázmaµa:
– argumenty v prospech katolíckeho náboΩenstva,
– ßkolstvo, v¥chova,
– jezuiti.
Zosilnenie katolíckej cirkvi.

á a  vo svojom poslednom diele
k á ovi odporú™al: Dobr¥ pastier ostri-
há, ale neoderie ovce. Namiesto vlny vy-
rastie vlna: namiesto koΩe vßak koΩa
nevyrastie.  Nazna™oval t¥m, Ωe panov-
ník síce môΩe zavádza† dane, ale ke∂ to
preΩenie, krajina spustne.

á o ensk  iesne. Obnove katolíckej
cirkvi slúΩili aj nové nábo enské piesne.
Aj oby™ajn¥m ¬u∂om umoΩµovali ú™as†
na obrade, a nemuseli uΩ iba po™úva† fa-
rára.

mßové r cho vysokého cirkevného hodnos-
tára zo za iatku 1 . storo ia.

arokov  oltár trnavského rímskokatolíckeho kostola ■ oro na t  o
 kal n k  ko tolo  na  tran
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. at  vek e oh a ska

entrálna ™as  krajiny bola pod tureckou  severná zasa pod
habsburskou nadvládou. ajr chlej ie sa rozv jajúcou ™as ou

horska sa v tom ™ase stalo edmohradské knie atstvo.

nie a á o  et en

Po Bo™kajovej smrti nastali v Sedmohradsku smutné
roky. Nov¥m vojvodom sa stal podozrievav¥ a nevypo™í-
tate¬n¥ ™lovek. Do tureckého vyhnanstva musel odís† do-
konca jeho najvernejßí sluΩobník Gábor Betlen. Onedlho
sa vßak Betlen vrátil do Sedmohradska v sprievode turecké-
ho vojska. a insk  sne  na ka  kov vo i  a
nov ho vo vo  á o a et ena (1613–1629). Nikto to
neo¬utoval, pretoΩe jeho panovanie prinieslo Sedmohrad-
sku rozkvet.

opakujte si  ™o obsahoval o edmohradsku viedensk  mier
ktor  podp sal Bo™kaj

Ro kvet e oh a ska

V období panovania Gábora Betlena sa Ωivot v Sedmo-
hradsku zmenil. Panovník chcel prispie† k tomu, aby kraji-
na zbohatla. ozval zo zahrani™ia remeseln kov a ban kov.

aká a  v vo  ho notn ho tova (zlata, striebra, Ωeleza,
soli, koní, hovädzieho dobytku, koΩe, medu a vosku) o
ah ani ia. Obchodova† s t¥mto tovarom mohli iba ¬udia,

ktor¥ch sám poveril. Príjmy tak prúdili do pokladnice.

ájdite v historickom atlase mesto Alba ulia  V ktorej kra-
jine sa nachádza dnes

Gábor Betlen si za ™as† ziskov zariadil v a ii ho-
nosn  knie ac  dvor. Cudzinci, ktorí zavítali do Sedmo-
hradska, nesta™ili sa ™udova† to¬kej pompe a hlásali, Ωe
sedmohradsk¥ vojvoda nie je o ni™ horßí od in¥ch európ-
skych panovníkov. Vä™ßiu ™as† príjmov vßak venoval Bet-

Uhorsko na za™iatku novoveku 185

Ktor  rusk  panovn k chcel vo svojej
krajine rozv ja  priemysel pod a západ-
ného vzoru
V ktorej krajine prij mali podobné hos-
podárske opatrenia ako Betlen

ikovn  i o at. Ke∂ niekto chcel na
sultánovom dvore nie™o vybavi†, musel
da† kaΩdému úradníkovi dar. ím vyßßiu
funkciu mal dan¥ úradník, t¥m vä™ßí dar
mu patril. Ke∂ Gábor Betlen bol núten¥
utiec†, nemohol so sebou zobra† ni™ zo
svojho majetku, predsa dosiahol, aby ho
vypo™uli, dokonca ho prijal aj sultán
Bolo to uznaním vynikajúcich jazyko-
v¥ch znalostí a diplomatick¥ch schop-
ností.

Zlat  dukát abriela etlena. a zadne  strane sa nachádza v uhor-
skom znaku etlenov rodinn  erb (labute s prestrelen m krkom). 

■ r o o a o al tl n a ôl it  k alitn  nia ?
Habánsky kr ah a misa ■ Kto boli ab ni?

o rit  a  lo n ku

edmohradské knieΩa abriel etlen
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len na a á . Dobre vycvi™ené a vyzbrojené vojsko ™os-
koro aj potreboval.

et en a t i sa o ná vo na

Roku 1618 vypukla medzi Habsburgovcami a ich pro-
testantsk¥mi protivníkmi tridsa ro™ná vojna. Gábor Betlen
dúfal, Ωe ke∂ sa spojí s nepriate¬mi Habsburgovcov, mô e
sa postavi  do ™ela edmohradska i krá ovského horska.
Takto spojená krajina by moΩno bola schopná vyhna  Tur-
kov. Betlenove vojská dosahovali v¥znamné ví†azstvá a
™oskoro o y i ve k  as  seve n ho ho ska. Mnohí z
miestnych obyvate¬ov sa pridali k Betlenovi so zbraµou v
ruke. Najmä protestanti vítali knieΩa, ktor¥ bol kalvín.
Viedeµ totiΩ porußila viedensk¥ mier z roku 1606 a opä†
prenasledovala protestantov.

Tridsa ro™ná vojna naozaj trvala tridsa  rokov. Kedy sa
skon™ila
Ktorá dlhá vojna v stredoveku netrvala to ko ako ukazuje jej
pomenovanie

a iek vo nov  s echo  sa et enovi ne o a i
o ska  k á ovsk  t n. urópski protivníci Habsbur-

govcov totiΩ utrpeli do™asnú poráΩku a nemohli knieΩa
podpori†. §ikovnou taktikou Betlen netrval na pokra™ovaní
vojny, ale av e  v ho n  ie . Obnovili v µom ustano-
venia viedenského mieru, na území krá¬ovského Uhorska
prísne zakázali prenasledovanie protestantov a sedem
uhorsk ch stol c  ktoré obsadil Betlen, ponechali vo vlast-
n ctve knie a a. 

V mierov¥ch rokoch zaloΩil Betlen ko y a t a ia ne.
NovozaloΩené protestantské ßkoly nazvali ko ia i. Pô-
sobili v nich známi u™itelia. Betlen bol síce kalvín, ale bol
tolerantn¥ aj vo™i katolíkom a nestrpel, aby ich prenasle-
dovali. 

186 Uhorsko na za™iatku novoveku

i sa o ná vo na sa za™ala v ¶e-
chách, ktoré patrili do Habsburskej ríße.
Protestantskí ™eskí ve¬moΩi v Prahe sa
vzbúrili proti habsburskej nadvláde.
Onedlho sa do boja zapojili mnohé ∂al-
ßie krajiny. Okrem nemeck¥ch krajín a
¶iech sa na najvä™ßej a najpustoßivejßej
vojne novoveku zú™astnili okrem in¥ch
Francúzsko, §védsko, Dánsko a Sedmo-
hradské knieΩatstvo. Je zaujímavé, Ωe
katolícke Francúzsko bojovalo proti ka-
tolíckemu cisárovi a §panielom na strane
protestantsk¥ch mocností (§védsko,
Dánsko, Sedmohradsko). 

am táte sa  ™o bolo najstra nej m
dôsledkom vojny  1 1. strana

o ick  en ci. Gábor Betlen po™as
svojich v¥prav vracal protestantom ich
kostoly a podporoval ich aj in¥m spô-
sobom. Proti vôli knieΩa†a vßak jeho
vojaci ™asto prenasledovali katolíkov. 
V Koßiciach zajali troch katolíckych
kµazov, medzi nimi jezuitského mnícha.
Napriek hroznému t¥raniu neboli ochot-
ní vzda† sa svojej viery. Zabili ich a ich
telá hodili do Ωumpy.

á á  a et en. Peter Pázmaµ zo za-
™iatku nenávidel Betlena a opovrhoval
ním. Myslel si, Ωe vojvoda je poslußnou
bábkou tureckého sultána. Neskôr, ke∂
videl, Ωe Betlen bojuje za zjednotenie
Sedmohradska a Uhorska, zmenil svoj
názor a za™al si knieΩa váΩi†.

otestantsk  ko y. S podporou Gábora Betlena a Juraja I.
Rákociho zaloΩili mnohé protestantské ßkoly. Najznámejßie
boli blatnopotocká a debrec nska. Tu pôsobil aj jeden z naj-
známejßích u™ite¬ov Ján Ámos Komensk¥ (Comenius). alßí
profesor án Apáczai sere bol aj autorom mnoh¥ch peda-
gogick¥ch diel. 

V sedmohradsk¥ch a uhorsk¥ch protestantsk¥ch ßkolách
prebrali jezuitské metódy. §tudentov rozdelili do tried a
rôzne predmety vyu™ovali v rámci hod n. Novinkou bolo aj
to, Ωe medzi hodinami boli prestávky.

Kto boli jezuiti  re™o pod a vás prebrali v protestantsk ch
kolách ich metódy

alvínsky kazate  
vodoma ba z ruko-
pisu zo 1 . storo-

ia 
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Aké boli najv znamnej ie ustanovenia viedenského mieru

a ok e oh a sk ho knie atstva

Po smrti Gábora Betlena sa dostal na sedmohradsk¥ trón
uraj I. Rákoci (1630–1648). Nov¥ vojvoda pokra™oval 

v ceste, na ktorú nastúpil jeho predchodca. Staral sa o pro-
testantov, ale po triezvej úvahe za™al v ich záujme vojnu
proti Habsburgovcom iba vtedy, ke∂ utrpeli v tridsa†ro™nej
vojne poráΩky. Mier bol op  priazniv  pre edmohradsko
a protestantov. 

alßie knieΩa uraj II. Rákoci (1648–1660) vßak zlikvi-
doval vßetko, ™o jeho predchodcovia vytvorili. a a  vo
n  oti o sk no predt¥m nevy ia a  ovo enie 
kov. Sultán sledoval bohatnutie a rast sily a nezávislosti
Sedmohradska od ríße s obavami a preto sa odhodlal na
pomstu. Proti Sedmohradsku vyslal svojich spojencov Ta-
tárov. Tatárska armáda vypálila Sedmohradsko a odvliekla
takmer dvadsa†tisíc zajatcov. eden z najdôle itej ch
hradov vojvodstva a a n dnes Oradea  obsadili tie . 
V bojoch padol aj knieΩa, ktor¥ sa nar¥chlo vrátil z Po¬ska.

ájdite v historickom atlase
Ve ko  Varad n. re™o ho

naz vali bránou edmohrad-
ska

oká te na základe u™iva  e edmohradsko bolo s ce
samostatné  predsa nebolo úplne nezávislé od Tureckej r e.

Uhorsko na za™iatku novoveku 187

1. Aké opatrenia prijal Gábor Betlen na rozvoj edmo-
hradska

2. Ak  cie  sledoval Betlen t m  e sa zapojil do tridsa ro™-
nej vojny

. Ako podporovalo knie a kultúru

. re™o sa za™al úpadok edmohradska v druhej polovici
17. storo™ia

at  vek e oh a ska 

KnieΩa Gábor Betlen – rozkvet Sedmohradska.
Sídlo knieΩatstva: Alba Julia.
Ú™as† Sedmohradského knieΩatstva na tridsa†ro™nej vojne.

lávnostná drôtená koße a
zo edmohradska zo 1 .
storo ia. oße u vyrábali 
z postriebren ch kovov ch
prstencov  ozdoby boli 
z pozláteného bronzu a

arebného skla.

ivot v e oh a sko  knie atstve.
Na rozdiel od mnoh¥ch západn¥ch kra-
jín v krá¬ovskom Uhorsku a Sedmohrad-
sku bolo zvykom pravidelne sa kúpa†.
Vieme to na základe toho, Ωe v mnoh¥ch
testamentoch moΩno nájs† takéto pred-
mety: ka∂a na kúpanie, uterák, ru™ník na
utieranie rúk a tváre.

o je testament

udia napriek tomu neΩili zdravßie, ani
dlhßie ako inde. Ist¥ vysok¥ sedmohrad-
sk¥ úradník o tom napísal: Môj star¥
otec zomrel pä†desiatosemro™n¥, azda
mohol Ωi† dlhßie, ale ako som sa dozve-
del od otca, otrávili ho... Môj mladßí brat
Pavol mal ßtyridsa†, druh¥ brat Samuel
ßtyridsa†ßtyri, syn Michal tridsa†tri ro-
kov, ke∂ zomrel.  Spomenul aj mnoh¥ch
∂alßích príbuzn¥ch, ktorí Ωili 43, 44, 38 i
52 rokov.

o mysl te  pre™o ili udia vtedy tak
krátko

V tomto istom opise spomínan¥ hodnos-
tár, ktor¥ ovdovel a oΩenil sa druh¥ raz,
píße aj o vz†ahu k manΩelke: Akú lásku
som poci†oval vo™i obom manΩelkám,
dokazuje aj to, Ωe nikdy som ani jednu 
z nich nieΩe nezbil, ale ani neudrel, ba ™o
viac, ani som im nevynadal, na prvú som
ßomral azda dvakrát, na terajßiu najviac
ak raz.

o mysl te  v tom obdob  bolo zvy-
kom bi  man elku

Ve¬moΩi venovali zv¥ßenú starostlivos†
aj v¥chove svojich detí. Nemluvµatá
kojila ™asto nie matka, ale najatá dojka.
Neskôr ich u™il domáci u™ite¬ a dávali
ich do ßkôl.

o robila dojka

V chudobnejßích rodinách nemali deti
tak¥to dobr¥ Ωivot. Mnohé z nich zo-
mreli eßte predt¥m, ako dosiahli dospel¥
vek. Tí, ™o zostali naΩive, museli za™a†
príliß skoro pracova†: spo™iatku stráΩili
zvieratá, neskôr pomáhali dospel¥m.
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. otiha s sk  ovstania v he
o ovici . sto o ia

ielen sedmohradsk  vojvodovia chceli nastoli  jednotu hor-
ska  ale aj uhorská achta bola za zjednotenie krá ovského

horska so edmohradskom a vyhnanie Turkov z poroben ch
územ . absbursk  panovn ci v ak chceli udr a  s Turkami mier.

ásnik a vo vo ca ik á  nsky

Habsburskú ríßu ohrozovalo zo západu Francúzsko.
Krá¬ udovít IV. chcel totiΩ rozßíri† územie svojej kra-
jiny na úkor Habsburgovcov. isár  ktor¥ bol zároveµ
uhorsk¥m krá¬om, sa preto neodvá il vysla  svoju armádu
proti Turkom. 

o ste sa u™ili o krá ovi lnka  udov tovi IV.

Spomedzi uhorsk¥ch ve¬moΩov, ktorí bojovali proti
tureckej nadvláde, vynikal pravnuk szigetvárskeho hrdinu

ik á  nsky ktor¥ bol rovnako dobr¥m básnikom
ako vojvodcom. Vo svojich dielach písal o dôleΩitosti boja
proti Turkom. Domnieval sa, Ωe cisárska armáda sotva
zbaví Uhorsko od Turkov a preto ánova  vytvo i  sa o
statn  ho sk  a á . 

o ste sa u™ili o star om Mikulá ovi r nskom  pradedovi
básnika a vojvodcu

i ná v ava a hane n  va vá sky ie

Roku 1663 obsadili Turci najdôleΩitejßí pohrani™n¥
hrad Nové Zámky, ktor¥ stráΩil cestu vedúcu do severného
Uhorska. Mikulá  r nsky sa rozhodol kona†. Vedel, Ωe
Turci neradi bojujú v zimnom období, ™o vyuΩil a vo febru-
ári 166  za™al úto™i . odarilo sa mu spáli  najdôle itej
prechod cez rávu osijeck  most. 

Turci sa mu chceli nasledujúce leto pomsti†. Obrovskou
armádou sa vydali smerom na Viedeµ, ale pri meste v t
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ájdite v historickom atlase Osijek. 
V ktorej krajine le  dnes

pálenie osi eckého mosta

Dve najv¥znamnejßie diela Mikuláßa
Zrínskeho: h o enie i et a iek

oti t ecke  h o e. Prvé dielo je
epos a opisuje hrdinskú obranu a pád
Szigetváru. Básnik chcel povzbudzova†
¬udí príkladom star¥ch hrdinsk¥ch
obrancov. Druhé dielo hovorí o potrebe
vytvori† samostatnú uhorskú armádu.

ni enie osi eck ho osta. Dráva ne-
patrila medzi najvä™ßie rieky, ale ju ob-
klopovalo rozsiahle mo™arisko, ktoré
bolo †aΩko priechodné. Preto bol dôleΩi-
t¥ osijeck¥ dreven¥ most, ktor¥ bol dlh¥
ßes† kilometrov a naraz sa na µom zme-
stili ßtyri vozy ved¬a seba. Zrínsky pri
likvidácii mosta vyuΩil zimné po™asie.
Jeho vojaci sa priblíΩili k mostu po ¬ade,
podloΩili pod most raΩdie a zapálili ho.

ásnik a vo vodca ikuláß Zrínsky
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Gothard zentgotthárd  utrpeli ni™ivú porá ku. Habsbur-
sk¥ cisár a uhorsk¥ krá¬ Leopold I. vßak nevyuΩil priaznivú
situáciu. Prijal ponuku Turkov na rokovanie a jeho vyslan-
ci podpísali vo Vaßvári mier. 

a vá sky ie  onecha  ko  v etky e ia
kto  ovte y kont o ova i.  e oh a sko osta o

ovincio  o  s tánovo  na v á o . O cisárov¥ch
zámeroch sved™ilo aj to, Ωe do zmluvy zahrnuli: snahu
uhorsk¥ch ve¬moΩov o dosiahnutie samostatnosti krajiny
nepodporuje ani sultán, ani Habsburgovci.

re™o nevyu il cisár v azstvo pri v tom Gotharde na uza-
vretie v hodnej ieho mieru

n tie a at na e e niho esse nyiho

o va várskom mieri bolo jasné  e od absburgovcov
nemo no o™akáva  zjednotenie krajiny a vyhnanie Turkov.

eto o  ve en  a at na anti ka e e niho o a
ni ova i ve o i oti anovn kovi s isahanie. Ich zá-
mer vßak vyßiel najavo a cisár chystal straßnú pomstu.
Troch vodcov sprisahania popravili s ali im hlavy  ich
majetky zhabali. ZadrΩali a uväznili nieko¬ko sto podozri-
v¥ch.

Leopold I. po likvidácii sprisahania uΩ viac neveril
uhorsk¥m ve¬moΩom. Vojakov pohrani™n ch hradov pre-
pustili  na ich miesto dosadili nemeck¥ch Ωoldnierov. Ich
Ωold vßak pravidelne meßkal, alebo vôbec neprißiel, a tak
sa Ωivili rabovaním.

anovn k hlásal  e sprisahan m ve mo ov horsko
stratilo svoje práva. amiesto palat na postavil na ™elo
krajiny miestodr ite a talianskeho Ωoldnierskeho velite¬a.
Ten za™al na základe vykonßtruovan¥ch obvinení sériu
procesov. Nie náhodou, pretoΩe majetok obvinen¥ch bolo
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Ktor  mier poru il cisár prenasledova-
n m protestantov

eopold I. vystupu e v di-
vadelne  hre. isár okrem
toho rád hral na hudob-
n ch nástro och  pravda
iba v zkom kruhu na ci-
sárskom dvore. Inak bol
ßkared  muΩ  eho protiv-
níci ho prez vali eopold

†avia huba .

nskeho s . Mikuláß Zrínsky preΩil
hanebn¥ vaßvársky mier iba o tri mesia-
ce. Na jeseµ 1664 ho usmrtil na po¬ova™-
ke poranen¥ diviak. V krajine si mnohí
mysleli, Ωe to nebola nehoda, ale Ωe Habs-
burgovci poslali proti grófovi najatého
vraha.

isahanci a ci. Palatín Frantißek
Veßeléni zomrel eßte pred odhalením
sprisahania. Do ™ela nespokojencov sa
vtedy postavil najbohatßí uhorsk¥ ve¬-
moΩ Frantißek Nádaßdy. Sprisahanci ve-
deli, Ωe nemajú to¬ko vojakov, aby sa
mohli pusti† do boja s panovníkovou ar-
mádou. Preto sa obrátili so Ωiados†ou 
o pomoc na tureckého sultána, ktor¥ ich
vßak prezradil cisárovi.

otestantsk  a e n ci. Po odhalení
Veßeléniho sprisahania znovu za™ali
prenasledova† aj protestantov. Duchov-
n¥ch predvolali do Bratislavy a kto
nebol ochotn¥ poprie† svoje náboΩen-
stvo, toho poslali na galeje. Na ™ele súdu
bol ostrihomsk¥ arcibiskup Juraj Selep-
™éni. Takto si na neho spomínal ist¥ pro-
testantsk¥ kazate¬: UΩ ... osemdesiat-
ro™n¥ starec, ktor¥ bol jednou nohou 
v hrobe, ... bil uväznen¥ch bohabojn¥ch
profesorov ( ) tlkom a ™akanom, ale tak
kruto, Ωe podaktor¥ch aj dokali™il, ako ...
napríklad kazate¬a z áradu, ktor¥ aj po
vyslobodení aΩ do smrti nosil svoju ruku
uviazanú na krku.

Prípad kazate¬ov odsúden¥ch na gale-
je vyvolal ve¬ké pobnúrenie aj v zahra-
ni™í. T¥ch, ktorí útrapy preΩili, vyslo-
bodil holandsk¥ protestantsk¥ admirál.

 ste ™ tali o galejn koch. Op te ich
osud.
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moΩné skonfißkova†. Miestodr ite  ne etril ani protestan-
tov. Násilím obsadil ich kostoly, duchovn¥ch ( ) chcel pri-
núti†, aby sa vzdali svojej viery. 

Pred krutos†ami, rabovaním a neprávos†ami utieklo 
z krajiny mnoho ¬udí, boli medzi nimi aj prepustení bojov-
níci z pohrani™n¥ch hradov. Do ™ela zúfal¥ch bojovníkov
sa postavil vynikajúci vojak ich k i.

nie a ich k i h k y

Sotva 21 ro™n¥ Imrich k i z skal v boji proti Habs-
burgovcom podporu tureckého sultána. V nieko k ch bit-
kách zv azil nad cisárskymi vojskami. Vä™ßina jeho voja-
kov vyßla z ute™encov, ktor¥ch naz¥vali k c i. ¶osko-
ro o sa i  v cho n  as  seve n ho ho ska (toto úze-
mie naz¥vali Horné Uhorsko). Sultán mu ponúkol, Ωe ho
uzná za krá¬a Uhorska, ale on sa uspokojil s titulom knie-
Ωa†a. ho sko sa tak o a o na ty i asti krá¬ovské
Uhorsko, Sedmohradsko, územie v tureckom podru™í a na
knieΩatstvo Tököliho (1682–1685).
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Ak  je rozdiel medzi krá om a knie a om
ájdite tyri ™asti krajiny v historickom atlase

e oh a sk  knie a icha  a i
(1661–1690) podporoval kurucov, ale
neodváΩil sa postavi† na ich ™elo. Myslel
si, Ωe sedmohradské vojsko nie je nato -
ko silné  aby bojovalo s cisárskou armá-
dou. 

Apafi bol utiahnut¥m, trocha neroz-
hodn¥m knieΩa†om, o ktorom sa rozßíri-
lo, Ωe mu rozkazuje manΩelka. Najradßej
zbieral hodinky, pri™om prístroje na me-
ranie ™asu zostrojoval aj sám. V jeho pa-
láci sa nachádzala hotová zbierka hodi-
niek, ktoré bu∂ boli hracie alebo tancu-
júce soßky. V tom ™ase uΩ e istovali nie-
len veΩové ™i stolné hodiny, ale aj vrecko-
vé hodinky, ktoré naz¥vali norimberské
vajce.

V ktorej krajine sa nachádza orim-
berg

k iovská o ina získala obrovsk¥
majetok najmä z obchodu (s hovädzím
dobytkom). Najprv získali ß¬achtick¥ a
neskôr aj grófsky titul.

Imrich Tököli naßiel v obsaden¥ch ban-
sk¥ch mestách ve¬ké mnoΩstvo zlata a
striebra. Dal z nich vyrobi† aj peniaze, na
ktor¥ch bol nápis: Za slobodu a spravo-
dlivos† .

aradín

H R H R
I T Tratislava

iede

udín

oßice

Hranice Tököliho hornouhorského knieΩatstva roku 16

1. Ako chcel Mikulá  r nsky vyhna
Turkov

2. re™o naz vajú va vársky mier haneb-
n m

. Kto boli kuruci

otiha s sk  o e v he  o ovici . sto o ia 

Mikuláß Zrínsky mladßí
– literárna ™innos†,
– vojenské úspechy.
Vaßvársky mier → Veßeléniho sprisahanie.
KnieΩa Imrich Tököli.
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. o ytie na  vyhnanie kov
 ho ska

Vojvodcovia habsbursk ch cisárov dlho ni™ nerobili pre oslobo-
denie horska. Ke  v ak bola ohrozená Viede  odhodlali sa
kona .

iehanie ie ne

Roku 1683 za™ali Turci ∂alßí útok s cie¬om doby  Vie-
de . Mimoriadne opevnené a múrmi obklopené mesto
vßak odolalo. Nepriate¬ sa musel stiahnu†. PoráΩka Turkov
dokázala, Ωe kedysi mocná ríßa zoslabla a moΩno nad µou
zví†azi†. 

Ako spojenec Turkov aj Tököli napadol armádu Habs-
burgovcov, ale utrpel poráΩku. Následne sa chcel dohodnú†
s cisárom a ponúkol mu vzda† sa podpory Turkov, ke∂ mu
ponechá jeho rozsiahle majetky. ultán sa v ak dozvedel
o t chto rokovaniach: Tököliho odviedli v elezn ch pu-
tách do tureckého v zenia. 

otit eck  s o enectvo

V ™ase ví†azstva kres†ansk¥ch síl pri Viedni bol pápe-
Ωom Inocent I. Hlavn¥m cie¬om tohto vynikajúceho dip-
lomata bola vojna proti Turkom a oslobodenie kres†an-
sk¥ch krajín od tureckej nadvlády. Na zd hav¥ch rokova-
niach dosiahol, aby a s ovci  o sko a enátky

av e i s o enectvo. (Turecké útoky ohrozovali benát-
sky námorn¥ obchod.) Síce †aΩko, ale pápeΩ presved™il aj
francúzskeho krá¬a udovíta IV., aby po™as vojny neza-
úto™il na Habsburgovcov. 
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Kde sa nachádzalo Tököliho knie atstvo
Vysvetlite v raz v elezn ch putách .

Ako a kedy obsadili Turci Bud n

itka o budínsky hrad ■
Ktor  o nt obli ania

 obra n  na a b ?

esko  os  k iho. Sultán neskôr
omilostil Imricha Tököliho, ktorého za-
jal pre zradu. Ke∂ sa Sedmohradsko do-
stalo do habsbursk¥ch rúk, dal mu do-
konca armádu, aby toto územie získal
spä†. Tököli dosiahol po™as tejto v¥pra-
vy nieko¬ko ví†azstiev. Takto o tom píße
kronikár Michal ¶erei: Po prekonaní
vysok¥ch hôr buduje svoj tábor na
tak¥ch pust¥ch a strm¥ch miestach, kde
nikdy nebol jazdec, azda ani peßo tam
nikto nechodil a mohol sa tam vydriapa†
™lovek iba po kolenách... tak sa spúß†ali
tichú™ko do ßirok¥ch dolín.

Tököliho ví†azstvá vßak nemohli
zmeni† tureckú poráΩku. Sultán preto 
v mieri, ktor¥ uzavrel s cisárom, pris¬ú-
bil, Ωe Tököliho nikdy nepustí spä† do
Uhorska.
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Rok   sa vy a o na os o o enie na a ho
ska o ovsk  k es ansk  vo sko. ZhromaΩdili sa v µom
vojaci mnoh¥ch krajín: okrem Nemcov a Poliakov Angli-
™ania, Francúzi, §panieli, Taliani a iní. Prirodzene ani
Uhorsko nezostalo bokom: v 80 tisícovej armáde kaΩd¥
piaty vojak pochádzal z Uhorska. Operáciám velili dvaja
nadaní vojvodcovia: Karol otrinsk  a ugen avojsk . 

o ytie na 

Kres†anská armáda postupovala r¥chle a dorazila k mes-
tu Budín. Obsadenie Turkami opevneného hradu vßak bolo
tvrd¥m orießkom  Po dlhom obliehaní vßak spojenecké
sily dosiahli úspech. o  okoch sa osta o h avn

esto k a iny o  o k es ansk ch k. 

192 Uhorsko na za™iatku novoveku

 okoch o os o o en  na sa o a i o o y
s  v i  as  e ia o  t ecko  s ávo . No cisár
a krá¬ Leopold I. nenastolil stav pred príchodom Turkov.
Uhorsko nezjednotil so Sedmohradskom, ale panoval 
v nich ako vo dvoch krajinách. B valé územie pod turec-
kou správou zasa ozna™il za vojnovú koris . Vä™ßiu ™as†
pôdy daroval svojim prívrΩencom. Vojna priniesla straßné
pustoßenie. Sedliaci boli nútení utiec† pred kres†anskou
armádou, pretoΩe jej vojaci sa Ωivili ™asto rabovaním a
plienením. Kedysi rozkvitajúca Dolná zem sa stala po voj-
ne pustatinou. 

re™o mohol cisár ah ie ovláda  horsko  ke  od neho od-
delil edmohradsko

Hrobka paßu bdurrachmána na budínskom
hrade. to í na om nápis  ol to hrdinsk  ne-

priate  poko  s ním.  
■ o l t  r o to na ali na a o  rob?

o ri o na ka nn  o oba robk ?

o sa sta o s a etka i na va o
o o eno  e  Cisársky dvor vra-

cal majetky iba t¥m, ktorí boli schopní
dokáza†, Ωe pôda patrila im pôvodne. 
V chaotick¥ch rokoch a najmä po 150
ro™nom tureckom panstve sa vßak doku-
menty postrácali a zni™ili, takΩe dokazo-
vanie pôvodu majetku bolo naj™astejßie
nemoΩné. Dvor to vyuΩil: t¥ch, ktorí do-
dávali armáde potraviny a zbrane, aj tak
nemohli vyplati† iná™, preto dostali roz-
siahle majetky na územiach, ktoré pred-
t¥m ovládali Turci.

obové delá  ktoré sa pouΩívali pri obliehaní
udína. lnili ich zpredu. a prv do nich naloΩili

pußn  prach  potom napchali papier a handry.
otom vloΩili spo iatku kamenné  neskôr Ωelez-

né ule. elo odpálil delostrelec cez dierku po-
mocou knôtu. 

■ o l t  ako o li na ta i  lo na ci ?

1. re™o vzniklo medzinárodné spojenectvo 
na oslobodenie Bud na

2. Ako spravovali absburgovci oslobodenú kra-
jinu

yhnanie kov  ho ska

1683: Turci neúspeßne obliehajú Viedeµ.
1686: oslobodenie Budína spod tureckej nadvlády.
Uhorsko spravujú ako podmanené územie.
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o ov  s ávy o o yt  na. O obliehaní Bu-
dína roku 1686 sa zachovalo nieko¬ko písomn¥ch správ.
Jednu z najdôkladnejßích napísal Matej Bel (1684– 1749).
Tento u™enec neskôr, na za™iatku 18. storo™ia starostlivo
pozbieral správy o t¥chto udalostiach.

Ke∂ sa velite  tureck ch obrancov hradu Abdurrach-
mán dozvedel, Ωe sa blíΩia kres†anské vojská, najprv
zvolal vojakov a stráΩe, upozornil ich na povinnosti, na-
liehal na nich, aby boli muΩmi a vyhráΩal sa t¥m, ktorí
by zanedbali svoje úlohy, ponúkol odmenu t¥m, ktorí
prejavia odvahu. KaΩdému pripomenul, Ωe Budín je 
v tejto oblasti jedinou tureckou pevnos†ou a ... ochran-
nou baßtou celého V¥chodu. 

Pripravené turecké vojská ¬ahko odrazili prv  útok
kres anov: urópa bola plná smúto™n¥ch nárekov nad
dobrovo¬nou smr†ou mnoh¥ch ß¬achticov. V análoch
kres†anstva nájdeme málo tak¥ch bitiek, v ktor¥ch by
boli bojovali s vä™ßím odhodlaním, vytrvalos†ou a
hrdinskos†ou.

Matej Bel  s uznaním písal o hrdinskosti uhorsk ch
vojakov: Uhorskí bojovníci úto™ili smelo, tak¥m úsi-
lím, Ωe vä™ßie si ani nemoΩno predstavi†. ¶i uΩ náhodou,
alebo náro™ky, dostali sa do nev¥hodn¥ch pozícií a na
útok mali k dispozícii ove¬a niΩßí po™et vojakov, ako by
si to bola vyΩadovala situácia... Navyße na nich ™akal
po™etn¥ nepriate¬... ¶o vßak im poskytlo príleΩitos† pre-
ukáza† svoju chrabros†... Z písomn¥ch správ vieme, Ωe
velitelia sú†aΩili s oby™ajn¥mi vojakmi v tom, kto 
z nich sa podrobí vä™ßiemu nebezpe™enstvu. Inak nebol
útok bez toho, aby uhorskí vojaci nebojovali v prv¥ch
ßíkoch.

Útoky nasledovali jeden za druh¥m, ale Turci ich od-
ráΩali úspeßne. vrat priniesla ne™akaná udalos : Bol
medzi delostrelcami ist¥ Belgi™an menom Gonzales...
novou metódou, z dela ako maΩiar dokázal vystre¬ova†
ohnivé bomby do neuverite¬nej v¥ßky a predsa s niΩßou
spotrebou pußného prachu. Tento vynález dlho ozna™o-
vali ostatní delostrelci za neú™eln¥, k¥m raz gu¬a z
maΩiarového dela trafila tureck¥ sklad pußného prachu a
na zdesenie obliehajúcich i obrancov sa celá obrovská
budova rozpadla... Vzduch sa naplnil ve¬k¥mi kusmi skál
a na druh¥ breh Dunaja dopadol kamenn¥ dáΩ∂. V¥buch
poßkodil najmä hradn¥ palác.

Zúfalí obrancovia sa snaΩili úto™iacich vystraßi†: Ne-
bolo síce nezvy™ajné, Ωe Turci páchali krutosti, ale po-
™as obliehania vojaci nesmierne trpeli. Ko¬ko hláv totiΩ
od†ali, vßetky natiahli na koly a vystavili na baßtách, do-
konca pri jednej bráne bol dobre vidite¬n¥ strom, na
ktor¥ naveßali hlavy hrdinsk¥ch bojovníkov... Do-
mnievali sa, Ωe tento smutn¥ poh¬ad odstraßí úto™níkov.
Bolo to vßak naopak, pretoΩe sa v nich zapálila túΩba po
pomste a netrpezlivo ™akali, kedy môΩu potresta† tieto
hrozné ™iny.
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rístro  vhodn  na vrhanie oh ov ch  
■ ko un o al?

Vysvetlite v raz ochranná ba ta
V chodu .

Ke  uhorsk ch vojakov postavili do
nev hodn ch poz ci  pre™o to urobili
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Obliehanie eßte trvalo, ke∂ prißla správa, Ωe Turci
opravili osijeck¥ most, 90 tisíc vojakov preßlo cez Drá-

vu a vydalo sa k Budínu, aby odohnalo cisárske vojská .
 úto™n kov sa stali zrazu obrancovia  Velitelia kres-

†ansk¥ch vojsk dali nar¥chlo vykopa† priekopy na Ger-
hardovom (Gellértovom) a ßvábskom vrchu. Umiestnili
tam delá a tak ™akali na tureck¥ útok, ktor¥ vßak
naß†astie neprißiel.

Matej Bel o závere™nom útoku píße takto: Na oboch
stranách prudko úto™ia na ruiny, nedbajúc na hroziacu
smr†... Samotn¥ hradn¥ kapitán na ™ele bojovníkov 
z hradnej stráΩe bráni zbúrané múry... Turci zúfalo od-
porujú a zdá sa, Ωe v∂aka rovnakej smelosti bude v¥sle-
dok boja nerozhodn¥... Vo vzduchu lietajú strely jani-
™iarov, ktorí ako keby cítili svoj koniec a nanosili tam
vßetky zbrane.

Tí za Ωivot, títo zasa za ví†azstvo bojujú s posledn¥m
vypätím síl... Turci nevládzu zadrΩiava† tento tlak a uΩ
vidia pred o™ami blízky koniec, sú zmätení a padajú.
Vzápätí sú naßi osmelení, hádΩu nabok st py a hrady,
vnikajú na hlavné námestie. Málokomu sa podarí ujs†
skaze. Ozbrojenci a ¬udia bez zbraní padajú, lebo vojsko
svoj hnev nekrotí... Turci utekajú smerom k hradnému
palácu, aby ich neobk¬ú™ili odzadu. Jedine kapitán zo-
stal pevne stá†, nadávajúc svojim ¬u∂om do zbabelcov, a
krvácajúc z mnoh¥ch rán umiera ako odváΩny velite¬...
Za kaΩdú pia∂ budínskej zeme sa bojovalo... Boj sa
skon™il aΩ vtedy, ke∂ sa vßetci Turci zhromaΩdili na ná-
mestie chránené dvojit¥m múrom, zahodili svoje zbrane
a prosili o Ωivot... VraΩdenie a plienenie pokra™ovalo celú
noc, hoci na mnoh¥ch miestach vypukol poΩiar, ktor¥
zabránil tomu, aby si koris† prisvojili la™ní vojaci.

Kone™n¥ útok bol síce úspeßn¥, ale Bud n le al v
ruinách: Mesto vyzeralo straßne a nepredstavite¬ne
hnusne. Na uliciach leΩali tisíce m tvol. Poh¬ad bol o to
smutnejßí, Ωe tam leΩali aj poranené m tve telá Ωien i
detí, na ™o sa nemohli pozera† bez ¬útosti ani tí, ktorí ich
zabili. Nezostal jedin¥ dom, ktor¥ by nebol zbúran¥ ™i
vyhoren¥.
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 úryvku vypl va dôle itos  osijeckého
mosta. V ktorej lekcii ste sa u™ili o tomto
objekte

tan tureckého ve moΩa ( a arské národné
m zeum). Tento e pemlár ukoristili kres†ania
pod ied ou. ohato ozdobované zbrane a
Ωitkové predmety tureck ch vo ensk ch veli-

te ov boli vzácnou koris†ou a  v bo och o udín. 
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. a v as  a s o o

absbursk  cisársky dvor pova oval horsko nie za nezávislú
krajinu  ale za dobytú provinciu. espokojnos  preto sústavne
rástla.

ana ka eva

Ke∂ Turci opä† zajali Tököliho, takmer jedinou osobou,
ktorá odporovala dobyva™n¥m snahám Habsburgovcov,
bola jeho manΩelka e ena nska. Stiahla sa na hrad 
v Muka™eve, ktor¥ stál v hornatej oblasti na severov¥cho-
de Uhorska. Helena Zrínska bola dcérou ve¬moΩa, ktorého
popravili po odhalení veßeléniovského sprisahania. 
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ájdite v historickom atlase Muka™evo.
V ktorej krajine le  dnes

o ste sa u™ili o Imrichovi Tökölim
o ste sa u™ili o Franti kovi Ve elénim

a os  anti ka Rákociho

Helena Zrínska bránila muka™evsk¥ hrad tri roky, úto™-
níci ho obsadili len v∂aka zrade. isár eopold I. vrhol

elenu r nsku a jej dve deti do v zenia. otva dvanás ro™-
ného Franti ka II. Rákociho odlú™ili od matky a sestry.
Chlapca dali do jezuitskej ßkoly, kde dostal vynikajúcu
v¥chovu, ale v chladnom a neláskavom prostredí trpel. Rá-
koci uΩ ßtudoval na univerzite, ke∂ vojvoda Imrich Tököli
Ωijúci v Turecku navrhol cisárovi: ke∂ manΩelku Helenu
Zrínsku prepustia k nemu, prepustí jedného zajatého gene-
rála. Leopold I. síce †aΩko, ale súhlasil s touto v¥menou.

edovolil v ak  aby sa Franti ek Rákoci rozlú™il s matkou.
Viedensk¥ dvor prekazil aj plánovan¥ sobáß Rákociho.
Ne™udo, Ωe a  ve o  o s ca nenávi e  a s
ovcov. Jeho priate¬, gróf Mikuláß Ber™éni ho tak isto
povzbudzoval, aby krá™al v ß¬apajách matky a postavil sa
cisárovi na odpor. 

ve te pr klady na skor ie protihabsburské hnutia

Prv¥ manΩel Heleny Zrínskej Frantißek
I. Rákoci sa tieΩ zú™astnil na protihabs-
burskom sprisahaní, ale jeho nepopravi-
li. Za obrovské v¥kupné (takmer 400 000
zlat¥ch dukátov) mu udelil cisár milos†.
Táto suma bola vyßßia, neΩ ro™né dane,
ktoré cisár vyzbieral v Uhorsku.

uka evsk  hrad

tvorro n  Frantißek II. Rákoci  e oble en  ako
dospel .

a základe obrázku porozprávajte  pre-
™o mal hrad v bornú polohu z h adiska
obrany
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a iatok ovstania

Rákoci si za™al dopisova  s najv ™ m nepriate om abs-
burgovcov  francúzskym krá om udov tom IV. Krá¬ Slnka
povzbudzoval Rákociho, aby bojoval. Ich koreßpondencia
sa vßak dostala do rúk cisára. Rákociho vrhli do väzenia a
len v∂aka dobrodruΩnému úteku sa vyhol poprave.

re™o udov t IV. podporoval Rákociho

Po úteku odißiel Rákoci do Po¬ska. Tam ho stihla sprá-
va, Ωe poddan  okolo Muka™eva sa vzbúrili proti vysok m
daniam a krutosti cisárskych vojakov. Vodca poddan¥ch

o á  se chcel získa† Rákociho do ™ela povstania. 
 o sk ho vyh¬adal uΩ na a  . Rákoci dúfal, Ωe

dostane pomoc od francúzskeho krá¬a udovíta IV. Prijal
ponuku vies† povstanie a vrátil sa do Uhorska.

196 Uhorsko na za™iatku novoveku

V ktorej lekcii sme sa u  u™ili o kuru-
coch

Vymenujte také krivdy  ktoré viedli v horsku k vypuk-
nutiu povstania.

v  s echy

po™iatku mali medzi povstalcami po™etnú prevahu
poddan . V snahe získa† ™o najvyßßí po™et bojovníkov
Rákoci pris¬úbil, Ωe o ina o an ho  kto  e vo ak
ne s  a ati  ane tát  a s y e e ánovi.
Zároveµ sa snaΩil získa† aj ß¬achtu. Svojim vojakom preto
zakázal plieni† kaßtiele. Poddaní, ktorí neboli vojakmi,
na∂alej museli odvies† svojim pánom príslußné povinnosti. 

Rákociho vojsko, ™iΩe a á a k cov v a ne tiah a

alaßky ute encov (kurucov) 
zo 1 . storo ia

tek  v enia. Ke∂ vyßlo najavo, Ωe
Rákoci si dopisuje s francúzskym krá-
¬om, manΩel jeho sestry upozornil ve¬-
moΩa na nebezpe™enstvo, ktoré na neho
™íha. Rákoci vßak nechcel opusti† svoju
chorú manΩelku.

Rákociho zajali a vrhli ho do toho is-
tého väzenia, v ktorom sedel jeho star¥
otec Peter Zrínsky pred popravou za ú-
™as† na veßeléniovskom sprisahaní. Rá-
kociho manΩelka darmo Ωiadala milos† a
tak sa rozhodla zorganizova† jeho útek.
Pomocou velite¬a väzenskej stráΩe mu
prepaßovala uniformu oby™ajného voja-
ka a Rákoci tak mohol vyjs† z pevnosti
bez toho, aby si ho niekto vßimol.

 a tiach e Rákoci o svo e  a
á e takto  Nariadil som, aby vojská

nastúpili... Prißli okolo poludnia, vy-
zbrojení boli palicami a kosami... Ich ve-
lite¬om bol môj poddan¥ z Tarpy Tomáß

se... Ke∂ som utíßil prv¥ v¥buch rados-
ti sedliackej armády, pokarhal som ich.
Podaktorí pochybovali o tom, ™i som to
ja, ale ich obavy som rozpt¥lil dlh¥m
prejavom. Ve¬mi Ωivo som vykres¬oval
svoju zanietenos† za vlas† a lásku k nej.
Ja sám som usporiadal ¬udí rozdelen¥ch
do bánd... Potraviny rozdelili za mojej
prítomnosti a dbal som o to, aby neroz-
dávali ani víno, ani pálenku... Vyhlásil
som stanné právo a vymenoval som sud-
cu na udrΩanie disciplíny.

Vysvetlite  pre™o musel Rákoci za-
vies  pr snu discipl nu.

Rákoci vysvet¬uje prí™iny prechodu
mnoh¥ch k labancom takto: Najlepßia
™as† kléru (katolíckych kµazov) sa do-
mnievala, Ωe ochrana katolíckej viery
závisí od cisárskej vlády, a ís† proti nej
zbraµami sa rovná ís† proti katolíkom.
Rákoci bol pritom hlboko veriacim kato-
líkom a nedovolil rabova† kostoly.
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s e o  na á a . Cisár nemal ve¬a vojakov, aby sa po-
stavil na odpor, pretoΩe jeho armáda bojovala ∂aleko od
Uhorska proti Francúzom. Mohol sa opiera† iba o t¥ch,
ktorí mu zostali verní v Uhorsku – to boli a ancovia. Ke∂
vßak videli úspechy kurucov, mnohí labanci preßli na Rá-
kociho stranu. robil to aj jeden z najslávnej ch labanc-
sk ch generálov Ale ander Károly. e oh a sk  k a
insk  sne  vo i  Rákociho ok   a se oh a

sk ho vo vo  ho sk  k a insk  sne  asa ok  
v este e any cs ny  a v á n ce knie a ho ska.

Uhorsko na za™iatku novoveku 197

1. Ako sa dostal Rákoci ako die a do
Viedne

2. re™o povzbudzoval francúzsky krá
Rákociho na protihabsbursk  boj

. Aké rozhodnutia prijali krajinské
snemy

a iatok Rákociho ovstania

Syn Heleny Zrínskej: Frantißek Rákoci.
Rákoci v Po¬sku.
1703: za™iatok povstania.
Krajinské snemy: 1704, 1705.

Ak  je rozdiel medzi masou povstalcov a
organizovanou armádou

ájdite v historickom atlase e™any.
re™o e istoval osobitn  krajinsk

snem v edmohradsku a horsku

v  noviny v ho sk . Rákocimu bolo jasné, Ωe bez zahra-
ni™nej pomoci nemôΩe porazi† cisárske vojská. Preto sa sna-
Ωil presved™i† cudzie mocnosti o tom, Ωe nie je protizákon-
n m vzbúrencom  ale bojuje za práva horska. Vydával le-
táky v latinskom jazyku, neskôr vydal v latin™ine aj noviny,
v ktor¥ch chcel vyvráti† klamstvá cisárovi vern¥ch vieden-
sk¥ch novín.

 v chove sto n kov Rákoci na
sa  Od za™iatku vojny som chcel vy-
cvi™i† dôstojníkov, preto som vydrΩiaval
ve¬k¥ dvor, aby som pri†ahoval ß¬achti-
cov rôzneho veku... V snahe oboznámi†
ich s vojen™ením, akonáhle prestalo sne-
Ωi†, zaloΩili sme tábor... Nepostupoval
som vßak tak r¥chlo, ako som si to Ωelal.
Ostatní generáli nepracovali v takomto
duchu.

 svo o  vo en  a knie a e Rákoci takto  Vyhlásili
ma za knieΩa a vodcu spojen¥ch stavov. Jágersk¥ biskup slú-
Ωil omßu a ja ... som pred ním zloΩil prísahu. Nakoniec, pre-
toΩe chceli dodrΩa† náß star¥ zvyk zdvihnú† vodcu na ßtíte, aj
mµa zdvihli ve¬moΩi rukami...

Hlboko ma dojala táto láska a dôvera, ktorou ma obdaro-
val národ, ke∂ mi zveril neobmedzenú politickú, vojenskú i
finan™nú moc.

rb na listine  v ktore  Rákoci daru e Tomáßovi semu ß achtick  titul.
se bol edin m velite om vo vo sku kurucov  ktor  nemal ß achtick

pôvod. Zomrel tak m spôsobom  Ωe sa postavil medzi dve ednotky
aby ich uzmieril  ale tra ila ho u ka.

. e ko o n  knie a

anti ek Rákoci Rák c i

edmohradské a uhorské knie a Franti ek II. Rákoci sa nene-
chal unies  vplyvom prv ch vojensk ch v azstiev. obre vedel
e proti absburgovcom mus  vies  dlhú a a kú vojnu. otrebo-

val na to dobre vycvi™enú  vyzbrojenú a disciplinovanú armádu.

ani ácia a á y

Rákoci vybudoval z nar¥chlo naverbovan¥ch jednotiek
kurucov disciplinovanú armádu. Kto porußil rozkazy, bol
prísne potrestan¥. Osobitne starostlivo vyberal dôstojn kov
a generálov. Na tieto posty vymenoval spravidla bohat¥ch
ß¬achticov a ve¬moΩov, ale vymenoval aj nieko ko dôstoj-
n kov z ni ieho stavu. Vynikal z nich star  án o án
ktor¥ sa zú™astnil uΩ na bojoch za oslobodenie Budína od
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Turkov a dotiahol to aΩ na generála. V bitkách vΩdy bojo-
val v prv¥ch radoch. ¶asto bol zranen¥, dokonca na jedno
oko oslepol. eho vojaci ho preto naz vali lep  Bo án. 
Od cisára dostal za vojenské zásluhy hodnos† generála. 

Ko ko rokov uplynulo medzi osloboden m Bud na a za™iat-
kom Rákociho povstania
Kto boli labanci

Na za™iatku povstania bol Slep¥ Bo†án generálom la-
bancov. Darmo prejavoval hrdinstvo, cisárski dôstojníci
mu nedôverovali a podozrievali ho zo zrady. Vynikajúci
vojak vtedy preßiel do Rákociho tábora. Rok   
na Rákociho ka  e ie  svo i  vo sko  ce  na
a o sa i  v i  as  a na ska. 

KnieΩa si vysoko váΩil starého Bo†ána, ktor¥ bol schop-
n¥ opatrne, ale bleskur¥chle zaúto™i† na cisárske vojská.
Rákoci ho naz¥val iba náß otec Tiger .

v  a kosti

Vojna síce prináßala pre kurucov úspechy, ale stála ve¬a
peµazí. Francúzsky krá¬ poslal peniaze, ale tie sa minuli na
nákup a v¥robu zbraní a pußného prachu.

Kto bol v tom ™ase francúzskym krá om  re™o podporoval
Rákociho

Rákoci nechal razi† e en  enia e, aby mal z ™oho
vyplati† vojakom Ωold. Medené peniaze boli síce bezcenné,
preto rozkázal, aby ich kaΩd¥ prijal ako platidlo. iektor
obchodn ci v ak neradi predávali svoj tovar za medené
peniaze a iadali od vojakov zlaté ™i strieborné peniaze.

alßím problémom bolo to, Ωe pôda poddan¥ch, ktorí dlho
vojen™ili, zostala neobrobená. Mnoh  zemepáni preto
zakázali svojim poddan m  aby odchádzali do vojska. 

 akého kovu nechal razi  peniaze v t  tefan a Karol
Róbert

a insk  sne  v no e

Rok  zvolal Rákoci o no  k a insk  sne .
Poslanci ß¬achty súhlasili s pokra™ovaním vojny. Na∂alej
vßak boli potrebné peniaze. h asova i a ov  ovin
nos  e ka ho o yvate a k a iny  ovnako e o

an ch  ako e acht  i ci kevn ch e stavite ov.
Najvernejßí Rákociho spolubojovník Mikuláß Ber™éni

198 Uhorsko na za™iatku novoveku

án o án pochádzal z rodiny schudob-
neného zemana. Rodi™ia ho dali do ßkoly
jezuitov ako vrátnika, aby mohol ßtudo-
va†. Ove¬a viac vßak túΩil po vojenskom
Ωivote ako po vedách. Opustil ßkolu a pri-
dal sa k vojakom v pohrani™nom hrade.
R¥chle sa prejavila jeho odvaha. Raz sa
preoble™en¥ za sedliaka vkradol do
Nov¥ch Zámkov, ktoré obsadili Turci.
Striehol pred minaretom, a ke∂ muezin
voßiel do veΩe, vybehol za ním a sotil ho
dolu. Jani™iari za™ali Bo†ána prena-
sledova†, ale on ich vlákal do pasce: jeho
druhovia totiΩ ™akali v skr¥ßi pripravení
na boj s Turkami.

isci na v o ánovo  vo sk . Slep¥
Bo†án prísne zakázal svojim vojakom,
aby orabovali chudobn¥ch ¬udí. Rákoci-
mu pris¬úbil, Ωe na obsaden¥ch úze-
miach utlá™ate¬mi okráßlim ßibenice . 
A naozaj, kadia¬ preßli Bo†ánove vojská,
tam sa Ωivot chudobného ¬udu zlepßil.
Ke∂ roku 1709 zomrel, mnohí ho opla-
kávali po celej krajine.

Vysvetlite v raz okrá li  ibenice

Frantißek II. Rákoci  ma ba dama ányokiho.
■ i nit  i t ick  la  a 
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navrhol odhlasova†: ho sko e ne ávis  tát a a s
ovcov t e a et oni ova  (zbavi† trónu). Odußevne-

ná ß¬achta naraz skríkla: Cisár uΩ oddnes nie je naßim krá-
¬om

ájdite v historickom atlase nod.

o no  vy e aná k a ina

o ónodskom krajinskom sneme odu evnenie achty
r chle upadlo. Mnohí posunuli povinnos† platenia daní na
svojich poddan¥ch. Z táborov utekalo stále viac vojakov
napriek tomu, Ωe dostali prís¬ub: ak vydrΩia do konca,
naveky budú oslobodení spod poddanstva.  o   vo
ny naven  a t i  o ie i. Z h¬adiska povstania bolo
tragické aj vypuknutie morovej epidémie. 

Rákoci dúfal, Ωe dostane pomoc zo zahrani™ia. Potom,
™o Francúzov porazili Habsburgovci a ich spojenci, o zbra-
ne a vojakov po iadal Rusko. Rusk¥ cár bol ochotn¥ po-
skytnú† pomoc. Roku 1710 odcestoval Rákoci do Po¬ska,
aby sa stretol s cárom. Svojho priate¬a generála Ale andra
Károliho medzit¥m poveril, aby viedol rokovania s vy-
slancami cisára. 

at á sky ie

Uhorsko na za™iatku novoveku 199

opakujte si  kto bol vtedy rusk m cárom
o ste sa o om u™ili

o  medzi kurucmi a labancmi
■ Kto boli kuruci a kto labanci?
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Károli bol presved™en  e kuruci nemô u zv azi . Sú-
hlasil s uzavretím ie ktor¥ uzavreli roku  v at

á i. Mier zabezpe™il beztrestnos† pre vßetk¥ch, ktorí
dobrovo¬ne zloΩili zbrane. §¬achta, ktorá sa do povstania
zapojila, mohla si ponecha† svoje pozemky. isá  is

i  e k iv y  kv i kto  ovstanie vy k o  sa 
nik y viac ne o ak . Po uzavretí mieru sa vojská kuru-
cov zhromaΩdili na a t nske  ovine a zloΩili zbrane.
Desa†tisícová armáda odißla domov.

Rákoci a Ber™éni spolu s ∂alßími druhmi si nerobili
nároky na milos†. Zdôrazµovali, Ωe Habsburgovci uΩ aj 
v minulosti porußili nejednu dohodu a tento osud ™aká aj
na satmársky mier. amiesto návratu domov preto zvolili
dobrovo nú emigráciu.

ve te pr klady z minulosti  ke  absburgovci nedodr ali
dohody. 1 7. strana

200 Uhorsko na za™iatku novoveku

1. Kto bol án Bo án
2. re™o zavedenie meden ch pe az  nevy-

rie ilo nedostatok pe az
. Ktoré sú 

zahrani™nopolitické a
vnútropolitické pr ™iny porá ky povsta-

nia
. o je podstatou satmárskeho mieru

e ko o n  knie a  anti ek Rákoci

Organizovaná povstalecká armáda.
Nedostatok peµazí → razenie meden¥ch peµazí.
1707: krajinsk¥ snem v Ónode. Detronizácia Habsburgov-
cov.
Rastúce †aΩkosti.
Satmársky mier: 1711.

Rákociovsk  hrad v latnom otoku

Rákociho priate  a spolubo ovník ikuláß er éni
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Rákoci vo vyhnanstve. Po uzavretí satmárskeho
mieru zostal Rákoci v Po¬sku. ¶as† jeho sprievodu pri-
jala cisárovu milos† a vrátila sa do Uhorska. Rákoci v ak
nebol ochotn  vzda  sa titulu knie a a  av ak nie zo
samo úbosti. Ke∂ ho zvolili za knieΩa, prisahal: nikdy
neodstúpi. Aj vo vyhnanstve sa domnieval, Ωe prísahu
musí dodrΩa†.

Rákoci dúfal, Ωe na znovuza™atie povstania dostane

Uhorsko na za™iatku novoveku 201

V súvislosti s ktorou bitkou ste sa u
u™ili o ugenovi avojskom

Velitelia francúzskej armády radi
najímali Rákociho jazdcov – husá-
rov. VáΩili si ich vojnové umenie,
najmä r¥chle útoky. Vytvorili dokon-
ca pluk z uhorsk¥ch husárov na ™ele
s bratom Mikuláßa Ber™éniho Ladis-
lavom. 

Pluk dodnes e istuje a nesie Ber-
™éniho meno. Dnes vßak uΩ nebojujú
v sedle, ale padákmi ská™u z lietadiel.

pomoc od Francúzska, preto odcestoval do ParíΩa. M¥lil
sa: udovít IV. chcel dodrΩa† mier uzavret¥ s Habs-
burgovcami. Krá¬ Slnka ho prijal zdvorilo a pompézne,
ale zakázal mu, aby brojil proti rakúskemu cisárovi.

V lete 1716 vypukla medzi sultánom a Habsburgov-
cami vojna. Rákociho pozvali Turci, aby im pomohol 
v porazení spolo™ného nepriate¬a. KnieΩa nastúpil na lo∂
a odißiel na sultánov dvor. Takisto sa vydali na cestu
mnohí kuruci, ktorí zostali predt¥m v Po¬sku. Dúfali, Ωe
pomocou Turkov budú môc† pokra™ova† v povstaní.
K¥m vßak dorazili, vojna bola rozhodnutá. V bojoch
1716–1718 dosiahli habsburské vojská v¥znamné ví†az-
stvá. Podarilo sa im doby† Temeßvár a Belehrad. V¥pra-
vu viedol ugen Savojsk¥.

Po poráΩke uzavrel sultán s cisárom mier. Cisárski
vyslanci poΩiadali Turkov, aby neposkytli Rákocimu a
jeho sprievodu azyl. Sultán vßak vedel, Ωe by ich vo Vied-
ni ™akala poprava alebo Ωalár. Preto dovolil, aby zostali,
ale nie v hlavnom meste, leΩ v menßom vidieckom sídle
v Rodosto. Ve¬komoΩné knieΩa  Rákoci a jeho druho-
via Ωili v nedostatku a chudobe do konca Ωivota. Vern¥m

Hrad pri obci irok. o
Rákociho povstaní dal
cisár zb ra† v ßinu
uhorsk ch hradov  aby
nemohli viac sl Ωi† ako
hniezdo protihabsbur-
ského odporu. Takto po-

chodil a  tento hrad.
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sprievodcom knieΩa†a bol vzdelan¥ Klement Mike . 
Z jeho diel vieme, Ωe Rákoci nestratil svoju hrdos† ani 
v naj†aΩßích ™asoch vyhnanstva a uteßoval svojich zúfa-
l¥ch ¬udí. 

Vyhnancov pochovali v Turecku. Rákociho pozostat-
ky doviezli domov aΩ roku 1906 a uloΩili v ko ickom
dóme.

202 Uhorsko na za™iatku novoveku

ájdite v historickom atlase  kde sa
dnes nachádzajú Ko ice.

Hrobka Frantißka II. Rá-
kociho v koßickom dóme.
Telesné pozostatky knie-
Ωa†a priniesli domov
(spolu s Imrichom Tökö-
lim a Helenou Zrínskou)

roku 1906 z Turecka.
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ZHRNUTIE

1. Kto panoval v Uhorsku rozdelenom na dve ™asti?
2. Po akej udalosti a kedy sa rozdelilo Uhorsko na tri ™asti?
3. Kto bol prv¥m v¥znamn¥m sedmohradsk¥m knieΩa†om?
4. Pre™o sa r¥chlym tempom ni™ila úrodná pôda na území

podmanenom Turkami?
5. Aké budovy stavali Turci na území, ktoré obsadili?
6. Kde sa konali krajinské snemy v krá¬ovskom Uhorsku?
7. Pre™o vzrástla úloha majerov v 16. storo™í?
8. Ktoré uhorské hrady obliehali Turci roku 1532, 1552 a

1566? Ktorá strana zví†azila v t¥chto bojoch? UkáΩte v his-
torickom atlase trasu tureck¥ch v¥prav.

9. Ktoré protestantské náboΩenstvá sa rozßírili v Uhorsku v
16. storo™í? ¶o je unitárne náboΩenstvo? V ktorej ™asti kra-
jiny sa rozßírila táto viera?

10. Kto preloΩil do ma∂arského jazyka po prv¥ raz celú Bib-
liu?

11. Pre™o za™ali proti uhorsk¥m ve¬moΩom vykonßtruované
procesy na území krá¬ovského Uhorska? Kto bol najzná-
mejßí súden¥ ve¬moΩ? 

12. Ako zorganizoval §tefan Bo™kaj obranu proti habsburskej
samovláde? Kedy za™al svoje povstanie?

13. Aké v¥sledky priniesol viedensk¥ mier?
14. ¶ím je známy Peter Pázmaµ?
15. Aké hospodárske, finan™né a vojenské opatrenia zaviedol

Gabriel Betlen v záujme rozvoja Sedmohradska? Kedy
panovalo slávne knieΩa?

16. ¶o bolo najvä™ßím vojensk¥m úspechom Mikuláßa Zrín-
skeho mladßieho? Zrínsky nebol iba známym vojvodcom,
ale aj...?

17. ¶ím získali slávu Frantißek Veßeléni a Imrich Tököli? 
18. Kedy sa podarilo oslobodi† Budín a centrálnu ™as† krajiny

od Turkov?
19. Ako sa dostal Frantißek Rákoci do Po¬ska?
20. Odkedy dokedy trvalo Rákociho povstanie?
21. ¶o sa stalo na krajinskom sneme v Ónode?
22. ¶o bolo podstatou satmárskeho mieru? Prediskutujte, ™i

bol pre Uhorsko priazniv¥.
23. Kde zomrel Rákoci?

Odporú™aná literatúra:

Lengyel Balázs: A török Magyarországon. Képes történelem. Bp.,
1975.

R. Várkonyi Ágnes: Két pogány közt. Képes történelem. Bp., 1968.
R. Várkonyi Ágnes: Megújulások kora. Új képes történelem. Bp., 

1997.
Bitskey István: Így élt Bethlen Gábor. Bp., 1985.
Hámori Péter: A magyar hajózás története. Bp., 1999.
Hollós Korvin: A Vöröstorony kincse. Bp., 1976.
Kósa Csaba: Félhold és kétfejû sas. A magyarság története 1526-tól

1790-ig. Bp., 1993.
Lengyel Dénes: Magyar mondák a török világból és kuruc korból. 

Bp., 1981.
Mikszáth Kálmán: A beszélô köntös.
Ôrsi Ferenc: A Tenkes kapitánya. Bp., 1976.
Pálinkás Mihály: Múltunk nagyjai. Diák ki kicsoda. Bp., 1994.
Száva István – Vámos Magda: Így élt II. Rákóczi Ferenc. Bp., 1976. 

Po prehratej mohá™skej bitke sa
rozdelila krajina najprv na dve, potom
na tri ™asti: na severe a v¥chode vzniklo
krá¬ovské Uhorsko pod habsburskou
nadvládou, v strede bolo územie podma-
nené Turkami a na v¥chode Sedmohrad-
ské knieΩatstvo. 

Centrálne turecké oblasti vo v¥voji
zaostávali a vy¬udµovali sa. Na hrani-
ciach s krá¬ovsk¥m Uhorskom pre-
biehali ve¬ké pohrani™né vojny.

V krá¬ovskom Uhorsku sa rozvíjalo
hospodárstvo, ß¬achta (najmä vysoká)
bohatla. Vo™i krá¬om, ktorí spravovali
krajinu z Viedne, uhorská ß¬achta zanie-
tene bránila svoje získané práva. Pomá-
halo to pri ßírení reformácie. Pod vede-
ním §tefana Bo™kaja vypuklo aj proti-
habsburské povstanie. Jeho v¥sledky
bolo moΩné zachova† neskôr len za cenu
tvrd¥ch zápasov, v ktor¥ch ß¬achte 
v Uhorsku pomáhali aj sedmohradské
knieΩatá.

V Sedmohradskom knieΩatstve, ktoré
uznávalo sultánovu nadvládu, dlho pa-
noval relatívny pokoj. Hospodárstvo a
kultúra drobného ßtátu dosiahla svoj
rozkvet za panovania Gabriela Betlena a
Juraja I. Rákociho. V polovici 17. storo-
™ia vßak Turci vyplienili celé Sedmo-
hradsko.

Habsburgovci nechceli vyhna† Tur-
kov a krajina pustla. Na protest vypuklo
sprisahanie pod vedením Frantißka Ve-
ßeléniho, ktoré kruto potla™ili, vzápätí
zorganizoval povstanie Imrich Tököli.
Povzbudení jeho ví†azstvami Turci sa
opä† pokúsili doby† Viedeµ. Habsbur-
govci si vtedy zaumienili, Ωe pomocou
medzinárodn¥ch síl vyΩenú Turkov 
z Uhorska. 

Po dobytí Budína spravovali Habs-
burgovci Uhorsko ako svoju provinciu.
Kvôli tomu vypuklo povstanie pod
vedením Frantißka II. Rákociho, ktoré
Habsburgovci porazili aΩ po osemro™-
nom boji. Za v¥sledok povstania moΩno
povaΩova† to, Ωe uhorská ß¬achta si
mohla ponecha† svoje staré práva. Uhor-
sko zachovalo v rámci Habsburskej ríße
svoju relatívnu samostatnos†.
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Mal¥ le ikón

arch v: inßtitúcia zaloΩená na úschovu a usporia-
danie dôleΩit¥ch spisov.

beg: mohamedánsky (tureck¥) vojensk¥ velite¬.
brat: frantißkánsky ™i dominikánsky mních.
denár: strieborn¥ peniaz niΩßej hodnoty. Krá¬

Svät¥ §tefan tieΩ nechal razi† dináre.
drΩky: hovädzí Ωalúdok, o™istené a uvarené je

dodnes ob¬úben¥m jedlom.
duchovn¥: protestantsk¥ kµaz.
erb: identifika™n¥ znak, ktor¥ sa kreslí pod¬a

ist¥ch pravidiel. rb (znak) môΩe ma† osoba,
rodina, mesto, alebo aj rôzne organizácie.

ermáni: národ Ωijúci v 2. tisícro™í pr. Kr. v ob-
lasti Severného a Baltského mora. dtia¬to sa
s†ahovali na územie dneßného emecka, do
oblasti R¥na a Dunaja. Pôdu u nich obrábali a
zvieratá opatrovali Ωeny a sluhovia, muΩi sa
venovali skôr lovu a boju. asto bojovali pro-
ti Rimanom – s premenliv¥m v¥sledkom. (Pí-
sal o nich Július Caesar i Tacitus.) V .– . sto-
ro™í sa ako spojenci usadili na území Rímskej
ríße a zaloΩili krá¬ovstvá. Medzi germánske
jazyky dnes patrí napríklad nem™ina, angli™-
tina, ßvédßtina a dán™ina.

chán: tureck¥ (mongolsk¥) knieΩací titul.
intrigy: zlomyselné re™i, podr¥vanie.
karavána: skupina obchodníkov putujúca v púßti

na †avách ™i osloch.
knieΩa  knieΩatstvo: ve¬moΩ patriaci do krá¬ov-

skej rodiny. V ™ase Arpádovcov stál knieΩa
™asto na ™ele krá¬ovsk¥ch vojsk.

ko ovn¥ národ: neusaden¥ národ, vandrujúci stále
na nové územia najmä kvôli nov¥m pastvinám.

kosák: staré po¬nohospodárske náradie na odre-
zanie stebiel obilia (Ωatva).

kronika: stará kniha dejepisu. 
kuna: sivohnedé dravé zviera.
maketa: zmenßenina nejakej budovy ™i doprav-

ného prostriedku.
mußketa: stará pußka s knôtom, ktor¥ slúΩil na

zapálenie pußného prachu.                           
brázková kronika: uhorsk¥ kóde  v latin™ine,

napísan¥ v polovici . storo™ia, dejiny Ma-
arov opisuje do panovania Karola I. krem

opisovania skuto™n¥ch udalostí obsahuje aj
mnohé povesti. ázov dostala pod¬a toho, Ωe
te t je ozdobovan¥ mnoh¥mi drobn¥mi ob-
rázkami (tzv. miniatúrami).

ohniv  v no: silné víno.
oltár: objekt v kostole podobn¥ stolu, na ktorom

sú umiestnené predmety, ktor¥mi slúΩil kµaz
omßu. 

pancier: v stredoveku Ωelezn¥ „oblek” chrániaci
telo bojovníka. istovali rôzne druhy pan-
cieru, ale zvä™ßa pozostával zo spojen¥ch ko-
vov¥ch platni™iek.

pirát: morsk¥ lúpeΩník.
plantáΩ: po¬nohospodárska oblas†, v ktorej pes-

tujú po dlhé roky tú istú rastlinu. ajznámej-
ßími plantáΩnymi rastlinami sú  cukrová trsti-
na, káva, ™aj, bavlna, banán, pomaran™, tabak
at .

pláß†: dlh¥, ßirok¥ kabát.
pohan: neverí len v jedného boha (v inom poní-

maní  nie kres†an).
pokánie: pod¬a u™enia katolíckej cirkvi ak sa ve-

riaci chce dosta† do neba, nesta™í, ke  svoje
hriechy o¬utuje, potrebné sú aj dobré skutky,
ktor¥ch vykonávanie – ke  ich cie¬om je
odpustenie hriechov – naz¥vame pokáním.

pokrvná v zba: silná väzba medzi príslußníkmi
tej istej rodiny.

portieka: tovar. 
postroj: konsk¥ postroj, záprah, pomocou kto-

rého zapriahli kµoa do voza alebo pluhu.
povera: pover™iv¥ je ten, kto prisudzuje ist¥m

veciam (napr. ™iernej ma™ke) alebo ™inom
(napr. klopkanie ¬avou rukou na drevo) nad-
prirodzenú, zázra™nú moc.

pro esor: vzdelan¥ u™ite¬ (dnes  univerzitn¥ u™ite¬).
prorok: v Ωidovskom, kres†anskom a mohame-

dánskom náboΩenstve je sprostredkovate¬om
medzi Bohom a ™lovekom.

p tnici: veriaci, ktorí zvä™ßa peßo vyh¬adávajú
vzdialené sväté miesta.

raj: pomenovanie pre nebo. Pod¬a islamu tu ™a-
kajú veriacich telesné i duchovné radosti.

rod: pokrvné príbuzenstvo, vä™ßie ako rodina.
Príslußníkov toho istého rodu spájalo v stre-
doveku vedomie, Ωe pochádzajú od spolo™né-
ho predka (napríklad od zázra™ného zviera†a
™i ™loveka).

umuni: národ z juhov¥chodnej urópy.
us ni: slovansk¥ národ Ωijúci na severov¥chode

Ma arska.
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skorbut: †aΩká choroba spôsobená nedostatkom
vitamínov, pri ktorej krváca najmä asno.

spása (by† spasen¥): spasen¥ je ten, kto sa po
smrti dostane do neba.

strmeµ: drΩiak na nohu z koΩe a kovu, visiaci po
bokoch koµa.

synagóga: miesto, kde sa ¬udia Ωidovského
vierovyznania schádzajú, ™ítajú sväté te ty a
u™ia mlad¥ch.

ßab¬a: ohnut¥ me™ s ostrím na jednej strane. Bola
zbraµou jazdeck¥ch národov.

ß¬achtic: ™lovek, ktor¥ vlastnil pozemok a mohol
nosi† zbraµ. §¬achtici mali rôzne v¥sady  na-
príklad isté funkcie mohli zastáva† len oni a
spravidla neplatili dane.

ßtát: organizácia, ktorá na danom území zabez-
pe™uje vnútorn¥ poriadok, chráni obyvate¬ov
od útoku zvonka. Svoje úlohy plní pomocou
úradov a vojenskej sily. a ™ele ßtátu stáli v
stredoveku spravidla králi.

torba (braßna): u muΩov v star¥ch ma arsk¥ch
kmeµoch najkrajßí kus odevu, zdoben¥ strieb-
rom. ie náhodou slúΩila torba aj ako znak
moci. Visela na pravej strane opasku, muΩi 
v nej mali napríklad potreby na zapa¬ovanie
ohµa.

tovar: kaΩdá vec (napr. obilie, priemyselné v¥-
robky at .), ktorú ponúkajú na predaj, ktorú
moΩno kúpi†.

Turóciho kronika: dielo vytla™ené dva roky
pred smr†ou krá¬a Mateja na konci . storo-
™ia, opisuje dejiny Ma arov „od najstarßích
™ias” aΩ po obdobie Matejovho panovania.
Jej autorom bol humanista Ján Turóci, ktor¥
bol krá¬ovsk¥m sudcom. sobitne cennou
™as†ou kroniky je obdobie od smrti krá¬ovnej
Márie po Mateja, pretoΩe sa zakladá na vlast-
n¥ch v¥skumoch autora.

vojvoda – vojvodstvo: vo v¥chodnej a juΩnej
urópe knieΩa provincie.

zboΩnos† (poboΩnos†)  siln¥ náboΩensk¥ cit, ob-
racanie sa k Bohu.

Ωezlo: krátka, ozdobená palica spravidla zo zlata,
symbolizujúca krá¬ovskú moc.

Ωold: peniaze vyplatené vojakom za ich sluΩby.
Ωoldnierske vojsko: armáda z dobre vycvi™e-

n¥ch vojakov, ktorí bojujú za peniaze.
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476: pád Západorímskej ríße, za™iatok stredoveku.
622: Mohamedov „útek”.

800: korunovácia cisára Karola Ve¬kého.

1054: odluka cirkvi, kres†ansk¥ svet sa delí na dve
™asti.

1095: pápeΩ vyhlasuje prvú kriΩiacku v¥pravu.

1099: kres†ania obsadia Jeruzalem.

1291: koniec kriΩiackych v¥prav.

1337: za™iatok storo™nej vojny.

1347: Prvá neapolská v¥prava …udovíta Ve¬kého.

1370: …udovít Ve¬k¥ po¬sk¥m krá¬om.

1414–1417: koncil v Kostnici.
1415: upálenie Jána Husa na hranici.

1453: Byzanciu obsadia Turci.
Koniec storo™nej vojny.

1492: Kolumbus objaví Ameriku.
Za™iatok novoveku.

1509–1547: Henrich VIII. anglick¥ krá¬.
1517: uther vyhlasuje svoje u™enie. Za™iatok refor-

mácie.

oko o 1530: Kalvín vyhlasuje svoje u™enie.

1545: za™iatok tridentského koncilu.

972–997  knieΩa Gejza.
997–1038  panovanie (Svätého) §tefana I.
1000  korunovácia §tefana.
1044  Peter porazí Samuela Abu.
1046–1060  panovanie ndreja I.
1060–1063  panovanie Bela I.
1077–1095  panovanie (Svätého) adislava I.
1095–1116  panovanie Kolomana U™eného.
1172–1196  panovanie Bela III.
1205–1235  panovanie ndreja II.
1222  Zlatá bula.
1235–1270  panovanie Bela IV.
1241–1242  vpád Tatárov.
1290–1301  panovanie ndreja III.
1301  vymretie rodu Arpádovcov.
1308–1342  panovanie Karola I.
1335  stretnutie krá¬ov vo Vyßehrade.
1342–1382  panovanie …udovíta Ve¬kého.

1351  zákony …udovíta Ve¬kého.

1387–1437  panovanie igmunda.

1396  nikopolská poráΩka.

1437  povstanie Antala Budai a a.
1440–1444  panovanie Vladislava I.
1444  dlhá v¥prava Jána Huµadyho.
1444  bitka pri Varne.
1446–1452  Ján Huµady regentom.
1448  poráΩka pri Kosovom Poli.

1456  ví†azstvo pri Belehrade.
1458–1490  panovanie Mateja Huµadyho.
1490–1516  panovanie Vladislava II.

1514  DóΩovo sedliacke povstanie.

1526  29  st  poráΩka pri Mohá™i.
1532  obliehanie Kôszegu.
1538  varadínsky mier.
1541  Budín obsadia Turci.

Chronologická tabu¬ka

Svetové dejiny Uhorské dejiny
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Chronologická tabu¬ka 207

1555: „Koho pôda, toho viera.”
1558–1603: AlΩbeta I. anglická krá¬ovná.

1588: poráΩka ßpanielskej flotily.

1618–1648: tridsa†ro™ná vojna.

1640: anglick¥ krá¬ Karol I. zvolá parlament.
1649: poprava Karola I.
1643–1715: …udovít XIV. francúzsky krá¬.

1682–1725: Peter I. (Ve¬k¥) rusk¥ cár.

1689: v Anglicku vychádza Zákon o právach.
1700–1714: ve¬ká vojna o ßpanielsky trón.

1552: obliehanie Temeßváru, Drége¬a a Jágru.

1566: obliehanie Szigetváru.
1568: krajinsk¥ snem v Torde.
1571–1586: sedmohradské knieΩa §tefan Bátori.

1593: za™iatok pätnás†ro™nej vojny.
1605: uhorské a sedmohradské knieΩa §tefan Bo™kaj.
1606: viedensk¥ mier – mier aj s Turkami.
1613–1629: sedmohradské knieΩa Gabriel Betlen.
1616: ostrihomsk¥ arcibiskup Peter Pázmaµ.

1630–1648: sedmohradské knieΩa Juraj I.Rákoci.
1648–1660: sedmohradské knieΩa Juraj II.Rákoci. 

1664: zimná v¥prava Mikuláßa Zrínskeho – vaßvár-
sky mier.

1686: oslobodenie Budína a stredného Uhorska od
Turkov.

1703: za™iatok povstania Frantißka II. Rákociho. 

1704: Frantißek Rákoci sedmohradské knieΩa.
1705: krajinsk¥ snem v Se™anoch – Rákoci vládnu-

cim knieΩa†om Uhorska.
1707: detronizácia Habsburgovcov na ónodskom

krajinskom sneme.
1711: satmársky mier.

Svetové dejiny Uhorské dejiny
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Aba, Samuel 
Alah 2
AlΩbeta 2
AlΩbeta (Svätá) 7
Anonymus 7 , 7
Arcibiskup 

Bakóc, Tomáß 22
Batu chán , 2
Belo I. 72
Belo III. 7 , 77, 7
Benediktíni 20, 2 , 
Betlen, Gabriel 
Biskup 
Bo™kaj, §tefan 
Bonfini 
Budai, Antal a  0
Bul™u 

Cech , 0
Crom ell , 7

Deviatok 7
Dia¬kov¥ obchod 2
Diósgyôr 00
Dominikáni , 0
Domová daµ 
DóΩa, Juraj 22
Drake, Francis 0
Dvojpo¬né hospodárenie 
DΩunka 0

Ferdinand Habsbursk¥ 
Feudalizmus 
Frantißkáni , 2, 22
Fráter, Juraj 7, 

Gejza, knieΩa 
Gerhard, biskup , , 70
Germáni , 
Gregor, pápeΩ 
Gutenberg, Johann 

Hajdúsi 70, 
Henrich VIII. 
Huµady, Ján 0-
Huµady, Matej - 2
Hus, Ján 0

Inkvizícia , 

Jana z Arcu 0
Jani™iar 2, , 70
Jeruzalem 7
Jezuiti 7, , 
Julián, brat 7 , 0
Jurißi™, Mikuláß 7
Jurta 0
Justinián 

Kacír 0
Kalif 2
Kalvín, Ján , 
Karol I. 
Karol (Ve¬k¥) 2
Károli, Gaßpar 7
KiniΩi, Pavol 
Kláßtor 20
Kóde  20, 22
Koloman (U™en¥) 7
Kolumbus, Krißtof 
Koncil 0, 02, 
Kopáµ 
Korviny 7
KriΩiacke vojny 7, 2, 2
Kußa 

adislav I. (Svät¥) 72–7
adislav IV. (Kumánsky) 7
egenda 
ehel 
uther, Martin 

…udovít (I., Ve¬k¥) 7, 0
…udovít (II.) 2
…udovít (XIV.) 

Majer , 72
Malí králi (oligarchovia) , 
Manufaktúra 
Margita (Svätá) 
Mekka 2
Meßita 2 , 70
Miestny obchod 2
Minaret 2 , 70, 
Mohamed 2 , 2

b¥vacia veΩa 
dluka cirkvi 
ndrej (II.) 77–7
ndrej (III.) 

Pannonhalma 
PápeΩ , 27, 2 , , 7, 0
Pázmaµ, Peter 
Pätnás†ro™ná vojna 0, 
Pergamen 22
Peter (I., Ve¬k¥) 2
Právo me™a 
Prorok 2
Protestanti 2
Pustovník 20
Pútnik 

Rákoci, Frantißek -202
Relikvia 
Robota 

Sebesta™né hospodárenie 7
Slobodné krá¬ovské mesto 0
Sipáhi 2, 
S lejman (I.) 2
Svät¥ , 7 , 77, 7 , 
Svät¥ Benedikt 2
Svetov¥ obchod 
Synagóga 0

§tefan (I., Svät¥) -

Tomori, Pavol 2 , 27
T k li, Imrich 0, 
Tridsa†ro™ná vojna , 
Trojpo¬né hospodárenie 

aΩk¥ pluh 

Urbárstvo 2

Vasco da Gama 
Vata 
Vazul 
Verboci, §tefan 2
Vespucci, Amerigo 
Vladislav (II.) 2

Zápo¬sk¥, Ján 2 , 2 , 
Zemepánske mesto 0
Zrínsky, Mikuláß (starßí) 77
Zrínsky, Mikuláß (mladßí) 

igmund 0 , 0 , 07
obravé rády , 
upan 7
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