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Všetci máme rovnaké želanie, aby učebnica pre 7. ročník 
bola vzrušujúca a zaujímavá, aby ste sa z nej mohli učiť ľah-
ko a úspešne. Preto vás prosím, aby ste nepreskočili tento 
úvod, ale aby ste si ho prečítali.

Tento úvod je akýmsi návodom na použitie. Oboznámi 
vás s osobitosťami učebnice. Keď ich spoznáte, určite sa 
budete ľahšie učiť a získavať dobré známky.

Kniha obsahuje 45 lekcií, ktoré sú napísané vo dvoch 
stĺpcoch. Širší stĺpec obsahuje poznatky, bez ktorých nie je 
možné správne pochopiť ani historický vývin, ani neskoršie 
lekcie. Toto učivo preto musí ovládať každý.

Časti, ktoré doplňujú učivo, sa nachádzajú v užšom stĺpci
na farebnom pozadí. Pre niektorých sú tieto partie iba zau-
jímavým čítaním, no od lepších žiakov možno vyžadovať, 
aby si ich osvojili. Do užších stĺpcov sa dostali zväčša úda-
je, pramene, tabuľky i diagramy, ktoré pomáhajú učivo po-
chopiť. Pomocou pracovných úloh a otázok si môžete svo-
je vedomosti skontrolovať, pomocou prameňov, tabuliek 
a diagramov si môžete svoje vedomosti doplniť. Rovnako 
všestrannú analýzu umožňujú prehľadné mapky a obrázky 
v učebnici.

Nezabúdajte ani na osnovy na konci lekcií, ktoré znázor-
ňujú súvislosti! Mal by si ich všímať každý žiak! Spojovacie 
línie označujú súvislosti. V osnovách sme zhrnuli jednotlivé 
časti lekcie jedným slovom. Odporúčam najmä slabším žia-
kom, aby sa snažili tieto slová „obliecť“ a pretvoriť do viet, 
lebo takto si lekciu hneď aj zopakujú. 

Dôležitú úlohu majú obrázky a farebné kresby, ktoré zo-
brazujú minulosť. Predstavia, ako žili, kde bývali, ako sa 
obliekali, s čím pracovali a s akými zbraňami bojovali ľudia 
v danej dobe. Pod obrázkami slávnych ľudí nájdete  aj ich 
výstižný citát.

Na konci učebnice je M a l ý  l e x i k ó n  (jeho heslá označuje 
v texte hviezdička) i Chronologická tabuľka. Nové odborné 
výrazy sme v Malom lexikóne vyznačili polohrubými pís-
menami. Používajte ich pri zhrnutí učiva. Chronológia vám 
pomôže porovnávať dejiny Uhorska a sveta. 

Pred jednotlivými kapitolami sa nachádza odporúčaná 
literatúra. Prostredníctvom týchto kníh sa môžete viac za-
hĺbiť do dejín a môžete si doplniť svoje vedomosti o také 
podrobnosti, ktoré nie sú zahrnuté do povinného učiva. 

Príjemné a úspešné štúdium vám praje     

D r .  M á t y á s  H e l m é c z y

Ú V O D N É  MY Š L I E N K Y
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PREHĽAD HISTORICKÝCH UDALOSTÍ PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBÍ
I. Otázky a úlohy na zopakovanie histó-

rie ľudstva

II. Otázky a úlohy na zopakovanie dejín 
maďarského národa

1. Prezrite si mapy v historickom atlase! Nájdite prvé veľké 
centrá vzdelanosti! Prečo ich nazývame „pririečne“ kul-
túry? Vymenujte najvýznamnejšie výdobytky týchto kul-
túr! Zhrňte, pri ktorých riekach aké krajiny vznikli!

2. V oblasti Stredozemného mora vytvorili najvýznamnejšie 
štáty v staroveku najprv Gréci, potom Rimania. Rozdeľte 
nasledujúce dátumy podľa toho, či sú spojené s dejinami 
Grékov alebo Rimanov!
776 pred Kr. 753 pred Kr. 490 pred Kr.
480 pred Kr. 264-149 pred Kr. 395 pred Kr.

  476 po Kr.
3. Pomocou historického atlasu porovnajte staroveké Gréc-

ko a staroveký Rím! Aké podobné a aké rozdielne budovy 
sú znázornené na mape oboch miest? O ktorých ste sa 
učili?

4. Čo viete o sťahovaní národov? Ktoré štáty vznikli na úze-
mí Rímskej ríše? Ukážte tieto štáty na nástennej mape 
a krátko ich opíšte!

5. Pripomeňte si, ktoré štáty boli najvýznamnejšie v 10.,
12.-13. a 14.-15. storočí! O ktorých väčších vojnách tohto 
obdobia ste sa učili?

6. Prečo bol v stredoveku dôležitý vznik miest? Opíšte stre-
doveké mestá!

7. Vymenujte najvýznamnejších zemepisných objaviteľov! 
Vymenujte niekoľkých vedcov a umelcov stredoveku! 
(Pomôžu vám mapy v historickom atlase.)

8. Aké udalosti sú spojené s nasledujúcimi rokmi?
1453 1492 1517 1640

1. Pomocou historického atlasu načrtnite trasy putovania 
starých maďarských kmeňov! 

2. Kedy a ako prišli staromaďarské kmene do Karpatskej 
kotliny? Sledujte udalosti na mape!

3. Mapy v historickom atlase ukazujú zmeny územia Uhor-
ska a pamiatky hospodárstva a kultúry v rôznych storo-
čiach a za panovania rôznych kráľovských rodov.
a )   Mená ktorých panovníkov ste si zapamätali, prečo sú 

pre vás títo panovníci významní?
b)  Vymenujte významné kultúrne pamiatky jednotlivých 

období!
4. Pozrite sa na mapu! Aké územné zmeny nastali v Uhor-

sku v 16.-17. storočí! Prediskutujte príčiny týchto zmien!
5. Aké dôsledky malo rozdelenie krajiny na tri časti?
6. Pripomeňte si učivo o Rákociho povstaní! 
7. Ktoré udalosti z maďarskej histórie sú spojené s nasledu-

júcimi rokmi?
895  955  1000  1222  1241–42  1301  1351
1456  1514  1526  1541  1686  1703  1711
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Vraciame sa do rušného sveta posledných desaťročí 18. a pr-
vých desaťročí 19. storočia. Ani jedno z týchto období nie je 
príliš vzdialené od súčasnosti, ale ľudia žili najmä v 18. sto-
ročí úplne inak ako dnes. 

V Afrike a Austrálii panovali zväčša pomery z pravekej 
spoločnosti. Mnohé krajiny Ázie a veľká časť Ameriky boli 
v koloniálnom područí. V Európe sa zdal byť stáročia trva-
júci feudálny poriadok takmer všade stabilným. Panovníci, 
ktorých rozkazy sledovali oddaní úradníci a veľké armády, 
sedeli bezpečne na svojich trónoch ešte aj v polovici 18. sto-
ročia. Hlavným hospodárskym odvetvím bolo naďalej poľ-
nohospodárstvo. Život sa nemenil celé pokolenia a nerástla 
ani výroba. 

V posledných desaťročiach 18. storočia sa však začali 
obrovské zmeny. Meštianstvo (buržoázia) zosilnelo, rozmá-
halo sa osvietenstvo, ktoré zmenilo spôsob myslenia stre-
dovekého človeka. Svoju samostatnosť vybojovali osídlenci 
koloniálnej severnej Ameriky. V západnej časti Európy sa 
rozšírila priemyselná revolúcia. Dozrievala najväčšia uda-
losť storočia, francúzska revolúcia.  

Tento proces pokračoval v prvej polovici 19. storočia. 
V dôsledku víťazných buržoáznych revolúcií a priemysel-
nej revolúcie sa v základoch zmenili hospodárstvo i spoloč-
nosť. Uvoľnila sa doteraz nevídaná energia ľudstva v oblasti 
podnikania a tvorivosti. Vďaka rozvoju vedy a techniky po-
stavil človek do svojich služieb prírodné sily v stále väčšej 
miere, prekonával vzdialenosti a pomocou vynálezov sa stal 
jeho život pestrejším a pohodlnejším. 

Hospodárske zmeny a buržoázne revolúcie mali vplyv aj 
na každodenný život ľudí. Zmenil sa spôsob života, menili 
sa osady, vznikali nové priemyselné mestá, v ktorých žili 
tisíce podnikateľov a desaťtisíce až státisíce robotníkov. 
Najdôležitejšou zmenou však bolo vystriedanie feudálnej 
spoločnosti novou buržoáznou spoločnosťou a buržoáznym 
štátom, ktorý vytvoril základy dnešného moderného života 
a v neuveriteľnej miere urýchlil vývoj ľudstva.  

Prečo sa svet vyvíjal týmto smerom? Aké boli najdôleži-
tejšie výsledky? O tom sú nasledujúce stránky učebnice. 

I. OBDOBIE BURŽOÁZNYCH PREMIEN

Ú V O D

O tomto období bolo napísaných mnoho 
kníh, z ktorých vám odporúčame nasle-
dujúce (v zátvorkách uvádzame vydava-
teľstvo).

Az ész és a vér kora. Új képes történelem. 
Bp., 1994 (Larousse-Officina Nova)

Az ipar vértelen forradalma. Új képes 
történelem., BP., 1994 (Larousse-
Officina Nova)

Európa új rendje. Új képes történelem., 
BP., 1994 (Larousse-Officina Nova)

Fekete Sándor: Így élt Napóleon. B P .,  
1983 (Móra)

John Haycraft: A francia forradalom nyo-
mában. BP., (International Language 
School)

Horváth Árpád: A tüzes gép. Fejezetek
a gőzgép történetéből. Bp. 1967 (Tán-
csics)

Randé Jenő: A gépek forradalma. Képes 
történelem. BP., 1968 (Móra)

Sós Endre–Vámos Magda: Franklin va-
gyok Philadelphiából. Bp., 1970 
(Móra)

Jevgenyij Tarle: Napóleon. Bp., 1963 
(Gondolat)

Jevgenyij Tarle: T a l l e y r a n d . Bp., 1964 
(Gondolat)

Ku každej kapitole učebnice možno 
použiť: 

Újkor. Történelmi olvasókönyv III. Ösz-
szeállította: Katona András. Bp., 1996 
(Nemzeti Tankönyvkiadó)
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6 Obdobie buržoáznych premien

1. EURÓPA V 17.–18. STOROČÍ. OSVIETENSTVO

ZoSiLnenie bUrŽoÁZie V ZÁPaDnej eUrÓPe

Po zemepisných objavoch sa rýchle začal rozvíjať svetový 
obchod, vďaka ktorému sa v 17.-18. storočí obohacovali 
predovšetkým európske krajiny na pobreží Atlantické-
ho oceána. Väčšina obchodných lodí sa plavila z prístavov 
Nizozemska, Anglicka, severného Francúzska či z oblastí 
pri Lamanšskom prieplave, a sem sa aj vracala. Prispelo to 
k urýchleniu rozvoja meštianskej spoločnosti v týchto kra-
jinách.  

Z celkového počtu obyvateľstva rástol počet ľudí, ktorí 
žili z priemyslu a obchodu, čiže rástla aj váha mešťanov. 
Niektoré mestá, ktoré mali okolo stotisíc obyvateľov, získali 
aj významný politický vplyv. Táto oblasť sa stala hospodár-
skym, a v istom zmysle aj geografickým centrom Európy.

raST PoLiTiCKej ÚLohy bUrŽoÁZie

Silnejúca buržoázia sa v týchto oblastiach Európy zapá-
jala aj do politických zápasov. (Učili ste sa o tom minu-
lý rok.) V Nizozemsku viedol oslobodzovací boj ku vzniku 
Holandska, ktoré riadili mešťania.  

V  A n g l i c k u  viedla buržoázna revolúcia k ústavnému krá-
ľovstvu (konštitučnej monarchii), ktorá otvárala cestu ka-
pitalistickej výrobe a ďalšiemu rozvoju buržoáznej spoloč-
nosti.  

V 18. storočí vo všetkých oblastiach s výrazným buržo-
áznym vývojom sa rozvinulo myšlienkové hnutie osvie-
tenstvo, ktoré pomáhalo pri politickom zápase buržoázie a 
zmenilo spôsob myslenia európskych ľudí.

Vymenujte kontinenty (krajiny), kam viedli 
hlavné trasy svetového obchodu! Pomôže vám 
mapa v historickom atlase.

Význam atlantického pobrežia vzrástol 
aj preto, lebo potom, čo sa objavili veľké 
obchodné lode, oceán už nerozdeľoval, 
ale spájal Európu s Novým svetom. Na 
východnom pobreží Severnej Ameriky 
sa usadilo početné anglické, francúzske 
a holandské obyvateľstvo. Západné hra-
nice Európy presiahli Atlantický oceán. 
Súbežne s tým ešte viac zaostávali v po-
rovnaní so západom východné a centrálne 
oblasti Európy (na východ od rieky Labe), 
ktoré boli už predtým menej rozvinuté.

Mimoriadne zaujímavá kniha Kronika 
ľudstva píše o politickom vplyve osvie-
tenstva takto: „Na vývoj v 18. storočí 
mala rozhodujúci vplyv jedna starosvet-
ská a jedna novosvetská udalosť: seve-
roamerický zápas o nezávislosť, ktorý sa 
skončil vznikom Spojených štátov, a fran-
cúzska revolúcia. Duchovné korene oboch 
udalostí siahajú k osvietenstvu, globálne-
mu duchovnému hnutiu 18. storočia.“

Okolie Lamanšského prielivu je posiate
prístavmi a priemyselnými mestami:

je tu centrum buržoáznej Európy

Northampton

Oxford

Londýn

Antverpy

Brusel

Gent
Bruggy

Lille

Arras

Amiens

Rouen

Remeš

Paríž

Amsterdam

Temža

Seina

Lamanšský prie
liv

S e v e r n é 
m o r e
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Obdobie buržoáznych premien 7

oSVieTenSTVo

Podstatu osvietenstva vyjadril veľký nemecký vedec (filo-
zof Kant) takto: maj odvahu opierať sa o vlastný rozum! 
Čiže človek by nemal nič prijímať iba preto, lebo to niektorý 
uznávaný vedec či teológ kedysi tvrdil, ale má rozmýšľať 
samostatne a rôzne tvrdenia starostlivo preskúmať.  

Velikáni osvietenstva podrobovali v tomto duchu kritike 
všetky dovtedajšie učenia a za pravdivé považovali iba tie, 
ktoré potvrdila prax, alebo obstáli pred kritikou rozumu. 
Namiesto náboženského zmýšľania (alebo popri ňom) otvo-
rili tak cestu rozvoju vied. Prispelo to aj k zmene politického 
m y s l e n i a . 

VeLiKÁni oSVieTenSTVa

Osvietenskí spisovatelia a vedci v 18. storočí kritizovali
feudálny spôsob myslenia tej doby a skutočné i zdanlivé 
prípady nedostatočnej spoločenskej spravodlivosti. 

Angličan Locke (lak) zdôrazňoval, že neodňateľným prá-
vom každého človeka je právo na život, slobodu a vlastníc-
tvo, a štát je povinný tieto práva zabezpečiť.

Francúz Montesquieu (monteskie) vystupoval predo-
všetkým proti štátnej a panovníckej moci a svojvôli, ktorá 
ohrozovala slobodu človeka. Štátne úlohy – zákonodarstvo, 
výkonnú moc a súdnictvo – treba podľa Montesquieua od 
seba oddeliť. Treba vytvoriť nezávislé organizácie tak, aby 
každá z nich obmedzovala moc druhej. 

Najznámejší osvietenskí spisovatelia a myslitelia boli 
Voltaire (volter) a Rousseau (russo), Voltaire sa dostal na 

Preskúmajte Voltairov životopis a zistite, akú 
úlohu hral vedec na dvore pruského panovníka!

Všimnite si vplyv Montesquiových myšlienok v 
nasledujúcej lekcii, keď sa budete učiť o vojne za 
nezávislosť v Amerike, alebo o takzvaných osvie-
tenských panovníkoch (ktorých bolo niekoľko)!

Voltaire s pruským panovníkom Fridrichom 
Veľkým v Postupime

Montesquieu (1689–1755) John Locke (1632-1704), ktorý mo-
hol vyjadrovať svoje myšlienky už 

v ústavnom štáte

Rousseau (1712-1778) hlásal návrat 
k prírode a za dôležité považoval vý-

chovu
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8 Obdobie buržoáznych premien

dvor viacerých panovníkov a mal na nich aj vplyv, – hlásali, 
že moc kráľov pochádza z ľudu. Moc zveril ľud kráľom 
preto, aby svoju krajinu riadili v záujme každého a pre vše-
obecné blaho. Z tejto myšlienky osvietenských činiteľov 
vyplývalo, že keď panovník alebo vláda riadia krajinu zle, 
ľud má právo odvolať ich.

VeĽKÁ enCyKLoPÉDia

Osvietenstvo otvorilo cestu aj rozvoju vied. Osvietenskí 
vedci zhrnuli poznatky doby a dovtedy dosiahnuté vedecké 
výsledky v rozsiahlej práci, ktorá sa nazývala Encyklopédia. 
Bol to najväčší čin v dovtedajšej histórii vydávania kníh. 
Encyklopédia mala neskôr obrovskú úlohu pri šírení ideí 
osvietenstva vo Francúzsku i na celom svete. 

KoLoniZÁCia SeVernej ameriKy

Územie Južnej a Strednej Ameriky obsadili zväčša španiel-
ski a portugalskí dobyvatelia, ktorí zničili indiánske štáty 
s vysokou kultúrou (Inkov a Aztékov) a podmanili si pô-
vodné miestne obyvateľstvo. Oproti tomu sa osud Severnej 
Ameriky vyvíjal odlišne. 

V rôznych častiach Severnej Ameriky sa usadili už 
v 17. storočí anglickí vysťahovalci, ktorí boli roľníkmi, 
remeselníkmi a obchodníkmi. N a  j u h u : bohatší plantážni-
ci, ktorí na obrábanie rozsiahlych majetkov dovliekli otro-
kov. N a  s e v e r e : farmári (slobodní roľníci alebo nájomcovia), 
ktorí sami pracovali na svojom majetku a časom založili aj 
manufaktúry.  

Vydanie Encyklopédie bolo úspešné aj 
ako podnikateľský čin. Do roku 1782 
predali 25 000 zväzkov, čo prinieslo väčší 
zisk, ako celý obchod Francúzska so zá-
padnou a východnou Indiou. Medzi tými, 
čo si predplatili zväzky Encyklopédie, bol 
aj francúzsky kráľ Ľudovít XV.

1. Aká je súvislosť medzi rozvojom sveto-
vého obchodu a posilnením buržoázie?

2. V akých oblastiach pomáhalo osvie-
tenstvo buržoázii?

3. Aké encyklopédie vydávajú v Maďar-
sku dnes?

Preštudujte v historickom atlase mapu znázor-
ňujúcu veľké zemepisné objavy a kolonizáciu!

Kto patril medzi prvých objaviteľov Ameriky? 
Ako využívali prví kolonizátori obsadené úze-
mia?

Denis Diderot /didero/ (1713–1784), jeden z iniciátorov Encyklopédie 
a autor mnohých jej kapitol

2. AMERIKA V 18. STOROČÍ. VZNIK SPOJENÝCH ŠTÁTOV

Zväzky Encyklopédie. Veľké vedecké dielo vy-
chádzalo v rokoch 1751–1772 v 28 zväzkoch. 

Články napísalo 178 osôb

Prečo zohrávala Encyklopédia mimoriadnu 
úlohu v šírení osvietenstva?
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Obdobie buržoáznych premien 9

Rýchle rástol počet obyvateľov kolónií, pretože tam pri-
chádzali stále noví presídlenci. Belošskí osadníci vytláča-
li indiánske praobyvateľstvo z jeho starých poľovníckych 
oblastí a založili 13 kolónií, ktoré riadili sčasti Angličania, 
sčasti miestne obyvateľstvo. Obyvateľstvo nových kolónií 
netvorili len domorodci, ale i európski (belošskí) osadníci, 
ktorí priniesli európsku kultúru, techniku i zbrane.

KonFLiKT anGLiCKa a KoLÓniÍ

Východné pobrežie Severnej Ameriky sa stalo anglickou 
kolóniou, ktorú sa snažila materská krajina podľa vtedajších 
zvyklostí vykorisťovať. Vyrubila rôzne d a n e . Anglický par-
lament zakázal v amerických kolóniách zakladanie tovární 
na výrobu železa a tkáčskych manufaktúr. Nariadil, aby že-
lezo a tkané látky dovážali kolónie z Anglicka. V prístavoch 
zaťažili anglickí úradníci všetok tovar vysokým clom.  

Násilná kolonizátorská politika viedla k vážnym konik-
tom. Po ďalšom zvýšení ciel v roku 1733, zúfalí americkí 
občania preoblečení za indiánov vysypali v Bostone celý 
náklad čaju z anglických lodí do mora (nazvali to bostonské 
čajové popoludnie). Následná anglická pomsta si vynútila 
vojnu. Na začiatku boja proti Angličanom prijali v roku 
1776 delegáti trinástich štátov Deklaráciu nezávislosti,  
v ktorej zakotvili odtrhnutie od Anglicka a vznik samostat-
ného štátu. 

Obyvatelia Severnej Ameriky: Anglickí 
presídlenci tu nenarazili na dobre orga-
nizované štáty s rozvinutou indiánskou 
kultúrou ako Španieli v Južnej Amerike. 
Relatívne málopočetné a slabo vyzbroje-
né indiánske praobyvateľstvo, ktoré žilo 
v kmeňovo-rodovej organizácii, zatlačili 
do západných oblastí a veľmi rýchlo sa 
dostalo do výraznej menšiny.
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10 Obdobie buržoáznych premien

Vojna Za neZÁViSLoSŤ

Vojna kolónií proti materskej krajine trvala 9 rokov. Zo za-
čiatku víťazili v mnohých bitkách Angličania. Neskôr však 
povstalci vycvičili vlastnú armádu a (za podpory francúz-
skych dobrovoľníkov) prevzali iniciatívu. Pod vedením 
Georga Washingtona (džordž vošington) porazili Angli-
čanov v mnohých bitkách. Američanom výrazne pomáhalo, 
že európska politická situácia sa medzitým zmenila v ich 
prospech.  

Francúzsko totiž vyhlásilo vojnu Anglicku (1780) a spolu 
s holandským a španielskym loďstvom zabránilo Angliča-
nom zásobovanie vojsk v Severnej Amerike. V roku 1783 
bolo Anglicko nútené uznať nezávislosť Spojených štá-
tov amerických.

SPojenÉ ŠTÁTy bUrŽoÁZnoU rePUbLiKoU

Spojené štáty sa stali buržoáznou republikou. Základný 
zákon určujúci fungovanie štátu, Ústava Spojených štátov 
amerických, zabezpečovala pre každého občana dovtedy 
nevídané, široké ľudské práva a občianske slobody. Ústava 
ako prvá zo všetkých podobných základných zákonov dô-
sledne uskutočňovala princíp rozdelenia moci. 

Nový nezávislý štát sa rýchle rozrastal. Smerom na západ 
obsadzovali osadníci stále novšie indiánske územia. Hospo-
dárstvo štátu rýchlo silnelo.

Americkí dobrovoľníci v boji proti anglickej armáde

Zvláštna vojna: Vojna vedená proti koló-
niám postavila Anglicko pred neriešiteľ-
nú úlohu. Vojaci, vojenský materiál, ba 
aj potraviny sa prevážali do koloniálnych 
prístavov po 4800 kilometrovej plavbe po 
mori, navyše zostávala ešte ich preprava 
po súši. S osadníkmi nebolo možné viesť 
také regulárne bitky, aké medzi sebou vied-
li v 18. storočí európske vojská pohybujú-
ce sa v geometrických útvaroch. Útočili 
zo skrýš, rozptyľovali sa, na Angličanov 
strieľali zďaleka a málokedy sa púšťali do 
boja zblízka. Obsadenie niektorých pev-
ností či osád neotriaslo pozíciami pohyb-
livých povstaleckých vojsk. Keď anglickí 
vojaci tiahli ďalej, daná osada sa dostala 
opäť do rúk obyvateľov. Historici vyráta-
li, že na zabezpečenie poriadku v kolóni-
ách malo Anglicko nasadiť 200-250 tisíc 
vojakov. Nemohla to zvládnuť ani taká 
bohatá krajina, akou bolo Anglicko.

V zmysle princípu rozdelenia moci dáva 
ústava zákonodarnú a výkonnú moc do rúk 
rôznych organizácií a oddelila aj justíciu. 
Zákonodarnú moc mal Kongres. Hlavou 
výkonnej moci sa stal prezident vybavený 
silnými právomocami, ktorého volil ľud 
na štyri roky. Hlavným justičným orgá-
nom sa stal Zväzový najvyšší súd.
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Obdobie buržoáznych premien 11

ÚRYVKY Z DEKLARÁCIE NEZÁVISLOSTI ● Kon-
gres Spojených štátov prijal 4. júla 1776 Deklaráciu nezá-
vislosti.

„Považujeme za samozrejmú pravdu, že každý človek sa 
narodí rovnoprávny, že Stvoriteľ vybavil človeka takými 
neodňateľnými právami, ktorých sa zriecť nemôže. Medzi 
ne patrí právo na život, slobodu a právo na úsilie o svoje 
blaho. (...) 

Na zabezpečenie týchto práv jestvujú vlády, ktorých zá-
konná moc je založená na súhlase tých, nad ktorými vládnu. 
(...) Keby sa ktorákoľvek forma vlády stala kedykoľvek ne-
schopnou uskutočňovať tieto ciele, ľud má právo takúto vlá-
du zlikvidovať, zmeniť a zostaviť novú. (...) Keď (...) mieni 
vláda podmaniť si ľud formou neobmedzenej tyranie, ľud 
má právo, ba čo viac povinnosť takejto vlády sa striasť.  

Dejiny súčasnej moci Veľkej Británie pozostávajú zo série 
opakujúcich sa prípadov porušenia práv, ktoré bezprostred-
ne sledujú cieľ, aby nad našimi štátmi dosiahli neobmedzenú 
tyraniu. (...) Preto (...) vyhlasujeme, že tieto spojené kolónie 
sú slobodnými a samostatnými štátmi, a sú nimi plným prá-
vom. (...) Medzi nimi a Veľkou Britániou musia byť zruše-

1. Urobte prehľad udalostí pomocou historického atlasu!
2. V čom sa od seba líšila kolonizácia Severnej a Južnej Ame-

riky?
3. V čom spočívali konikty medzi materskou krajinou a koló-

niami?
4. V čom boli príčiny víťazstva Američanov?
5. Opíšte štátnu organizáciu nezávislých Spojených štátov!
6. Doplňte nasledujúcu osnovu chýbajúcim textom a šípkami, 

ktoré vyjadrujú vzťah príčina-dôsledok!

Amerika v 18. storočí
Vznik Spojených štátov

anglické kolónie početní
v Severnej Amerike belošskí osadníci

utláčateľská koloniálna rozvíjajúce sa hospodárstvo
politika osamostatnenie

vyostrenie
napätia

Deklarácia nezávislosti vznik
a vojna Spojených štátov

dodnes platná ústava

Socha Georga Washingtona v budapeštianskom 
Mestskom parku

Analyzujte nasledujúce úryvky! V ktorých sú 
sformulované ľudské práva ako základný princíp 
spolunažívania ľudí v slobodnej spoločnosti?

Ako odôvodňujú odtrhnutie 13 amerických 
kolónií od Anglicka?

Ktoré myšlienky odzrkadľujú duch osvieten-
stva?

ANALÝZA PRAMEŇOV

Prečo po vojne za nezávislosť zvolili Georga 
Washingtona za prvého prezidenta USA?
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12 Obdobie buržoáznych premien

né všetky štátne zväzky, a kolónie v plnej miere riadia svoj 
osud ako slobodné a samostatné štáty.“

ČO SA STALO EŠTE V AMERIKE – OSLOBODE-
NIE LATINSKOAMERICKÝCH KOLÓNIÍ (ČÍTANIE) 
● Vznik Spojených štátov a úspech boja za nezávislosť mali 
veľký vplyv na kolónie v Južnej a Strednej Amerike (Latin-
skej Amerike). Ich obyvatelia túžili po podobnej nezávislos-
ti, akú si vybojovali Spojené štáty. 

O niekoľko desaťročí neskôr, keď Španielsko a Portugal-
sko zoslabli v napoleonských vojnách, obyvatelia Latinskej 
Ameriky začali povstanie (1811) a po takmer dvadsaťročnej 
vojne si vydobyli nezávislosť pod vedením Simona Bolíva-
r a . 

Na mieste rozpadnutej koloniálnej ríše vznikli samostatné 
republiky, v ktorých sa dostala moc do rúk veľkostatkárov 
a s nimi spojených obchodníkov. Dvojitý svetadiel sa oslo-
bodil spod koloniálnej nadvlády ako prvý. 

Thomas Jefferson a jeho druhovia odovzdávajú Deklaráciu nezávislosti na kongrese kolónií v roku 1776

Venezuela
      1811

Kolumbia
1861

Veľká-Kolumbia
1819-1830

Ekvádor
     1822

Brazília
1822Peru

1821

Bolívia
1825

Paraguay
1828

Argentína

1816
Chile

1818

Uruguay
1828

T i c h ý -

o c e á n

A t l a n t i c k ý -

o c e á n

A t l a n t i c k ý -

o c e á n

Oslobodenie juhoamerických kolónií. Hranice 
oslobodených krajín sa menili. Počiatočná Veľká 

Kolumbia sa napríklad rozpadla na tri štáty.
Sledujte na mape vznik latinskoamerických štátov!
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Obdobie buržoáznych premien 13

FRANCÚZSKO PRED REVOLÚCIOU ● Najvýznam-
nejšou kontinentálnou mocnosťou v Európe na konci 18. 
storočia bolo Francúzsko. Počet jeho obyvateľstva dosa-
hoval 25 miliónov (Anglicko malo 10, Prusko 6 miliónov 
obyvateľov). Vo svetovom obchode bolo Francúzsko hneď 
na druhom mieste za Anglickom. Napriek tomu, že v kraji-
ne bola cechová výroba stále silná, fungovalo už niekoľko 
sto manufaktúr. Doprave slúžili dobre vybudované cesty 
a množstvo splavných kanálov. 

Rozvoj obrovskej a bohatej krajiny bol predsa len poma-
lý. Pre zastaralé feudálne nariadenia sa nemohol rozvíjať ani 
priemysel, ani obchod. Roľníkov ťažili vysoké dane a rôzne 
statkárske výsady. Pre tieto okolnosti a pre kráľovskú abso-
lutistickú vládu v priebehu celého storočia rástla vo Fran-
cúzsku nespokojnosť.  

Dlhú dobu stála na čele krajiny bourbonská kráľovská dy-
nastia. Králi vládli absolutistickým spôsobom a často viedli 
vojny. Tie boli nákladné a málokedy prinášali efekt. Kráľov-
ský palác vo V e r s a i l l e s  prebudovali na pompézny komplex. 
Väznica uprostred Paríža, Bastila sa preslávila tým, že na 
kráľov rozkaz mohli do nej zatvoriť hocikoho na neobme-
dzenú dobu, bez súdneho rozhodnutia.

ČÍTANIE

Francúzom sa stále menej páčila márnivosť, absolutistická moc 
a výsady. Nespokojní boli roľníci, robotníci manufaktúr a ce-
chov, ktorí sa živili prácou vlastných rúk, ale aj maloburžoá-
zia i veľkoburžoázia. Teda všetci, ktorí nepatrili do prvého či 
druhého stavu. Oni tvorili spoločne t r e t í  s t a v .  

V mene tohto stavu vystupovala buržoázia, ktorá mala vzde-
lanie i peniaze, a práve preto stále ťažšie znášala obmedzova-
nie jej rozmachu pomocou starých nariadení. Cechové pravidlá 
platiace na mnohých miestach totiž bránili rozvoju manufaktúr, 
kým množstvo ciel ochromovalo vnútorný obchod. Vo vnútri 
krajiny strážilo colné hranice rôznych biskupstiev a lénnych 
statkov vyše 50 tisíc vojakov a colníkov.

Márnivosť kráľovskej rodiny nepozna-
la hraníc. Na začiatku revolúcie mal kráľ 
Ľudovít XVI. iba pre vlastné potreby 1857 
koní. Jeho manželka Mária Antoineta (an-
toaneta) si obliekla jedny šaty iba raz. Ne-
ustále zamestnávala stovky krajčírov. 

Ešte nákladnejšie bolo v priebehu 18. 
storočia neustále vedenie vojen, čo zväčša 
neslúžilo záujmom krajiny, iba malo zvy-
šovať moc a autoritu panovníckej rodiny. 
Účasť na americkej vojne za nezávislosť 
viedla ku krachu. Vybavenie francúzske-
ho loďstva a zásobovanie vojakov stálo 
veľa peňazí. Výška tejto sumy ukazuje, 
že na vojnu minuli štvornásobok ročných 
príjmov štátnej pokladnice.

Zistite, kedy sa dostali Bourbonovci na fran-
cúzsky trón! Kto bol najslávnejším bourbonským 
panovníkom?

Prečo zabraňoval feudálny systém rozvoju 
hospodárstva vo Francúzsku v 18. storočí?

Obrázok z Francúzska z roku 1750. Prieplav 
opevnený kamenným múrom, dobre postavená 
nákladná loď, ťažká osobná loď a stanica poš-
tových vozov. Svedčí to o hospodársky vyspelej 

krajine.
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14 Obdobie buržoáznych premien

PrÍSaha V LoPTÁrni

V období panovania Ľudovíta XVI. postihla Francúzsko 
séria slabej úrody a hladomoru. Kráľovská pokladnica sa 
úplne vyprázdnila a so zavedením nových daní nesúhlasila 
ani časť privilegovaných vrstiev. Ľudovít XVI. bol preto 
nútený zvolať stavovský snem starú inštitúciu monarchie, 
ktorá nezasadala už 150 rokov.  

Zasadanie stavovského snemu sa začalo vo Versailles na 
jar 1789. Zúčastnili sa na ňom predstavitelia prvého stavu 
(duchovenstvo), druhého stavu (šľachta) a tretieho sta-
vu (ostatná časť obyvateľstva). Tretí stav sa však čoskoro 
dostal s panovníkom do koniktu. Vyšlo totiž najavo, že na 
rozdiel od panovníka ľud neočakáva od stavovského snemu 
odhlasovanie nových daní, ale vyriešenie svojich problé-
mov a žiada pre seba práva a ústavu. Kráľ dal vtedy zavrieť 
zasadacie miestnosti, aby zabránil ďalšiemu rokovaniu tre-
tieho stavu. 

Svoj cieľ však nedosiahol. Predstavitelia tretieho stavu 
prešli do blízkej loptárne *  a prisahali, že snem nerozpustia 
dovtedy, kým neschvália pre Francúzsko ústavu, ktorá určí 
i zabezpečí práva a povinnosti panovníka i ľudu. 

3. ZAČIATOK FRANCÚZSKEJ REVOLÚCIE

Prísaha v Loptárni (Davidova maľba). „Prisahajte, že sa navzájom neopustíte, ale všade, kde to okolnosti dovolia, zídete sa, 
kým kráľovstvu nenájdete ústavu a nepostavíte ho na pevné základy“.

Francúzska národná trikolóra: Modro-
bielo-červené farby použili Francúzi po 
prvý raz v národnej garde. (Najprv ako 
kokardu, potom aj na zástavách.) V skor-
šom období bola biela farbou Bourbonov-
cov a modro-červená zasa farbou mesta 
Paríža. Vysvetlenie bolo také, že modrá 
symbolizuje spravodlivosť, biela čistotu 
a červená odvahu.

Porovnajte farby kokardy s farbami súčasnej 
francúzskej národnej zástavy! Čo z toho vyplýva?
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Obdobie buržoáznych premien 15

ĽUD ParÍŽa ZaSahUje

Ľudovít XVI. vyslal vtedy do Versailles vojsko, aby proti 
vzbúrencom zasiahlo zbraňami. 

Parížsky ľud však jeho plány prekazil. 14. júla 1789 za-
útočil na Bastilu a obsadil túto pevnosť a väznicu, ktorá 
bola symbolom tyranie. Radoví vojaci odmietli plniť roz-
kazy dôstojníkov a nestrieľali do ľudu. Celý Paríž sa tak 
dostal do rúk revolučných más. Ozbrojení občania založili 
národnú gardu. 

ZrUŠenie FeUDaLiZmU. reVoLUčnÉ
ZÁKony

Dobytie Bastily bolo znamením pre celé Francúzsko. Do 
pohybu sa dal aj vidiek. Rad radom začali horieť šľachtické 
zámky. 

V tejto situácii národné zhromaždenie zrušilo dávky 
a služby statkárom, zaviedlo pre šľachtu daňovú povinnosť, 
skonfiškovalo cirkevné statky, zrušilo šľachtické tituly a de-
dičné privilégiá*, takisto zrušilo cechový systém a vnútorné 
clá. Tieto opatrenia v podstate znamenali likvidáciu feuda-
lizmu vo Francúzsku.  

V týchto týždňoch schválilo národné zhromaždenie D e-
klaráciu ľudských a občianskych práv, ktorá za základný 
princíp novej spoločnosti vyhlásila heslo slobody, rovnosti 
a bratstva. 

„Veľký strach“: Koniec júla sa dostal do 
francúzskych dejín ako obdobie „veľké-
ho strachu“. Ozbrojení roľníci nútili na 
mnohých miestach veľkostatkárov zničiť 
dokumenty obsahujúce ich feudálne výsa-
dy. Tých, ktorí sa postavili na odpor, neraz 
obesili.

Uvedieme citát z Deklarácie ľudských a
občianskych práv: 

„1. § Každý človek sa narodí a zosta-
ne slobodný a rovnoprávny: spoločenské 
rozdiely sa môžu zakladať jedine na uži-
točnosti pre spoločnosť. 

2. § Cieľom každého politického spol-
čovania sa je zachovanie prirodzených 
a neodňateľných práv človeka. Tieto prá-
va sú: sloboda, vlastníctvo, bezpečnosť, 
odpor proti útlaku. (...) 

6. § Zákon je vyjadrením verejnej vôle: 
na jeho tvorbe sa môže zúčastniť každý 
občan buď osobne, alebo prostredníctvom 
svojho zástupcu. Zákon platí rovnako pre 
všetkých, aj keď chráni, aj keď tresce.  

17. § (Záverečná kapitola) Nikoho ne-
možno zbaviť vlastníctva, pretože právo 
na vlastníctvo je sväté a nedotknuteľné...“

Ktoré konštatovania sú platné aj v našej 
spoločnosti?
Ktoré sú hlavné práva človeka?
Prečo ich bolo potrebné zahrnúť do Dek-
larácie? (Spomeňte si na skorší absolutiz-
mus!)

Keď Ľudovítovi XVI. zvestoval jeho mi-
nister, že parížsky ľud povstal, obsadil 
Bastilu a prevzal moc, ohúrený panovník 
skríkol:
– „Páni, to je predsa vzbura!“
– „Nie, vaša výsosť, to nie je vzbura, to 
je už revolúcia“ – opravil kráľa hlavný 
minister.

Dobytie Bastily. Bastila so 
svojimi 35 metrov vysoký-
mi vežami a 2 metre hrubý-
mi múrmi nebola iba väzni-
cou pre politických väzňov, 
ale aj hrozivou pevnosťou 
uprostred Paríža. Považo-
vali ju za symbol kráľov-
ského absolutizmu, hoci 
v tom čase ju strážilo iba 33 
gardistov a 70 invalidných 
vojakov a počet väzňov 
nedosahoval ani 10. Deň 
jej dobytia (14. júl 1789) je 
sviatkom revolúcie

Čo ste sa učili v 6. triede o revolúcii?
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16 Obdobie buržoáznych premien

ÚSTaVnÉ KrÁĽoVSTVo

Na základe nových zákonov sa stalo Francúzsko ústavným 
kráľovstvom (konštitučnou monarchiou). Moc vykonávali 
národné zhromaždenie a kráľ spoločne. Zákony prijímali 
volení poslanci, ale do platnosti vstúpili až potom, čo ich 
podpísal aj kráľ. (O ústavnej úlohe kráľa sa dozviete viac 
z čítania na 26. strane.) 

Pochod žien: Takmer 20 000 hladujúcich 
parížskych žien pochodovalo 5. októbra 
v sprievode národnej gardy do Versailles. 
Odzbrojili vojakov, ktorí nechceli strieľať 
do žien a vnikli do paláca. Aj nenávidenú 
telesnú stráž donútili ustúpiť. Kráľ doká-
zal nakoniec utíšiť vášne tým, že oznámil: 
sťahujem sa do Paríža. 

Prečo bolo z hľadiska revolúcie dôležité, 
aby sa kráľ Ľudovít presťahoval do Parí-
ža?

Ľudovíta XVI. sprevádzajú späť do Paríža. V meste varovali ľudí plagáty s textom: „Kto volá kráľovi na slávu, bude upalico-
vaný, kto kráľa urazí, bude obesený!“

Pochod žien do Versailles 5. októbra 1789. Išli 
po chlieb, ale priniesli so sebou kráľa. Ľudovít 

XVI. sa stal pre parížsky ľud dosažiteľný.

1–208korr5szlovák történelemkönyv .indd   16 15/7/09   08:42:27



Obdobie buržoáznych premien 17

Ľudovít XVI. sa nemienil uspokojiť s obmedzovaním 
svojej moci, preto povolal do Versailles zahraničných žold-
nierov. Ich pomocou chcel revolúciu potlačiť. Jeho plán 
prekazili tentoraz parížske ženy, ktoré donútili kráľa, aby sa 
z Versailles presťahoval do hlavného mesta. 

Potom, čo bol kráľ nútený odísť do Paríža, mnohí z jeho 
prívržencov odišli do zahraničia (emigrovali). Tam sa začali 
organizovať a čakali len na to, aby sa k nim pridal aj kráľ.  

Kráľ sa pokúsil o útek, ale ho zajali a odviedli späť do Pa-
ríža. Po tomto pokuse sa rozplynula aj zostávajúca kráľo-
va moc. Na jeseň 1791 musel podpísať ústavu vypracovanú 
národným zhromaždením. Tým sa naplnila túžba predtým 
vyobcovaného tretieho stavu: ústavnosť a zákonnosť. 
Otvorila sa cesta rozmachu buržoázie. 

ÚToK ProTi FranCÚZSKU

Neúspešný pokus o útek a prijatie novej ústavy prispelo 
k urýchleniu udalostí. V máji 1792 vnikli do Francúzska 
rakúske a pruské vojská. Zo začiatku utrpela revolučná 
armáda sériu porážok.  

Feudálni panovníci sa už-už cítili byť víťazmi. Francúz-
sko však nezložilo zbrane. Hladné, bosé a zle vyzbrojené, 
zato oduševnené jednotky útočníkov pri Valmy, len 100 
kilometrov od Paríža, zastavili a z Francúzska vyhnali.

Kráľov útek: Panovník prezlečený do lo-
kajského odevu * sa pokúsil o útek v júli 
1791. Podarilo sa mu dostať z Paríža, no 
kráľa vyzerajúceho z okna koča spoznal 
istý poštár, ktorý zalarmoval národnú gar-
du. Ľudovíta zajali a odviedli späť do Pa-
ríža, kde ho čakal rozhnevaný dav. Cestu 
do paláca lemoval stotisícový nemý a hro-
zivo nehybný dav. Mnohí to hodnotia ako 
„smútočný sprievod monarchie“.

1 . Zhrňte udalosti pomocou osnovy!

2 . Prečo vypukla v roku 1789 revolúcia?

3 . Prečo považujeme za začiatok revo-
lúcie 14. júl 1789, a nie inú udalosť, 
napríklad prísahu v loptárni?

4 . Akým spôsobom zlikvidovali nové 
zákony feudalizmus?

5 . Aký je rozdiel medzi absolutizmom 
a ústavným kráľovstvom?

Začiatok francúzskej revolúcie
finančný krach, rozvoju brániaci

konikty feudálny spoločenský systém,
medzi privilegovanými celoštátna nespokojnosť

  stavovský snem  
↓

prísaha
v loptárni

↓
14. júl 1789
– revolúcia

↓
likvidácia

feudalizmu
↓

ústavná
monarchia

4. FRANCÚZSKO REPUBLIKOU

Ktoré boli doterajšie hlavné výsledky revolú-
cie? V odpovedi doplňte nasledujúce slová: ab-
solutizmus a feudalizmus..., otvorenie cesty pred 
rozmachom... .
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18 Obdobie buržoáznych premien

VyhLÁSenie rePUbLiKy

Keď sa pruské a rakúske vojská blížili k Parížu ešte iba 
v nádeji na víťazstvo, ich velitelia už vydali manifest plný 
vyhrážok: „Mesto Paríž ... je povinné okamžite a bez prieťa-
hov sa podriadiť kráľovi (...) v opačnom prípade bude Paríž 
vojnovou korisťou a zbúrame ho.“ 

Manifest vyvolal úplne opačný účinok. Nezastrašil, ale 
naopak, rozhneval parížsky ľud, ktorý obsadil kráľovský 
palác. Národné zhromaždenie zbavilo panovníka trónu 
a vyhlásilo republiku (21. september 1792). Moc sa do-
stala do rúk veľkoburžoázie, pretože jej predstavitelia mali 
v národnom zhromaždení väčšinu.  

O niekoľko týždňov objavili kráľov tajný archív. Zistili, 
že do Francúzska povolal cudzie vojská sám panovník. Bola 
to jasná vlastizrada, ktorá si žiadala trest. Na súdnom pojed-
návaní plnom vášnivých diskusií Ľudovíta XVI. odsúdili 
na smrť a popravili (január 1793). 

Deň po vyhlásení republiky sa stretli na 
ceste medzi Parížom a Valmy dvaja po-
slovia. 
„Víťazstvo“ – zvolal jeden z nich. – „Re-
publika“ – odpovedal druhý. Tieto dve 
udalosti, teda vyhlásenie republiky (21. 
sept.) a víťazstvo pri Valmy (20. sept.) sa 
stali takmer v rovnakom čase.

Víťazstvo pri Valmy. Veľký 
nemecký básnik Goethe 
(göte), ktorý sa zdržiaval 
v pruskom tábore, o bit-
ke povedal: „Toto miesto 
a tento deň znamenajú 
v dejinách sveta začiatok 

novej doby.“

Poprava Ľudovíta XVI. gilotínou. Posledné kráľove slová potlačili vojaci 
bubnovaním. Niektorí očití svedkovia spomínali na nemé ticho, iní zasa 
tvrdili, že na námestí zneli výkriky „Nech žije republika!“, „Nech žije ná-

rod!“

Úryvky z diskusných príspevkov na 
súdnom pojednávaní s kráľom: „Odsú-
denie kráľa nie je právnou, ale politickou 
otázkou. V procese sa musí rozhodnúť 
o tom, či má zostať Francúzsko kráľov-
stvom, alebo sa má stať republikou. Ľu-
dovíta XVI. treba nie odsúdiť, ale poraziť. 
(...) Ľudovít nie je obžalovaným, ale ne-
priateľom. (...) Rozum a politická múdrosť 
si vyžadujú, aby zomrel, a to čím skôr.“  

(jakobínsky poslanec)
„Som nevinný.“ 

(kráľ)
„Je absurdné vládnuť nevinne.“ 

(ten istý jakobínsky poslanec)
„Ľudovít musí zomrieť, aby krajina moh-
la žiť.“

(Robespierre)

Výskumná práca. Zistite, ako sa nazýva v Ma-
ďarsku a v iných krajinách zákonodarný zbor!

Akú úlohu zohrával 
pocit národnej identity vo 
víťazstve Francúzov?
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Obdobie buržoáznych premien 19

PoKračoVanie reVoLÚCie

V republikovom národnom zhromaždení, konvente, boli vo 
väčšine prívrženci bohatej buržoázie a slobodného podni-
kania. S doterajšími výsledkami revolúcie a zákonmi v pro-
spech podnikajúcej buržoázie boli spokojní a snažili sa re-
volúciu ukončiť.  

Proti nim stála revolučnejšia strana jakobínov, ktorá sa 
pod vedením Robespierra (Robespierre – robspier) snaži-
la získať moc. Opierala sa o maloburžoáziu a chudobnejšie 
štvrte Paríža.

jaKobÍni Pri moCi

V lete 1793 bolo Francúzsko v neustálom ohrození. Feudál-
ni panovníci sa proti nemu opäť spojili a tentoraz sa k nim 
pridalo aj Anglicko. 

Nebezpečenstvo bolo o to väčšie, že v niekoľkých kan-
tónoch (župách) vypuklo royalistické (promonarchistické) 
povstanie a v Paríži bol nedostatok potravín stále väčší. Vlá-
da veľkoburžoázie nebola schopná riešiť tieto problémy.

Parížsky ľud sa dal vtedy opäť do pohybu. Z konventu 
odstránili zástupcov veľkoburžoázie. Moc prevzala malo-
buržoázna strana jakobínov. 

Hladomor v Paríži: V zápase medzi 
dvoma stranami (jakobínmi a veľkobur-
žoáziou) boli rozhodujúce udalosti na 
bojovom poli a neriešené hospodárske 
problémy. 

Parížu hrozil v tomto čase hladomor. 
V dôsledku vojen a revolučných udalostí 
sa znížila poľnohospodárska výroba. Ne-
bolo dosť chleba. 

Čo sa dalo kúpiť, to bolo pre chudob-
ných čoraz viac nedostupné.

Čo myslíte, prečo sa pridalo Anglicko k feu-
dálnym mocnostiam útočiacim na Francúzsko?

Preštudujte si kreslenú mapku! Kto útočil na 
revolučné Francúzsko? Zoraďte ich do skupín!
a) vnútorný nepriateľ
b) vonkajší nepriateľ

A N G L I C
K O

Angličania

Paríž

Rakúšania-
Holanďania

Prusi

Rakúšania

Rakúšania

Angličania

Španieli

Royalistické 
sedliacke 
povstania

A
t

l
a

n
t

i
c

k
ý

o
c

e
á

n

Vonkajšie útoky a royalistické povstania proti re-
volučnému Francúzsku roku 1793
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20 Obdobie buržoáznych premien

jaKobÍnSKa DiKTaTÚra

Jakobíni na čele s Robespierrom zaviedli mimoriadne tvr-
dú diktatúru *. Narúšali ľudské a občianske práva a pou-
žili nemilosrdný teror. Zatýkali a masovo posielali na po-
pravisko skutočných i domnelých nepriateľov revolúcie, 
ale aj všetkých politických protivníkov. Týmto spôsobom, 
krvavou jakobínskou diktatúrou, sa im podarilo zabezpečiť 
vnútorný poriadok a upevniť svoju moc.  

Jakobíni začali riešiť diktátorským spôsobom aj hospo-
dárske ťažkosti.

VojenSKÉ ÚSPeChy jaKobÍnoV

Jakobíni vystupovali rovnako rázne proti útočiacemu von-
kajšiemu nepriateľovi, ako proti domácim odporcom.  

Do zbrane volali celé obyvateľstvo Francúzska. Prijali zá-
kon o povinnej vojenskej službe pre každého francúzskeho 
muža na dobu, kým nevyženú nepriateľa.  

Odvolali generálov, ktorí utrpeli porážku. Na ich miesto 
vymenovali nadaných mladých dôstojníkov. Vtedy sa stal 
generálom revolúcie iba 24-ročný Napoleon Bonaparte. 
K vojskám vyslali komisárov a postarali sa aj o zásobovanie 
bojujúcich jednotiek.  

Jakobínska armáda používala novú bojovú taktiku. N e-
priateľa donútila ustúpiť buď rýchlymi, sústredenými útok-
mi, alebo voľne sa pohybujúcimi streleckými jednotkami, či 
uzavretými šíkmi vojakov a bajonetným atakom. Šikovne 
využívali aj delostrelectvo. 

Rok po tom, čo sa jakobíni dostali k moci, francúzske voj-
ská už bojovali na území nepriateľa. 

PÁD jaKobÍnSKej DiKTaTÚry

Po víťazstvách na bojovom poli mnohí spochybňova-
li potrebu neúprosnej diktatúry. Robespierre vtedy tvr-
do vystúpil nielen proti kontrarevolucionárom, ale aj proti 
jakobínskym vodcom, ktorí s nim nesúhlasili. Dal popraviť 
jedného z uznávaných vodcov revolúcie a svojho bývalého 
spolubojovníka Dantona, ktorý bol obľúbený najmä v kru-
hu strednej buržoázie. Poslal pod gilotínu * aj mnohých 
obľúbených vodcov chudobnejších ľudových vrstiev. Takto 
postupne strácal popularitu a podporu más.  

Využili to rôzni nepriatelia jakobínov, ktorí sa znovu spol-
čili. V lete 1794 zatkli a popravili Robespierra a jeho najver-
nejších druhov. Masy sa už v ich záujme nepohli.  

Vodcovia veľkoburžoázie sa mohli vrátiť k moci ne-
rušene. 

Opatrenia jakobínov: Stanovili cenový 
strop pre chlieb a iné potraviny. Zvýšili 
štátnu kontrolu v hospodárskom živote. 
Prehľadávali a konfiškovali ukryté potra-
viny. Za prehnane vysoké ceny a schová-
vanie tovaru neraz hrozil trest smrti. Na 
vidieku rozpredali rozparcelovanú pôdu 
emigrantov. Dokumenty o feudálnych 
dávkach a službách pozbierali a spálili.

Organizácia obrany: „Mladí ľudia bo-
jujú (...) Chlapi, ktorí majú rodinu, kujú 
zbrane (...), ženy pripravujú obväzy (...), 
starci povzbudzujú na námestiach bojov-
níkov.“ 
Jeden z revolučných komisárov Saint-Just 
(sen-žust) vydal napríklad nasledujúce 
nariadenie: „Desaťtisíc vojakov chodí 
naboso. Prikazujem, aby ste stiahli obuv 
každému aristokratovi v Štrasburgu a de-
saťtisíc párov topánok dopravte do hlav-
ného stanu zajtra do desiatej hodiny!“

Vojak revolučnej armády ide do boja (maľba)
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Obdobie buržoáznych premien 21

 „Revolúcia zamrzla“ – napísal vo svo-
jom denníku jeden z jakobínskych vodcov. 
Čo všetko sa môže skrývať za týmto konšta-
tovaním?

1 . Ako sa vyvíjal osud revolúcie do 
roku 1795? Aké štátne formy sa vy-
striedali?

2 . Aký je rozdiel medzi kráľovstvom 
a republikou?

3 . Prediskutujte, prečo pomáhal ľud 
jakobínom dostať sa k moci!

4 . Prečo zostal ľud ľahostajný počas 
pádu jakobínov?

Francúzsko republikou
republika,

poprava kráľa
↓

vonkajšie royalistickí povstalci
vojenské útoky

  revolúcia a vlasť  
v ohrození

↓
bezmocná

veľkoburžoázna vláda
↓

ľud pomôže jakobínom
dostať sa k moci

masová ľudová armáda revolučná diktatúra
záchrana

  revolúcie  
i vlasti

↓
diktatúra

je už nepotrebná
↓

opätovne veľkoburžoázna vláda

Robespierrov pád. Počas revolúcie boli 
podobné krvavé scény v zákonodarnom 

zhromaždení (konvent) časté
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22 Obdobie buržoáznych premien

naPoLeon Pri moCi

Vládu veľkoburžoázie napádali až z dvoch strán: royalisti 
i jakobíni, ktorí stále viac cítili, že nová moc menej slúži ich 
záujmom.  

V takejto situácii sa mohla buržoázna vláda opierať iba 
o armádu. Pre mimoriadne nadaného a ctižiadostivého Na-
poleona Bonaparteho sa takto otvorila cesta k najvyšším 
sféram a v roku 1799 sa zmocnil aj vlády vo Francúzsku. 

naPoLeon, GenerÁL reVoLÚCie

Napoleon sa narodil roku 1769 v Ajaccio (ajačo) na Korzi-
ke v rodine drobného šľachtica. Absolvoval vojenskú školu, 
ale v kráľovskej armáde na neho pre nízky pôvod nečakala 
skvelá kariéra. Až revolúcia mu umožnila, aby svoje vyni-
kajúce schopnosti využil v plnej miere. Ako generál revolú-
c i e  dosahoval na bojiskách jedno víťazstvo za druhým, čím 
si získal obrovskú popularitu. 

CiSÁr naPoLeon

Napoleon sa roku 1804 rozišiel s republikánskou tradíciou 
revolúcie a dal sa korunovať za cisára. Svoju moc chcel 
potom rozšíriť na celú Európu. Viedol preto sériu víťaz-
ných dobyvačných vojen. Tróny v obsadených krajinách 
rozdával svojim súrodencom a generálom. Vynútil si, aby 
mu rakúsky cisár dal za ženu svoju dcéru. Pokúšal sa tak 
dosiahnuť dedičnosť svojej moci. 

Prvé Napoleonove úspechy: V roku 
1793 sa francúzskym vojskám podarilo 
na základe Napoleonových plánov dobyť 
späť Angličanmi obsadený Toulon (tulon). 
Preto ho vymenovali jakobíni za generála, 
hoci mal iba 24 rokov. 

V roku 1795 potlačil royalistické 
povstanie. Veľkoburžoázna vláda ho v 
roku 1796 vymenovala za hlavného veli-
teľa vojsk v Itálii. So zle vybavenou armá-
dou dokázal v rýchlych bitkách rozprášiť 
štyrikrát väčšiu rakúsku armádu. Násled-
ne uzavrel päť rokov trvajúcu vojnu proti 
rakúskemu cisárovi víťazným mierom.  

V roku 1798 sa v snahe ohroziť anglic-
kú nadvládu v Indii vylodil v Egypte, kde 
dosiahol sériu víťazstiev v boji s rôznymi 
veľkými armádami.  

Svoje úspechy korunoval v roku 1800 
v bitke pri Marengo, kde dosiahol obrov-
ské víťazstvo nad rakúskymi vojskami, 
ktoré podporovali aj talianske kniežatá. 
Opätovne tým donútil Rakúsko a jeho 
spojencov prijať mier.

Korunovácia: Keď sa Napoleon rozho-
dol prijať cisársky titul, donútil pápeža, 
hlavu katolíckej cirkvi, aby prišiel do Pa-
ríža a korunoval ho. Počas slávnosti však 
nečakane zobral pápežovi z rúk korunu 
a sám si ju nasadil. Chcel tým demonštro-
vať, že cisárom sa stal vlastnými silami 
a nikto nad ním nemá moc.

Vysvetlite Napoleonove slová!
V čom sa líšil Napoleonov absolutizmus od 

feudálnej absolutistickej vlády Bourbonovcov? 
Prezrite si Napoleonove cisárske ozdoby! 

V čom sledoval príklad starovekých cisárov?

5. NAPOLEON BONAPARTE, CISÁR BURŽOÁZNEHO FRANCÚZSKA

Cisár Napoleon. „Pomocou svojich kňazov 
a žandárov môžem urobiť čokoľvek.“

1–208korr5szlovák történelemkönyv .indd   22 15/7/09   08:42:31



Obdobie buržoáznych premien 23

naPoLeonoVe CiSÁrSTVo, UPeVnenie moCi bUrŽoÁZie

Napriek tomu, že Napoleon ako cisár vládol čoraz viac ab-
solutisticky,  prispel k rozvoju krajiny. Podnietil rozvoj 
poľnohospodárstva, priemyslu, dopravy a obchodu. Založil 
francúzsku národnú banku. Posilnil bezpečnosť buržoázne-
ho vlastníctva, uľahčil rozvoj kapitalistického hospodárenia. 
Týmto zámerom slúžil jeho slávny občiansky zákonník,  
ktorý neskôr považovali všetky buržoázne štáty za vzor. 
Napoleonom zavedený správny a školský systém zostal vo 
Francúzsku zachovaný dodnes.

Tieto opatrenia upevnili postavenie buržoázie aj v kraji-
nách, ktoré Francúzi okupovali a urýchlili tam rozklad 
feudalizmu.  

Podmanené národy však v Napoleonovi videli dobyvateľa,
pretože jeho vojaci často urážali ich dôstojnosť a hrdosť. 

oDiŠLo iCh ŠeSŤSToTiSÍC, VrÁTiLo Sa DVaDSaŤTiSÍC

Na vrchole svojej moci sa Napoleon obrátil proti Rusku. 
Jeho armáda dosiahla počet 600 tisíc vojakov, ktorých

naverbovali po celej Európe. Ruské vojsko bolo menšie,
ale ruskí velitelia použili novú taktiku. Vyhýbali sa väčším 
bitkám a stiahli sa do vnútra krajiny, pričom zásobovacie 
trasy napoleonovských vojsk sa výrazne natiahli. Na ich za-
bezpečenie boli potrebné ďalšie sily. Napoleonova početná 
prevaha tak postupne klesala. 

Európa pod blokádou: Pred Napoleo-
nom, ktorý ovládol už celú Európu, doká-
zali zachovať svoju samostatnosť iba Ang-
licko a Rusko. Ruskú armádu porazil na 
európskych bojiskách niekoľkokrát. Pána 
morí, Anglicko, sa však pokúšal zlomiť 
hospodárskymi prostriedkami, hoci mal 
isté fantastické plány na obsadenie tejto 
ostrovnej krajiny. Roku 1806 vyhlásil pro-
ti Anglicku kontinentálnu blokádu: zaká-
zal dovoz anglického tovaru na európsky 
kontinent. Pre francúzske hospodárstvo 
to bolo priaznivé, ale v mnohých ďalších 
krajinách to spôsobilo hospodársku krízu. 
Bez anglického a koloniálneho tovaru do-
vážaného Angličanmi sa nemohli zaobísť. 
Toto opatrenie prispelo k tomu, že popu-
larita Francúzov výrazne klesla a blokádu 
bolo možné udržať iba pomocou zbraní. 
Začalo prekvitať pašeráctvo.

Borodino: Ruská armáda vedená gene-
rálom Kutuzovom začala bojovať proti 
Napoleonovi až pri Borodine, ktoré ležalo 
120 kilometrov od Moskvy. Hoci Napo-
leon v mimoriadne krvavej bitke zvíťazil 
a obsadil aj Moskvu, svoje straty už nedo-
kázal nahradiť.

Pozrite sa na mape historického atlasu, ktoré 
krajiny boli v roku 1812 pod Napoleonovou nad-
vládou!

Nový Napoleonov zákonník Code Napoleon
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Do Moskvy tak dorazilo zoslabnuté francúzske vojsko, 
navyše Rusi, napriek tomu, že sa vzdali svojho hlavného 
mesta, nepožiadali o mier. 

Napoleonovi hrozil nedostatok potravín, okrem toho po 
vypálení Moskvy, jeho vojaci nemali ani strechu nad hla-
vou, preto bol cisár nútený nariadiť ústup.  

Hrozná zima a sústavné boje postupne rozdrvili Napole-
onove vojská. Z veľkej armády „Grand Armée“ sa vrátilo 
domov iba 20 tisíc vojakov.

naPoLeonoV PÁD

Na správy o Napoleonovej porážke reagovali porazené a za-
strašené európske krajiny tým, že sa proti cisárovi spojili 
a uzavreli spojenectvo aj s Anglickom a Ruskom.  

Rozhodujúca bitka sa odohrala v roku 1813 pri Lipsku. 
V tejto „bitke národov“ utrpel Napoleon denitívnu po-
rážku. Nasledujúci rok spojenci obsadili Paríž. 

Napoleon bol nútený odstúpiť, spojenci ho poslali do vy-
hnanstva na ostrov Elba v Stredozemnom mori. Vo Fran-
cúzsku bolo znovu nastolené panovanie Bourbonovcov.  

Napoleon však opäť vyvolal obdiv sveta, keď využil ne-
populárnosť Bourbonovcov. 1. marca 1815 sa so 400 ver-
nými vojakmi vylodil na juhu Francúzska a podarilo sa mu 
postaviť na svoju stranu aj vojsko vyslané proti nemu.  

Napoleon vtiahol o týždeň do Paríža bez jediného výstre-
lu. Bourbonovci museli utiecť. 

Napoleonova vláda však trvala tentoraz iba sto dní.
V roku 1815 pri Waterloo utrpel od zjednotenej armády spo-
jencov zdrvujúcu porážku. Angličania ho potom odviezli na 
vzdialený Ostrov svätej Heleny v Atlantickom oceáne, kde 
v roku 1821 zomrel. 

„Čo teda chcete odo mňa? – skríkol na 
mňa Napoleon -, aby som sa sám potupil? 
Nikdy! Budem vedieť, ako zomrieť, ale 
neprepustím ani piaď zeme. Vaši panov-
níci, ktorí sa narodili na trón, si môžu do-
voliť, aby ich porazili hoci dvadsaťkrát, 
predsa sa vždy vrátia. Ja ako syn šťasteny 
to urobiť nemôžem. Moja vláda neprežije 
ani deň, keď nebudem silný a nebudú sa 
ma báť.“ 

(Záznam šéfa rakúskej diplomacie 
kniežaťa Metternicha z rokovania s Na-
poleonom)

V akom vzťahu boli vtedy Francúzsko 
(Napoleon) a Rakúsko?

Bourbonovci podľa istého príslovia „Nič 
sa nenaučili, na nič nezabudli“ – pokračo-
vali tam, kde skončili. Preto ich celá kraji-
na za necelý rok opäť znenávidela.

Keď sa Napoleon vylodil v južnom Fran-
cúzsku, sám predstúpil pred vojakov, 
ktorých vyslali, aby ho zajali. Rozopol si 
dvojradovú vestu: „Keď je medzi vami 
vojak, ktorý je ochotný zabiť cisára, tu 
som“ – skríkol smerom k nim, a jeho ver-
ná armáda si spomenula na staré úspechy 
a postavila sa na jeho stranu.

Napoleonov ústup
z Ruska. Časť z Ver-
ščaginovej maľby zo-
brazuje hrôzy, ktoré 
prežívali vojaci. Poráž-
ka v Rusku bola pre 
Napoleona osudová.

Sledujte v atlase 
trasu ruskej výpravy 
roku 1812! Vysvetli-
te na základe mapy 
a obrázku príčiny Na-
poleonovej porážky!
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eUrÓPa V obDobÍ SVÄTej aLianCie

Po bitke pri Lipsku sa zišli spojenci na kongrese vo Vied-
ni. Ich cieľom bolo „nové usporiadanie“ v Európe a znovu-
nastolenie moci vyhnaných panovníkov.  

Traja najvýznamnejší panovníci, rakúsky cisár, ruský 
cár a pruský kráľ, tu založili tzv. Svätú alianciu, ktorá 
mala zabezpečiť trvalosť dosiahnutého usporiadania. Panov-
níci sa zaviazali spoločne potlačiť všetky ďalšie národné 
revolučné pohyby. K tejto aliancii sa pridali takmer všetci 
feudálni panovníci. (Anglicko zostalo mimo, hoci udržanie 
európskej rovnováhy síl bolo hlavným zámerom anglickej 
politiky.) 

Svätú alianciu, ktorá vládla nad Európou takmer tridsať 
rokov, zmietli revolúcie v rokoch 1848–49.

Úryvok zo zakladajúcej listiny Svätej 
aliancie: „V mene svätej a nedeliteľnej 
Svätej trojice. Ich výsosti cisár Rakúska, 
kráľ Pruska a panovník Ruska. (...) Sláv-
nostne deklarujú (...), že tak vo vlastnej 
vláde, ako aj vo vzťahu k iným vládam ne-
poznajú iný príkaz, než tejto svätej viery, 
príkazy spravodlivosti, lásky a mieru... 
Ich výsosti sa tak dohodli: 
1. článok: V súlade so Svätým písmom, 
ktoré nariaďuje, aby sa ľudia považovali 
za bratov, traja zmluvní panovníci sa spá-
jajú vo zväzku pravdivého a nerozlučného 
bratstva, považujúc sa navzájom za synov 
tej istej vlasti, pri každej príležitosti a na 
každom mieste si poskytnú vzájomnú 
podporu.“

Aká je podstata tejto dohody? Vyzdvihnite 
najdôležitejšie ustanovenia!

Panovníci Svätej aliancie. Ideovým základom ich 
spojenectva bolo bratstvo. Z času na čas zvo-
lávali kongresy, aby prerokovali hrozby, ktoré 

číhajú na nimi vytvorený poriadok.

1.  Vymenujeme niektoré Napoleonove opat-
renia. Ktoré z nich slúžia záujmom bur-
žoázie? 
a)  Vydal občiansky zákonník. 
b)  Francúzsku nadvládu rozšíril na iné 

k r a j i n y .  
c)  Rozvíjal priemysel a obchod. 
d)  Stanovil vysoké dane na krytie vojno-

vých výdavkov.
e)  Ako cisár vyznamenal svojich verných 

ľudí, často aj bývalých vojakov revo-
lúcie šľachtickými titulmi.

2.  Prečo sa musela bohatá buržoázia opie-
rať o armádu?

3.  Ako prispel Napoleon k vláde buržoá-
zie?

Napoleon Bonaparte, cisár buržoázneho Francúzska

royalisti ľudové masy

    vládnutie bohatej buržoázie    
sa opiera o armádu

vojenské úspechy vnútorné nariadenia
dobyvačné vojny posilňujúce buržoáziu


porážky občiansky zákonník


pád
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PRÁVOMOCI PANOVNÍKA V ÚSTAVNEJ MONAR-
CHII ● Po celý čas, kým ústavná monarchia jestvovala, sa 
viedli diskusie o tom, akú moc má mať národné zhromažde-
nie a akú moc si má ponechať kráľ.  

Nasledujúce úryvky sú založené na ústave z roku 1791. 
„Vo Francúzsku nejestvuje žiadna moc, ktorá by stála nad 

zákonmi. Kráľ môže vykonávať svoju moc len prostredníc-
tvom zákonov, a poslušnosť môže vyžadovať len v mene 
zákonov.“ 

Kráľova vôľa teda už nemá silu zákona. Bolo však za-
chované panovníkovo právo veta, ktoré malo silu odkladu. 
Kráľ tak mohol spomaľovať prijímanie revolučných záko-
nov. Keď totiž kráľ využíval právo veta, zákon bolo treba 
znova premyslieť a prerokovať. Ďalšie obmedzenie kráľov-
skej moci znamenalo ustanovenie, podľa ktorého panovník 
nemohol vyhlásiť vojnu a uzatvárať medzinárodné zmluvy 
bez súhlasu národného zhromaždenia. 

MARSEILLAISA (MARSEJÉZA) ● Francúzsky básnik 
Rouget de Lisle (ruže d lil) zverejnil 26. apríla 1792 svo-
ju báseň Bojová pieseň rýnskej armády, ktorá po prvý raz 
odznela z úst vojakov marseillskej armády. Národný a re-
volučný charakter básne bol zrozumiteľný každému. Pieseň 
oslavuje lásku k vlasti a vyzýva na jej obranu.  

Sprievod marseillských dobrovoľníkov, ktorí spievali pie-
seň, všade prijímali s nesmiernym oduševnením. Jednotlivé 
verše sprevádzané pravidelnými krokmi pochodujúcich za 
zvuku bubnov, zneli tak, akoby vlastenecké a bojové chóry 
odpovedali na rinčanie zbraní a rytmus pochodu.  

M a r s e i l l a i s a  sa rozšírila ako revolučný pochod a pieseň 
slobody najprv v roku 1795, následne od roku 1879 až po 
dnes je štátnou hymnou Francúzska. 

TEROR JAKOBÍNSKEJ DIKTATÚRY ● Najkrvavejšie 
udalosti v Európe v 18. storočí sú spojené s jakobínskym te-
rorom. Ten sa rozšíril postupne po tom, čo jakobíni prevza-
li moc a schválili zákon o podozrivých ľuďoch. V zmysle 
tohto zákona mohli zatknúť (dakedy aj popraviť) kohokoľ-
vek, koho označili za nepriateľa revolúcie, teda jakobínov. 

Podľa oficiálnych údajov popravili 10 872 ľudí bez seri-
ózneho súdneho pojednávania. „Hlavy padali ako črepy“ – 
povedal jeden prokurátor. O terore svedčí nasledujúci opis: 
„Odsúdencov vezú na popravisko na voze. Zlezú z neho, kat 
ich volá po jednom. Prvý vystúpi po schodoch popraviska. 
Keď nejde, tlačia a ťahajú ho. Hore ho postavia na okraj 
gilotíny. Kat ho chytí sprava, prvý pomocník zľava, druhý 
pomocník ho chytí za nohy, traja ho otočia na brucho. Pri-
pevnia ho remeňmi k doske. Železné polmesiace zacvaknú 
okolo krku obete, ktorá na chvíľu zazrie dno strašného koša, 
kde sú hlavy už popravených ľudí. Potom ťažký sekáč pad-
ne. Kat ho vytiahne a jeho pomocníci už chňapnú po ďalšej 
obeti.“ Celkový počet popravených odhadujú na 35-40 tisíc.

ČÍTANIE

Dobový výtlačok Marseillaisy

„Hlavný hrdina“ teroru: gilotína. Zaviedli ju na ná-
vrh doktora Guillotina ako rýchly a bezbolestný 
prostriedok popravy. Prvý raz ňou odťali hlavu 
zbojníkovi v roku 1792. Naposledy použili gilotí-

nu vo Francúzsku v roku 1977.
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NAPOLEONSKÉ VOJNY ● Bitka pri M a r e n g u  sa zača-
la pre Napoleona nepriaznivo. Polovica jeho armády, ale aj 
on sám bol ešte ďaleko od bojiska, keď sa začal útok Rakú-
šanov, ktorí boli v presile. Francúzske vojská boli zmätené. 
Rakúsky hlavný veliteľ si myslel, že sa bitka skončila a po-
slal do Viedne víťaznú depešu: „Zničujúce víťazstvo nad 
Bonapartem. Veľká korisť, veľa zajatcov.“ Veliteľ sa unáh-
lil. Napoleon nestrácal pokoj. Keď dorazil na bojové pole, 
vytiahol si hodinky a povedal: „Áno, bitku sme prehrali, ale 
sú iba tri hodiny. Máme dosť času, aby sme vyhrali ďalšiu.“ 
Zreorganizoval svoje vojská a pomocou ďalších jednotiek, 
ktoré medzi tým dorazili, prešiel do útoku. Na druhý deň 
porazený rakúsky veliteľ podpísal dohodu, v ktorej uznal 
francúzske víťazstvo. Parížsky ľud vítal Napoleona vo vy-
tržení. 

Miestom ďalšej veľkej bitky bol Slavkov (Austerlitz, dnes 
na Morave v Českej republike). Táto udalosť vošla do his-
tórie ako bitka troch cisárov. Na bojisku sa nachádzali fran-
cúzsky cisár Napoleon, nemecko-rímsky cisár František II. 
a ruský cár Alexander I. Tentoraz riadil bitku od prvej chvíle 
za účasti všetkých svojich generálov sám Napoleon. Pomo-
cou špiónov svojim protivníkom naznačil, že sa mu minu-
li sily a má strach bojovať. Na začiatku bitky stiahol svoje 
pravé krídlo, čím navnadil protivníkov, aby tieto jednotky 
obkľúčili. Ruská armáda vošla do tejto pasce. Keď vojsko 
cára prešlo do útoku, spoza kopcov sa objavili Napoleonovi 
vojaci a nepriateľa rozdrvili, respektíve ho vohnali do spoly 
zamrznutého močiara. V močiari sa utopili celé pluky alebo 
padli pod hustou delostreľbou. Alexander I. a František II. 
sa zachránili pred zajatím len vďaka tme. 

aGrÁrna reVoLÚCia

18. storočie prinieslo zásadné zmeny aj v hospodárskom ži-
vote, ktoré sa začali revolučným rozvojom v poľnohospo-
dárstve.

Trojpoľné obrábanie pôdy, v rámci ktorého sa v trojroč-
nom cykle striedali jesenná a jarná sejba a úhor, postupne na-
hradilo striedavé hospodárenie. Regeneráciu pôdy neriešili 
tým, že nechali pôdu odpočívať, ale v štvorročnom cykle za-
siali na to isté miesto vždy inú rastlinu. Medzi rastlinami mali 
dôležitú úlohu tie krmoviny (lucerna, ďatelina a pod.), kto-
rých korene produkovali dusík a vylepšovali tak pôdu, ktorú 
navyše aj hnojili. Nemuseli ponechať žiadny kúsok zeme na 
úhor a napriek tomu bola úroda väčšia ako kedysi. Pestovanie 
krmovín umožnilo rozvoj maštaľného chovu dobytka.

Vznikol nadbytok potravín, čo bolo základným predpo-
kladom pre rozvoj priemyslu a miest. Obyvatelia dedín mali 
tiež vyššie príjmy a mohli nakupovať viac priemyselného 
tovaru. 

Striedavé hospodárenie vzniklo na Ne-
meckej nížine (v Holandsku), ale zakrát-
ko sa dostalo aj do Anglicka, a neskôr sa 
začalo rýchlo rozširovať aj do strednej 
Európy.

Na základe čítania zhrňte vlastnosti, vďaka 
ktorým sa stal Napoleon úspešným vojvodcom!

6. AGRÁRNA A PRIEMYSELNÁ REVOLÚCIA

Napoleon prechádza cez Alpy. Romantický 
obraz je Davidovým dielom.  Aké ďalšie diela 

tohto maliara poznáte?
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Neskôr, keď už vynašli aj stroje, poľnohospodárstvo sa 
rozvíjalo ešte rýchlejšie. Postupne sa objavili mechanizmy 
aj na poliach: ťažkú fyzickú prácu uľahčovali sejačky, mlá-
ťačky, žacie stroje, neskôr aj parné pluhy.  

Na kapitalistických veľkostatkoch už pracovali námezd-
ní robotníci pod vedením kvalifikovaných ľudí. 

ZačiaTKy PriemySeLnej reVoLÚCie

Revolučný rozvoj v poľnohospodárstve a postupné zosil-
nenie buržoázie spoločne prispeli k priemyselnej revolúcii, 
ktorá sa začala v Anglicku. Anglicko sa stalo buržoáznym 
štátom, život krajiny riadil parlament a ním kontrolovaní 
m i n i s t r i .  Vo vysokom počte boli medzi nimi ľudia, ktorí za-
stupovali záujmy obchodníckej a priemyselnej buržoázie. 
Pomáhali rozvoju manufaktúr, poľnohospodárskej výroby 
a obchodu. Chránili majetok buržoázie. Prijímali zákony a 
nariadenia, ktoré oživovali hospodársky život.  

Anglicko sa tak stalo najrozvinutejšou priemyselnou kra-
jinou na svete, stálo na čele svetového obchodu a rýchle bo-
hatlo.

Prečo nie je možný rozvoj priemyslu bez roz-
voja poľnohospodárstva?

Vymenujte niektoré okopaniny a krmoviny!

Aké výsledky priniesla zmena Anglicka z feu-
dálneho na buržoázny štát?

Preštudujte si údaje!
– Aká je príčina rastu?
– Koľkonásobne vzrástla výroba za 50 rokov?

Preštudujte si ďalšie údaje! Aká je príčina 
rozvoja teraz?

Odhadnite, koľkonásobne vzrástla výroba za 
ďalších 50 rokov v dôsledku mechanizácie!

Prečo sa najrýchlejšie rozvíjal práve textilný 
priemysel?

1.
rok

2.
rok

ozimná pšenica jarná pšenica kukurica lucerna úhor

3.
rok

4.
rok

5.
rok

1.
rok

2.
rok

3.
rok

4.
rok

5.
rok

trojpoľný systém striedavé hospodárenie

Trojpoľný systém obrábania pôdy a striedavé hospodárstvo  Aké základné rozdiely vidíte medzi dvoma spôsobmi obrába-
nia pôdy?

Rok Hodnota vyvezeného tkaniva
(vláken)

1701
1751

23 000 anglických libier
46 000 anglických libier

Rok Hodnota vyvezeného tkaniva
(vláken)

1751
1800

46 000 anglických libier
5 406 000 anglických libier

Na 29. strane sú zobrazené tkáčske a pradiace stroje pri práci. Prečo 
ešte nie sú tieto stroje plnohodnotné? Čo na nich chýba?
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STroje V TKÁčSKom PriemySLe

Z priemyselných odvetví sa najviac rozvíjal tkáčsky prie-
mysel. Vznikli stovky manufaktúr, v ktorých z vlny a ba-
vlny spracovali vlákno a z vlákna vyrábali tkaninu. Kvalit-
ný, a na rozdiel od výrobkov cechového priemyslu lacnejší 
anglický tovar vyhľadávali v každej krajine. Mohli predať 
oveľa viac, než dokázali vyrobiť. 

Vysoký dopyt podnietil tkáčsky priemysel nájsť také me-
tódy, ktorými bolo možné vyrobiť viac vláken a tkanín, ako 
predtým. 

Takto vynašli prvé stroje, najprv lietajúci (mechanický) 
člnok, potom pradiaci a nakoniec tkáčsky stroj. Pomocou 
týchto strojov jeden robotník vyrobil za deň štyri až päť ráz 
viac tovaru, než kedysi. Neskôr vyvinuli ešte dokonalejšie 
stroje.

Lietajúci člnok. Medzi napnutými vláknami preťahoval krížne vlákno bez doty-
ku ľudskej ruky, akoby lietajúc. Tkanie sa tak niekoľkonásobne urýchlilo.

Pradenie jednoduchým strojom „Pradiaca Jenny“ – prvý veľký priemyselný vynález. Priadla naraz na 
viacerých vretenách, preto nahradila prácu piatich ľudí. Neskôr tento 

stroj zdokonalili.

Člnky

Jeden po druhom: Ako v románe, tak 
za sebou nasledovali jednotlivé vynále-
zy a ako si jeden stroj vynútil vynájdenie 
druhého stroja. 

Mechanický (lietajúci) člnok, ktorý me-
chanizoval dôležitú fázu tkania, vynašiel 
roku 1733 anglický tkáčsky robotník John 
K a y  (džon kej). Proces tkania sa urýchlil, 
ale vznikol nedostatok vláken. 

Tento nedostatok zlikvidoval James 
H a r g r e a v e s  (džems hargrivz), ktorý zo-
strojil mašinu pomenovanú po dcére „pra-
diaca Jenny“ (dženi). 

Dostatok vláken podnecoval tkáčsky 
priemysel na výrobu dokonalejšieho tkáč-
skeho stroja. Prvý vysoko výkonný tkáč-
sky stroj vyrobil v Anglicku v roku 1785 
C a r t w r i g h t  (kartrajt).
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ParnÝ STroj jameSa WaTTa

Zavádzanie rôznych strojov prinieslo v priemysle revolučné 
zmeny. Ďalšiemu rozvoju však bránilo, že nejestvovala h n a -
c i a  s i l a  potrebná na poháňanie strojov.  

Tento problém vyriešil anglický technik James Watt
(džejms vat). Vyrobil parný stroj, ktorý spotreboval iba 
uhlie a vodu, ale zabezpečoval takú hnaciu silu, ktorú bolo 
možné využiť takmer kdekoľvek.  

Výroba strojov si vyžadovala mimoriadne presnú prácu, 
presné projektovanie, výrobu rôznych súčiastok a montáž 
celých zariadení. Tak sa stalo novým odvetvím strojárstvo. 
Parný stroj a strojárstvo umožnili vznik továrenského 
priemyslu.

ZDoLÁVanie VZDiaLenoSTÍ

Továrne potrebovali veľké množstvo surovín a vyrábali ob-
rovské množstvo tovaru. Nemohli ich už prepravovať na vo-
zoch s konským záprahom, ani na menších plachetniciach 
a člnoch. Vynálezcovia sa vtedy pokúšali zostrojiť dopravné 
prostriedky poháňané parou. Po nespočetných nevydare-
ných pokusoch vyrobil prvú, aj v praxi osvedčenú parnú 
loď Ír Fulton (fultn) roku 1807. Jeho vynález využili najprv 
v riečnej, potom aj v námornej preprave.  

Ešte väčší význam malo vynájdenie parnej lokomotívy. 
Prvú fungujúcu parnú lokomotívu zostrojil anglický inži-
nier Stephenson (stifnzon) a v roku 1825 odovzdali v Ang-
licku prvú železničnú trať. Od tej chvíle sa stala želez-
nica namiesto ciest a kanálov najdôležitejším prostriedkom 
suchozemskej prepravy. Železnica neznamenala revolučný 
skok iba v doprave, ale prispela aj k rozvoju ďalších prie-
myselných odvetví. 

Čoskoro zdokonalili aj telekomunikáciu, čo bolo potreb-
né predovšetkým z hľadiska bezpečnosti železničnej dopra-
vy. Veľkým vynálezom bol telegraf amerického inžiniera 
Morseho. Jeho pomocou bolo možné poslať presnú správu 
na veľké vzdialenosti za pár sekúnd. 

Nepochopení vynálezcovia: Ľudia zo 
začiatku nie vždy oceňovali význam vy-
nálezov. Fultonovu prvú parnú loď, ktorú 
vyskúšali na Seine roku 1803, si pozrel 
aj sám Napoleon, no obrovské možnosti, 
ktoré sa v nej skrývali, nespoznal ani on. 
Mnohí pochybovali aj o tom, či bude loko-
motíva schopná odtiahnuť naložené voz-
ne. Domnievali sa, že je to nemožné, lebo 
kolesá sa budú na hladkých koľajniciach 
krútiť na mieste. Anglický parlament dal 
povolenie postaviť prvú železničnú trať 
len pomerom hlasov 36:35. Dlho musel 
cválať pred uháňajúcim vlakom jazdec 
na koni, ktorý varoval pred „nebezpečen-
stvom“: „Pozor, ide vlak!“

Vynálezcovia priemyselnej revolúcie: 
Akí ľudia boli najväčšími vynálezcami 
obdobia priemyselnej revolúcie? Nemys-
lite na vedcov. Tieto vynálezy spočívali 
na jednoduchých vedeckých poznatkoch, 
ktoré boli známe už dávno. Väčšinu vyná-
lezcov vytvorili šikovní majstri s chuťou 
experimentovať alebo podnikatelia, ktorí 
chceli zvýšiť výrobu.

Pripravte referáty o živote niektorých 
vynálezcov!

Wattov vynález: Parnú silu poznali aj 
v staroveku, ale využívali ju iba pri hrách. 
Rôzne parné stroje používali v Európe 
už na konci 18. storočia. Základný prin-
cíp bol jednoduchý: Vo valci pohybovali 
piestom pomocou parnej sily a piest odo-
vzdal svoj pohyb rôznym konštrukciám, 
ktoré boli na neho napojené. Tieto stroje 
boli vhodné predovšetkým na odsávanie 
vody vzniknutej v baniach. Fungova-
li však ťažkopádne, pretože vysoký tlak 
pary vo valci znižovali chladením stien 
valca. Podstatou Wattovho vynálezu bolo 
to, že pomocou ventilov púšťali paru raz 
na jednu, raz na druhú stranu piestu, kto-
rý sa pohyboval sem a tam. Parný stroj tak 
pracoval vyrovnanejšie a aj jeho hmotnosť 
bola menšia. Bez toho sa sotva mohol po-
užiť v doprave.

Parný stroj Jamesa Watta. Stroj, ktorý mohli postaviť kdekoľvek, zmenil
silu pary na otáčavý pohyb, a mohli ho použiť na poháňanie rôznych strojov.

Porozmýšľajte! Ako prispela železnica k roz-
voju mnohých ďalších priemyselných odvetví?
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Vymenujte vývoj rôz-
nych druhov hnacích síl!  
Veterná energia – ľudská 
sila – parná sila – sila 
zvierat – vodná energia.

Vymenujte najväčšiu 
výhodu parného stroja 
v porovnaní so starším 
zdrojom energie!

Stephensonova parná lokomotíva Raketa (Rocket). Najslávnejšia parná lokomotíva sveta odtiahla rýchlosťou 21 km/h 17 ton 
ťažkú súpravu bez prerušenia jazdy. S jedným osobným vozňom a 36 cestujúcimi dosiahla rýchlosť až 38 km/h.

Socha Jamesa Watta 
a Stephensona na priečelí 
budapeštianskej Východ-
nej stanice  Prečo práve 
tu umiestnili tieto sochy?
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32 Obdobie buržoáznych premien

roZmaCh PriemySeLnej reVoLÚCie V ZÁPaDnej eUrÓPe
a V eUrÓPe

V polovici 19. storočia sa rozvinula priemyselná revolúcia 
aj v západných a niektorých centrálnych oblastiach Európy.  

V priemysle začali používať stroje masovo. Rozvíjalo sa 
baníctvo, vypukla železničná horúčka a aj na poliach sa ob-
javili prvé poľnohospodárske stroje.  

V prvej a druhej tretine 19. storočia sa tak stala Európa 
najrýchlejšie sa rozvíjajúcou oblasťou sveta. V stupni roz-
voja hospodárstva, techniky a spoločnosti predbehla všetky 
ostatné svetadiely. Hospodársky a spoločenský systém ty-
pický pre novovek – kapitalizmus – vznikol v Európe.

VZniK ToVÁrenSKÉho PriemySLU

Rýchly hospodársky rozvoj sa dotýkal najmä priemyslu. Vy-
nálezcovia sa hlásili so stále novšími strojmi, vďaka čomu 
vznikli v stredoveku neznáme výrobné podniky: továrne. 

V továrňach – na rozdiel od dielní stredovekých cechov 
a manufaktúr – už nepracovali s ručnými nástrojmi, ale so 
strojmi. Namiesto sily zvierat či vodnej energie využívali 
parnú energiu. Namiesto jednotlivo zhotovených výrob-
kov vyšli z tovární sériové výrobky. Zamestnávali obrov-
ské masy robotníkov.  

Rozmach továrenského priemyslu priniesol nevídaný 
hospodársky rozvoj. Podniky doslova chŕlili tovar v neu-
veriteľnom množstve. Módny a najmä lacný tovar mohlo 
kúpiť oveľa väčšie množstvo ľudí, ako drahé výrobky z ce-

Revolúcie a rozvoj: K rýchlemu rozma-
chu továrenského priemyslu prispeli aj 
víťazné buržoázne revolúcie. Z r u š e n i e  
poddanstva zabezpečovalo pre priemy-
sel veľké množstvo lacnej pracovnej sily. 
Zrušenie feudálnych cechových pravidiel
uľahčilo zakladanie tovární v mestách. 
Z r u š e n i e  prevažnej časti c i e l  (najmä vnú-
torných) zasa oživovalo obchod.

Ohraničte pomocou historického atlasu úze-
mie, kde pod spoločným vplyvom buržoáznych 
revolúcií a priemyselnej revolúcie vznikli prvé 
kapitalistické spoločnosti a štáty!

 Vymenujeme niektoré vlastnosti cechov, ma-
nufaktúr a tovární. Ktoré sú charakteristické iba 
pre továrenský priemysel?
– tovar v malom množstve
– významné množstvo tovaru
– obrovské množstvo lacného tovaru
– ručné prístroje, jednoduchšie stroje
– stroje poháňané parnou energiou
– námezdní robotníci
– vidiecky charakter
– vznik obrovských miest
– deľba práce

1 . Preštudujte si náčrt systematizujúcej 
osnovy! Označte líniami a šípkami 
súvislosti medzi príčinou a dôsledkom! 
Keď chýba kľúčové slovo, doplňte ho! 
(Môžete pripraviť aj odlišnú osnovu!)

2 . Ako umožnila buržoázna revolúcia rých-
ly rozvoj priemyslu?

3 . Prečo bola revolúcia v poľnohospodár-
stve podmienkou priemyselnej revolú-
cie?

4 . Ako sa začala priemyselná revolúcia?
5 . Aká je súvislosť medzi rozvojom jednot-

livých hospodárskych odvetví?
6 . Ktoré výrobné odvetvie dominovalo 

v krajinách, kde sa odohrala priemysel-
ná revolúcia?

Začiatky priemyselnej revolúcie
buržoázna revolúcia

hospodársky rozvoj

poľnohospodárstvo doprava priemysel

striedavé hospodárenie  textilný priemysel
   výroba železa

poľnohospodárske parná loď strojárstvo
stroje železnica

odborné riadenie ďalekopis baníctvo
práce

námezdná práca

7. H O S P O D Á R S K E  D Ô S L E D K Y  P R I E MY S E L N E J  R E V O L Ú C I E
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Železnice v Európe: Prvú železničnú trať 
odovzdali vo Francúzsku v roku 1832, 
v Nemecku v roku 1835, v Rusku v roku 
1838 a v Taliansku v roku 1839. V Uhor-
sku dali do prevádzky prvú trať medzi 
Pešťou a Vacovom v roku 1846.

Význam železa: Z priemyselných surovín 
vzrástla predovšetkým spotreba železa. 
Nielen pre rozvoj železníc a vojenského 
priemyslu. Stroje a výrobné haly postave-
né z dreva mohli ľahko vyhorieť, preto sa 
kapitalistickí podnikatelia snažili vyrobiť 
a postaviť všetko, čo sa dá, zo železa.

O akých dôležitých priemyselných oblastiach 
na území Anglicka a Nemecka ste sa učili v ze-
mepise?

Manufaktúra a továreň, minulosť a budúcnosť! Preštudujte obidva obrázky! Aké rozdiely si môžete všimnúť medzi manu-
faktúrou a továrňou?

chov. Výrazne sa tak rozšíril obchod. Pomocou bankových 
úverov vznikali tisícky tovární. Podnikateľský život začal 
prekvitať. 

roZmaCh banÍCTVa a STaVby ŽeLeZnÍC.
VZniK PriemySeLnÝCh obLaSTÍ

Továrenský priemysel vyžadoval veľké množstvo surovín 
a uhlia potrebného na poháňanie strojov. Vyrobený tovar 
prepravovali do veľkých vzdialeností. Vďaka tomu sa vý-
razne rozšírila výstavba železníc. V západnej a strednej Eu-
rópe vystavali za krátky čas stovky železničných tratí.  

Stavba železníc nebola iba vynikajúcim obchodom, ale 
urýchľovala aj rozvoj priemyslu. Železnice takmer „požie-
rali“ železo, oceľ, stroje a dopravné zariadenia. Viedlo to
ku vzniku nových odvetví, hutníctva a ťažkého priemyslu. 

Baníctvo sa rozvíjalo tiež. V miestach, kde najdôležitejšie 
suroviny, uhlie a železná ruda boli nablízku, vznikali ob-
rovské priemyselné oblasti so stovkami tovární a tisíckami 
dymiacich komínov. 

Priemyselné mesto v po-
lovici 19. storočia. „Čier-
na krajina“ pod dymovým 
kobercom z továrenských 
komínov a taviacich pecí. 
Priemyselná revolúcia 
znamenala začiatok vý-
razného znečisťovania ži-

votného prostredia.
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VZniK PriemySeLnÝCh mieST

Dôležitým hospodárskym výsledkom priemyselnej revolú-
cie bol vznik priemyselných miest. 

Okolo tovární vznikali obrovské priemyselné mestá,  
ktoré sa rozširovali takmer neohraničene. Miesta, kde zalo-
žili väčšiu továreň – v blízkosti ťažby surovín, ciest, želez-
nice, pri sútoku riek – priťahovali ľudí hľadajúcich prácu, 
ďalšie podniky a stavebníkov. Nové priemyselné mesto sa 
stalo zdrojom zárobku. Sem prichádzali so svojimi peniazmi 
podnikatelia a s pracovnou silou všetci tí, ktorí v dedinách 
a malých mestách nenachádzali živobytie. 

Mesto priemyselnej revolúcie: Jedno 
z anglických priemyselných miest, stre-
disko textilného priemyslu Manchester 
(menčester), malo okolo roku 1770 iba 
20 000 obyvateľov. V roku 1800, keď sa 
začali používať parné stroje, už 100 000, 
okolo roku 1840, keď vznikol továrenský 
priemysel, viac ako 400 000. 
„Raz som sa prechádzal po Manchestri 
s jedným mešťanom, rozprávali sme sa 
o zlej a nezdravej výstavbe, strašnom sta-
ve robotníckych štvrtí a poznamenal som, 
že som ešte nikdy nevidel tak zle postave-
né mesto. Príslušník buržoázie si ma po-
kojne vypočul a keď sme sa na rohu ulice 
rozišli, povedal iba toľko: „... a predsa tu 
zarábajú veľmi veľa peňazí, pane, dovi-
denia“. (Engels: Postavenie robotníckej 
triedy v Anglicku). Ktoré veľké staroveké a stredoveké mestá poznáte? Čomu mohli vďa-

čiť za svoj rozvoj?

Manchester roku 1845  Preštudujte kresbu mapy! Prečo sa Manchester rozrastal rýchle?
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SLoboDnÁ SÚŤaŽ.
KaPiTaLiZmUS VoĽnej SÚŤaŽe

Najdôležitejším faktorom rýchleho rozvoja bol rozmach 
slobodnej súťaže.  

Slobodná súťaž, ktorá sa uplatňovala najmä v priemysle 
a podnikateľskom živote, znamenala to, že v buržoáznych 
štátoch mohli podnikatelia slobodne, bez obmedzení zakla-
dať továrne, obchodné a iné podniky, mohli zaviesť nové 
vynálezy a vyrábať rôzny priemyselný tovar.  

Zákazníci zasa nakupovali od toho, kto predával tovar 
lacnejšie alebo ponúkal nový, predtým nevyrábaný priemy-
selný tovar.

noVÁ KaPiTaLiSTiCKÁ SPoLočnoSŤ

V dôsledku priemyselnej revolúcie a buržoáznych revolú-
cií sa zmenila aj spoločnosť.  

V kapitalistickej spoločnosti sa stal rozhodujúcim 
hospodárskym odvetvím priemysel, súbežne s tým sa naj-
dôležitejšími triedami spoločnosti stali robotníci a pod-
nikatelia (kapitalisti), ktorí sa zúčastnili na priemyselnej 
výrobe.  

Staré feudálne triedy a vrstvy, ktoré buržoázne revolúcie 
zlikvidovali, prestali jestvovať a postupne sa zmenili. Zo 
starých zemepánov sa stali kapitalistickí statkári. Pod-
daní sa zmenili na slobodných roľníkov s vlastnou pôdou. 
V tom čase začala rásť a získavať na dôležitosti inteligencia 
vykonávajúca duševnú prácu. 

Súťaž a rozvoj: Súťaž podnecovala od-
borníkov vymyslieť nové a zdokonaľovať 
staršie vynálezy. Kapitalisti, ktorí vyu-
žívali nové vynálezy, dosahovali vysoké 
zisky, z ktorých zasa mohli rozširovať 
a rozvíjať výrobu a svoje podniky.

Vysvetlite, ako prispieva k rozvoju hospo-
dárstva slobodná súťaž!

Kapitalistický statkár sa líšil od feudálne-
ho statkára predovšetkým tým, že nemo-
hol žiť z výsad, nemal nárok na poddan-
ské služby (dane, robotu). 

Na druhej strane poddaný bol iba užíva-
teľom, slobodný roľník vlastníkom pôdy. 
Keď však svoje výrobky nedokázal pre-
dať, schudobnel a pôdu mohol aj stratiť.

1.  Aké sú hospodárske dôsledky prie-
myselnej revolúcie? Nájdite medzi 
nimi súvislosti a vzájomné vplyvy!

2.  Prečo možno označiť vznik tovární 
za najdôležitejší činiteľ priemysel-
ného rastu?

3.  Aké politické zmeny pomáhali indus-
trializácii?

Hospodárske dôsledky priemyselnej revolúcie
priemyselná revolúcia buržoázne revolúcie

↓	 ↓
stroje zákony na podporu výroby

  a obchodu

rozmach továrenského priemyslu


baníctvo — — stavba železníc


priemyselné mestá,
priemyselné oblasti


slobodná súťaž

podnikatelia – podniky

8. SPOLOČENSKÉ DÔSLEDKY PRIEMYSELNEJ REVOLÚCIE.
ŽIVOTNÝ ŠTÝL V KAPITALISTICKEJ EURÓPE
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36 Obdobie buržoáznych premien

roZVrSTVenie SPoLočnoSTi

Vedúcou triedou novej spoločnosti sa stala bohatá podni-
kateľská buržoázia. Patrili do nej najmä továrnici, banká-
ri, podnikatelia, ktorí mali významné nančné prostriedky
(kapitál) a tie investovali do podnikania. Zakladali továr-
ne, obchodné a dopravné spoločnosti a banky. Žili zo svojho 
kapitálu a podnikania, väčšina neustále bohatla. 

Podnikať začali aj zemepáni, ktorí svoje statky (časť stat-
kov) nechávali obrábať nájomným robotníkom a strojom 
a prešli na kapitalistickú výrobu.  

Hospodársky rozvoj, riadenie tovární, obchodného a štát-
neho života, projektovanie strojov si vyžadovali oveľa väč-
šie vedomosti. Viedlo to k rastu počtu a vplyvu príslušní-
kov inteligencie. Tiež žili zo svojej práce (boli to inžinieri, 
lekári, učitelia, právnici, vedúci pracovníci v hospodárstve), 
ale nevykonávali fyzickú, lež duševnú prácu, ktorá bola pla-
tená lepšie. 

ĎaLŠie VrSTVy SPoLočnoSTi

Významnú časť novej spoločnosti tvorili roľníci, ktorí mali 
vlastnú pôdu rôznej veľkosti a do spoločnosti sa zaradili 
ako drobní pestovatelia. 

Rovnako osobitnú vrstvu tvorili remeselníci a maloob-
chodníci (malomešťania), ktorí mali vlastnú dielňu či ob-
chod. Mohli sa opierať o istý majetok, preto mali lepší život 
než robotníci. Museli však tvrdo zápasiť, aby neklesli nižšie 
a nestratili svoj majetok. Našli sa medzi nimi aj takí, ktorým 
sa podarilo vyzdvihnúť do radov bohatej buržoázie.  

Robotnícka trieda vznikla z rôznych vrstiev: z robot-
níkov niekdajších cechov a manufaktúr, roľníkov, ktorí si 

V čom sa líšili kapitalisti od ostatných tried 
a vrstiev spoločnosti? Vyberte si najsprávnejšiu 
odpoveď!
– Vznešený pôvod.
– Vzdelanie.
– Bohatstvo, obrovský majetok.
– Organizačná práca, ktorú vykonávali.

Prečo bola duševná práca lepšie platená ako 
fyzická?

Londýnska robotnícka 
štvrť okolo roku 1840
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Obdobie buržoáznych premien 37

hľadali prácu v priemysle, skrachovaných remeselníkov. 
Všetkých stmelila práca v továrni. 

Najcharakteristickejšie pre robotníkov bolo to, že sa živi-
li výlučne prácou svojich rúk a žili zo mzdy, ktorú za prá-
cu dostali. Ich mzda bola v počiatočnom období kapitalizmu 
mimoriadne nízka. Mohli si kúpiť iba veci bezpodmienečne 
n u t n é  n a  e x i s t e n c i u . Bývali zväčša v preplnených masových 
ubytovniach, v nezdravých nájomných kasárňach. Vlastnili 
iba najnutnejšie bytové zariadenie. Nosili jednoduchý odev. 
Mäso sa im dostalo na stôl málokedy. 

PrVÉ roboTnÍCKe ProTeSTy

Ťažký životný a pracovný údel nakoniec priviedol robotní-
kov k protestom. Prvým prejavom ich boja bolo, keď neza-
mestnaní robotníci rozbili stroje, podpálili továrne a odo-
hnali vynálezcov. 

Pre robotníkov bolo nevýhodné aj to, že kapitalisti za-
mestnávali všade, kde to bolo možné, namiesto mužov 
ženy a deti. Platili im ešte nižšie mzdy. Hlavy rodín tak čas-
to zostali bez práce. Život robotníckych rodín sa neustále 
zhoršoval.  

Stále viac ľudí sa pozeralo na detskú prácu so súcitom. 
Spoločnosť sa postavila za robotníkov: zrodili sa zákony 
obmedzujúce detskú prácu.

Detská práca v bani. „Celý deň ťaháme ťažkú ťarchu ( hlboko pod ze-
mou) alebo poháňame ťažké železné koleso v továrni dokola“ – sťažoval 

sa autor tejto básničky

V druhej štvrtine 19. storočia prišli robotníci na to, že 
svoje záujmy môžu chrániť lepšie, keď sa spolčia a zorga-
nizujú. Prvé robotnícke organizácie vznikli v Anglicku. 
Zo začiatku zakladali iba miestne organizácie a spolky na 
pomoc chorým a tým, čo utrpeli nehodu. Neskôr vytvorili 
robotníci jednotlivých odvetví odbory. Ich cieľom bolo do-
siahnuť lepšie pracovné podmienky a vyššie mzdy. 

Mimoriadne efektívnou zbraňou robotníkov bol 
štrajk. 

Z údajov vládneho splnomocnenca pre 
detskú prácu: Výpoveď Samuela Coul-
sona (kulsona). Londýn, 1832. 

– O koľkej chodili ráno vaše dcérky do 
továrne počas priemyselného rozmachu? 

– V tom čase chodili z domu o tretej 
ráno a prácu skončili večer o 10 či o pol 
11. 

– Aké dlhé prestávky mali počas 19-ho-
dinového pracovného dňa na odpočinok 
a jedlo? 

– Štvrť hodiny dostali na raňajky, pol 
hodiny na obed a štvrťhodiny na večerný 
čaj. 

– Boli deti z tejto práce veľmi unave-
né? 

– Áno, často plakali, keď sme im dá-
vali málo jedla, čo sme mali a museli 
sme ich zobudiť, lebo zaspávali s kúskom 
v ústach.  

– Utrpelo niektoré dieťa nehodu pri ta-
kejto práci? 

– Áno, staršia dcéra... Päť týždňov bola 
v nemocnici. Odrezali jej prst. 

– Dostala za tento čas plat? 
– Hneď po nehode jej plat zastavili. 

Prečo bola detská práca neľudská?

Práca v továrni:Vo veľkých továrňach 
si museli robotníci zvyknúť na celodennú 
plynulú prácu,ktorá bola založená doslova 
na vojenskej disciplíne.Ich prácu riadili 
majstri a inžinieri.Naučili sa aj to,že pri 
práci si musia navzájom pomáhať,že sú 
jeden za druhého zodpovední a že úspech 
môžu dosiahnuť len spoločne.

Takto píše o detskej práci jeden obchod-
ník s otrokmi:”Vždy som sa hanbil, že 
mám otrokov,ale my,tu na Západoindic-
kých ostrovoch,by sme nikdy neverili,že 
sú aj takí ľudia,ktorí sú schopní prinútiť 
deväťročné deti pracovať denne dvanásť 
a pol hodiny!“

Prečo zamestnávali v baniach deti? Pomôže 
vám aj obrázok.
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38 Obdobie buržoáznych premien

Anglickí robotníci sa pokúšali vydobyť si aj politické 
práva (napr. volebné právo, tajné hlasovanie), pomocou 
ktorých si mohli vynútiť v parlamente zlepšenie svojho po-
stavenia. 

UrbaniZÁCia. ŽiVoTnÝ ŠTÝL V meSTÁCh

Triedy a vrstvy novej spoločnosti si za svoje bydlisko volili 
v stále vyššom počte mestá, najmä priemyselné, kde boli 
možnosti zárobku väčšie.  

Tieto mestá znamenali pre obyvateľov aj zmenu spôso-
bu života. 

Prestal pre nich existovať pokojný, jednoduchý a poma-
lý dedinský život. Veľkomestá ponúkali pre obrovské masy 
kultúrnejšie prostredie, pestrejší a rýchlejší život, iné spô-
soby zábavy, nakupovanie, vzdelávanie, odlišné pomery 
v kultúre a obchode.  

V centrách miest bolo vo dne v noci rušno. Nachádzali 
sa tam obchody, obchodné domy, úrady, centrá podnikov, 
reštaurácie a rôzne zábavné podniky, v ktorých bolo živo 
neustále. 

V buržoáznej Európe sa mestá postupne zmenili. V pr-
vej polovici 19. storočia v nich vládli katastrofálne bytové 
a zdravotné pomery, slúžili iba na zabezpečenie živobytia, 
no neskôr z nich vzniklo bydlisko poskytujúce domov a od-
počinok. 

Pohodlnejšie mestá vznikli aj vďaka 
mestskej civilizačnej kultúre. Vybudova-
li vodovodnú a kanalizačnú sieť. Objavili 
sa vydláždené cesty a verejné osvetlenie 
(najprv plynové, neskôr elektrické). Na 
rozvoji miest mali záujem aj bohatí oby-
vatelia, pretože zlé podmienky (napr. epi-
démie) ohrozovali aj ich.

Prečo sa chceli robotníci zapojiť do práce 
parlamentu?

Koľkonásobne sa zvýšila európska populácia 
v priebehu 100 rokov? Aké sú príčiny prudkého 
rastu? (Pripomeňte si, aké činitele ovplyvňovali 
vývoj populácie v stredoveku!)

Sedací štrajk. Masové 
prerušenie práce sa stalo 
jedným z najúčinnejších 
prostriedkov robotníkov.
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Obdobie buržoáznych premien 39

Pozrite si obrázky miest v učebnici! Zistite podľa nich, ako žili obyvatelia jednotlivých mestských častí!

266

187

140

1750 1800 1850

72

37,4
47

Anglicko Francúz-
sko

Nemec-
ko

Rast európskej populácie za 100 rokov (1750-1850)
(milión osôb)

Percentuálny pomer mestského obyvateľstva v polovici
19. storočia v troch rozvinutých európskych krajinách

(Anglicko, Francúzsko, Nemecko)

Centrum Londýna
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40 Obdobie buržoáznych premien

1. Vďaka vynálezom a rozmachu svetového obchodu postupne 
zosilnela buržoázia. Rozšírilo sa buržoázne myslenie.
a) Aká je súvislosť medzi hlavnými myšlienkami osvieten-

stva a víťazným americkým bojom za slobodu, resp. fran-
cúzskou revolúciou?

b) Ktoré slávnostné deklarácie dokazujú víťazstvo osvieten-
stva?

2. Koncom 18. a začiatkom 19. storočia sa začína rýchly hos-
podársko-spoločenský rozvoj: vzniká buržoázna spoločnosť, 
kapitalizmus. Zmena sa odohráva vďaka dvom revolúciám, 
ktoré sa od seba líšili:
– priemyselnej revolúcii a
– buržoáznym revolúciám.
a) Určte pomocou mapiek v historickom atlase krajiny, v kto-

rých sa v 17. a 18. storočí odohrali buržoázne revolúcie! 
b) Uveďte krajiny, ktoré ako prvé využili výdobytky priemy-

selnej revolúcie!
c) Aké súvislosti objavujete pri štúdiu a porovnávaní máp?

3. Ohraničte v čase udalosti, o ktorých ste sa učili! (Pomôže vám 
chronologická tabuľka na konci učebnice.)
a) Začiatok anglickej buržoáznej revolúcie. (Učili ste sa o tom 

v 6. triede.)
b) Rozmach priemyselnej revolúcie. 
c) Vznik Spojených štátov.
d) Začiatok Veľkej francúzskej revolúcie.
e) Napoleonova vláda, obdobie napoleonských vojen.
f) Obdobie „Svätej“ aliancie.

1 . Analyzujte údaje uvedené v tejto lek-
cii! Rátajte!
a ) Obyvateľstvo Európy vzrástlo za

100 rokov asi o...
b) V najrozvinutejších západoeuróp-

skych krajinách dosiahol pomer 
mestského obyvateľstva do polo-
vice XIX. storočia ... percent.

2 . Čo dokazujú tieto údaje? (Svoju od-
poveď odôvodnite!)

3 . Akú úlohu mali moderné priemyselné 
mestá?

4 . Vďaka čomu sa zlepšovali životné 
podmienky robotníkov?

5 . Ako sa zmenil spôsob života v prie-
myselných mestách?

Spoločenské dôsledky priemyselnej revolúcie
priemyselná revolúcia buržoázne revolúcie

 
rozmach továrenského zánik feudálnych

priemyslu tried

  buržoázna spoločnosť  


kapitalisti - podnikatelia, robotníci,
iné vrstvy

postavenie robotníkov zápasy robotníkov

zlepšovanie životnej úrovne
zlepšovanie verejných pomerov


urbanizácia

Z H R N U T I E
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4. Zopakujte si udalosti amerického boja za nezávislosť!
a) Aké udalosti predchádzali boju za nezávislosť?
b) Akú úlohu hral vo vývoji udalostí Washington?
c) Aký výsledok priniesol boj za nezávislosť?

5. Načrtnite priebeh francúzskej revolúcie!
a) Aké štátne formy sa striedali vo Francúzsku?
b) Ktoré udalosti znamenali v priebehu revolúcie zvrat?
c) Kto mal moc v jednotlivých etapách revolúcie?
d) Ako sa do vývoja zapojil Napoleon?
e) Aké zmeny prinieslo jeho vládnutie?

6. Pozrite si stroje na obrázkoch v úzkom stĺpci!
a) Ktorý stroj považujete za najdôležitejší vynález priemysel-

nej revolúcie? Odôvodnite, prečo?
b) Vykreslite vzájomný vplyv a súvislosť medzi jednotlivými 

vynálezmi!
c) Vysvetlite, ako podnecoval jeden vynález vznik druhého!

7. Jedným z najdôležitejších dôsledkov priemyselnej revolúcie 
bol vznik továrenského priemyslu. Oproti stredoveku, kde 
prevládalo poľnohospodárstvo, najdôležitejším hospodár-
skym odvetvím sa stal priemysel. Rýchle sa rozvíjala dopra-
va, vypukla horúčka stavby železníc. Obrovské rozmery mal 
obchod. Vznikli doteraz neznáme veľkomestá: priemyselné 
mestá.
a) Čo je pre továrenský priemysel charakteristické? Aké sú 

jeho prednosti v porovnaní s cechovým priemyslom a ma-
nufaktúrami?

b) Aká je súvislosť medzi rozvojom priemyslu a dopravy?
– Ako vplýva rozvoj priemyslu na dopravu?
– Ako vplýva rozvoj dopravy (železnica) na priemysel?

c) Ako vplývala priemyselná revolúcia na osady?
8. Pod vplyvom priemyselnej revolúcie a buržoáznych revolúcií 

sa zmenila aj spoločnosť. Vznikli nové triedy a vrstvy, odliš-
né od predchádzajúcich: buržoázia, robotníctvo, inteligencia 
a roľníctvo. Feudálne vrstvy, teda poddanstvo a šľachtická 
trieda s nimi splynuli . V novej spoločnosti sa hodnotí odlišne 
aj človek, namiesto pôvodu je rozhodujúce to, aký má majetok 
a aké úspechy dosahuje. 
a) Ako prestalo existovať a ako sa zmenilo poddanstvo 

a šľachtická trieda?
b) Kto patrí do radov kapitalistických podnikateľov? Čo bolo 

podmienkou príslušnosti k buržoázii?
c) Z ktorých vrstiev vzniklo robotníctvo? Čo ovplyvňovalo 

život a spôsob myslenia robotníkov?
d) V čom sa líšia a v čom podobajú poddaní a roľníci?
e) Prečo je pre buržoáziu, ale aj pre jednoduchých ľudí lepšie, 

že meradlom hodnôt nie je pôvod, ale peniaze a schopnos-
ti?

9. Hospodárske a spoločenské zmeny prispeli aj ku zmene život-
ného štýlu ľudí. Akú úlohu v tom zohráva
a) vznik priemyselných miest?
b) urbanizácia?
c) zmeny v doprave (v kontaktoch medzi ľuďmi)? 

10.Pripravte referát: ako sa zmenil život ľudí v dôsledku buržoáz-
nych revolúcií a priemyselnej revolúcie?
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42 Uhorsko v 18. storočí

Zavedieme vás do obdobia pred 200-300 rokmi, pripome-
nieme si históriu Uhorska v 18. storočí. 

Krajina ležala na začiatku tohto storočia takmer v ruinách. 
V protitureckých vojnách a v boji za nezávislosť vykrvácala 
a zničila sa. Po páde Rákociho povstania bolo Uhorsko do-
nútené včleniť sa do Habsburskej ríše. 

Obyvateľstvo sa však nezrieklo viery v budúcnosť a deji-
ny storočia mu dali za pravdu.  

Neobývané územia boli osídlené zväčša príslušníkmi ne-
maďarských národov. Krvný obeh hospodárstva sa obnovil. 
Hodnotná uhorská pôda bola opäť využitá. Poľnohospodár-
stvo dosahovalo dobré výsledky. Pod vplyvom osvietenstva 
sa zrodilo niekoľko užitočných panovníckych nariadení. 
A keď sa zdal byť kráľov absolutizmus príliš nebezpečný, 
najlepší z radov uhorského národa sa mu postavili na odpor.  

Ako sa to všetko odohrávalo? O tom budú lekcie nasle-
dujúcej kapitoly.

UhorSKo SÚčaSŤoU habSbUrSKej rÍŠe

Satmársky (Szatmári) mier z roku 1711 uzavrel asi 200-roč-
nú etapu plnú vojen a zápasov za nezávislosť. V týchto 
bojoch bola krajina zničená, počet jej obyvateľov značne 
klesol, hospodárstvo bolo zruinované. Musela sa uspokojiť 
so stratou významnej časti svojej nezávislosti. Uhorsko sa 
stalo súčasťou Habsburskej ríše. 

Zároveň je fakt, že Habsburgovci, ktorí rákociovské povsta-
nie potlačili, nedosiahli absolútny úspech. Museli brať na ve-
domie, že Uhorsko môžu riadiť len prostredníctvom uhor-
ských zákonov. Zostáva teda zachovaný uhorský krajinský 
snem. Uhorsko môže zasahovať do vývoja vlastného osudu. 

Uhorsko teda stratilo svoju nezávislosť, ale istý stupeň s a -
mostatnosti v rámci ríše si mohlo zachovať. Oproti ostatným 
krajinám Habsburskej ríše to znamenalo špecifické výhody. 

Kto uzavrel satmársky mier? Čo ukončil tento 
mier? Ktoré boli jeho najdôležitejšie body?

II. UHORSKO V 18. STOROČÍ

Ú V O D

Odporúčaná literatúra:
Ifj. Barta János: A kétfejű sas árnyékában.

Magyar história. BP., 1984 (Gondolat)
Ifj. Barta János: A nevezetes tollvonás.

Bp., 1978 (Akadémia)
Ifj. Barta János: Hét koporsó. Bp., 1981 

(Móra)
Ifj. Barta János: M á r i a  T e r é z i a .  Bp., 1988 

(Gondolat)
Barta János: A kétfejű sas hatalmában. Új 

képes történelem. Bp., 1997 (Magyar 
Könyvklub-Helikon)

Boreczky Beatrix: A magyar jakobinusok.
Magyar história. Bp., 1977 (Gondolat)

Jókai Mór: A  m a g y a r  n e m z e t  t ö r t é n e t e  r e g é -
nyes rajzokban. Bp., 1969. II. kötet

Jókai Mór: Rab Ráby (II. József kora)
Tessedik Sámuel: A parasztok állapotáról 

Magyarországon. Bp., 1979 (Gondolat)

9. UHORSKO PO SATMÁRSKOM MIERI
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Uhorsko v 18. storočí 43

ŠTÁTny SySTÉm habSbUrGoVCoV

Po Satmárskom mieri korunovali za kráľa Karola III.
(1712–1740), ktorý prisahal dodržiavať uhorské zákony. 
Zahraničná politika, obrana a finančné záležitosti, teda sku-
točná moc zostala v jeho rukách. Predsa nemohol vládnuť 
neobmedzene. V mnohých otázkach musel zohľadniť roz-
hodnutia krajinského snemu.  

Karol nebol iba uhorským kráľom, ale aj hlavou celej 
obrovskej Habsburskej ríše, a tak sa snažil zapojiť krajinu 
do krvného obehu ríše, pričom kde len mohol, uplatňoval
v Uhorsku centrálnu vôľu.  

Karol a jeho poradcovia riadili Uhorsko z Viedne. Jeho 
rozhodnutia sprostredkovala uhorská kancelária, sídliaca 
vo Viedni. Na spravovanie uhorských záležitostí zriadi-
li miestodržiteľskú radu, ktorá sídlila najprv v Bratisla-
ve a od konca storočia v Budíne. Jej právomoci obsiahli 
– okrem justície a financií – celú vnútornú správu krajiny. 
Rada bola najdôležitejším riadiacim orgánom Habsbur-
govcov v Uhorsku. 

ZÁrUKy SamoSTaTnoSTi: KrajinSKÝ Snem a ŽUPy

Viedeň si nemohla v plnej miere podmaniť Uhorsko najmä 
vďaka krajinskému snemu a župám, ktoré vykonávali záko-
ny a nariadenia. 

Vedenie žúp zostalo uhorské, bolo v rukách uhorskej 
šľachty. Jej príslušníci zastávali najdôležitejšie župné úra-
dy. Nariadenia, ktoré sa zdali byť pre Uhorsko nevýhodné, 
nevykonávali vždy, a najmä nie tak, ako si to vo Viedni pred-

Nová verejná správa: V snahe o ľahšie 
spravovanie krajiny nenastolili pôvodnú 
územnú jednotu Uhorska. Uhorsko, Sed-
mohradsko, Chorvátsko a južné pohra-
ničné oblasti spravovali ako samostatné 
jednotky ríše. Domnievali sa, že územne 
menšia krajina (ktorá však bola aj tak dva 
a polkrát väčšia než dnešné Maďarsko) 
nebude môcť odolávať centralizačným 
snahám.

Preštudujte si mapu východnej a strednej 
Európy! Ktoré dnešné krajiny patrili celé alebo 
sčasti k Habsburskej ríši?
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PRUSKÉ KRÁĽOVSTVO

Berlín

Paríž
1.

2.

3.

Viedeň

Hranice Nemecko-rímskej ríše
Hranice Poľska roku 1771

Budín

Miláno
Florencia

Rím

Neapol

Sed–m
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sko

Londýn

R
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HALIČ
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Rakúske dedičné provincie

Časti španielskeho dedičstva

Územia získané pred 1700

Územie získané pri prvom rozdelení Poľska 

Územie obsadené Pruskom

1. Belgicko
2. Milánske kniežatstvo
3. Toskánske kniežatstvo

Rast územia Habsburskej ríše v 17.-18. storočí. Udržiavať pokope roz-
siahlu a územne roztrúsenú ríšu nebolo ľahkou úlohou.

Podľa vás prečo?

Hlava Habsburskej ríše, nový kráľ Uhorska Ka-
rol III. (pod menom Karol VI. aj nemecko-rímsky 

cisár)

Toliare Karola III. z roku 1715
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44 Uhorsko v 18. storočí

stavovali. Bola to jedna zo záruk samostatnosti Uhorska. Na 
druhej strane brzdili rozvoj, keď nezrealizovali dobrý a po-
krokový zákon, pretože narúšal záujmy šľachty.  

Najdôležitejším právom krajinského snemu bolo zá-
konodarstvo a odhlasovanie výšky daní a počtu nováči-
kov v armáde. Takto mohol snem s panovníkom vyjedná-
vať a získavať najrôznejšie výhody. 

STÁLa armÁDa a PraGmaTiCKÁ SanKCia

Najdôležitejšími zákonmi prijatými počas panovania Karo-
la III. boli zákon o vytvorení stálej armády a pragmatická 
sankcia (Pragmatica Sanctio – pragmatika sankcio). 

V zmysle prvého zákona vznikla stála armáda pod ve-
dením panovníka a boli zabezpečené financie na jej fungo-
vanie. Všetky ťarchy vyplývajúce z udržiavania tejto armá-
dy, ktorá zostala nezávislá od krajinského snemu, zvalili 
na ramená poddaných. Šľachta zostala oslobodená od da-
ňovej povinnosti aj v prípade financovania armády.  

Pragmatická sankcia zasa určovala formu dedenia tró-
nu, a to tak, že v rakúskych dedičných krajinách i v Uhorsku 
mala byť panovníkom tá istá osoba podľa dedičných pravi-
diel habsburského rodu. V praxi to znamenalo nielen zabez-
pečenie dedičného práva aj pre ženskú vetvu dynastie,  
ale aj to, že budúceho uhorského kráľa neurčovali ani kra-
jinský snem, ani iné uhorské orgány, ale Habsburgovci.  

Oba zákony jednoznačne slúžili centralizačným snahám 
ríše a oslabovali samostatnosť a nezávislosť Uhorska.

Uhorský krajinský snem zodpovedal 
vtedajším feudálnym pomerom a bol 
stavovským snemom. Najvyššie stavy 
(baróni a grófi), vysokí cirkevní hodnos-
tári (biskupi a opáti) sa zapájali do práce 
hornej tabule. Nižšia šľachta uplatňovala 
svoju vôľu prostredníctvom župných de-
legátov v dolnej tabuli. (Tu hlasovali aj 
delegáti slobodných kráľovských miest.) 
Obyčajní ľudia a poddaní nemohli zasa-
hovať do celoštátnej politiky.

Právny základ oslobodenia od daňovej 
povinnosti pre šľachtu vytvorilo staršie 
zvykové právo, podľa ktorého šľachta 
neplatí peniazmi, ale svojou krvou. Keď 
teda hrozil krajine útok zvonka, bol šľach-
tic povinný ísť do boja na obranu vlasti. 
Tento záväzok sa stal po zavedení stálej 
armády iluzórnym. 

Dunaj
Bratislava

Budín

Temešvár

Kluž

Karlovac

Záhreb

Chorvátsko a Slavónsko

Vojenská pohraničná oblasť

Temešská bánovina (1718-1778)

Sedmohradské veľkokniežatstvo

Ti

sz
a

U H O R S K O

Uhorsko v 18. storočí. 
Aké bolo postavenie fa-
rebne označených častí 
z hľadiska správy krajiny?
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Uhorsko v 18. storočí 45

SPonTÁnne a orGaniZoVanÉ oSÍDĽoVanie

Po víťazstve nad Turkami a satmárskom mieri Habsburgov-
ci položili základy svojej trvalej nadvlády nad Uhorskom. 
K tomu však, aby mali z Uhorska aj úžitok, museli krajinu 
reorganizovať, neobývané oblasti osídliť a hospodárstvo po-
staviť na nohy.  

Po vyhnaní Turkov zostala veľká časť krajiny, celá Uhor-
ská nížina takmer vyľudnená. Museli ju osídliť, pretože bez 
pracovitých rúk neprináša úžitok žiadna pôda. 

V prvej vlne sa do svojich pôvodných bydlísk masovo 
vracali tí, ktorí museli utiecť a žili na severe a východe kra-
jiny. Boli to zväčša Maďari, ale prichádzali s nimi aj Slová-
ci, ktorí obsadzovali najmä centrálne oblasti krajiny.  

Iným spôsobom sa dostalo nové obyvateľstvo do východ-
ných a južných žúp. 

Na rumunských a srbských územiach na východ a juh od 
Karpát vládli naďalej Turci, ktorí vyberali vysoké dane. Na 
neobývaných územiach Uhorska sa však núkali oveľa lepšie 
životné podmienky. Preto prekračovali hranice v čoraz vyš-
šom počte Rumuni a Srbi. Srbi prišli pod vedením svojho 
patriarchu naraz vo veľkom počte. Vo viacerých južných 
a v niekoľkých východných župách tvorili odvtedy väčšinu 
obyvateľstva Srbi a Rumuni.  

Kým toto nové osídľovanie bolo neorganizované, vieden-
ský dvor, ale aj mnohí statkári začali osídľovanie organi-
zovať. 

Časť veľkostatkárov začala verbovať slovenských oby-
vateľov najmä zo severu Uhorska, ktorým poskytovala vý-
znamné výhody. (Vtedy vznikli mnohé slovenské obce v Bé-

Neobývaná krajina: Po vyhnaní Turkov 
pripadalo na jeden štvorcový kilometer 
v dolnozemských župách necelých desať 
ľudí, ale našli sa na samom juhu aj také 
župy, kde bývali iba dvaja-traja. (Dnes je 
hustota obyvateľstva okolo 110.) Boli také 
župy, v ktorých bývalo celkovo 5-6 tisíc
ľudí.

Organizované osídľovanie: V mnohých 
provinciách Nemeckej ríše, najmä v podu-
najských švábskych a bavorských oblas-
tiach začali s povolením cisára verbovať 
ľudí do Uhorska, a sľubovali im výhody 
a dobrý život. V týchto oblastiach bola 
hustota obyvateľstva veľká, pôdy bolo 
stále menej, navyše presídlenci si mohli 
vziať so sebou aj majetok. Na cestu sa 
vybrali celé masy. Väčšina prichádzala na 
pltiach po Dunaji a usadila sa pri Dunaji, 
hlavne v Peštianskej, Baranskej (Baranya) 
a Tolňanskej (Tolna) župe.

1 . Vymenujte výhody a nevýhody sat-
márskeho mieru, ktorý uzatvoril pre-
hratý zápas!

2 . Ako sa snažila Viedeň o centralizáciu 
a premenu Uhorska na organickú sú-
časť Habsburskej ríše?

3 . Ktoré boli najdôležitejšie záruky 
uhorskej samostatnosti v rámci ríše? 
Ako sa využívali?

Uhorsko po satmárskom mieri

porážka rákociovského povstania,
satmársky mier

strata čiastočná
nezávislosti samostatnosť

	 
Uhorsko súčasťou uhorské zákony
Habsburskej ríše 

	 
správa uhorský krajinský snem

z Viedne 
	 

pragmatická sankcia  uhorská verejná správa
armáda v rukách Habsburgovcov na župnej úrovni

10. REORGANIZÁCIA UHORSKA.
V Z N I K  MN O H O N Á R O D N O S T N E J  K R A J I N Y
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46 Uhorsko v 18. storočí

kešskej župe.) V najvyššom počte presídľovali Nemcov, čo 
vyhovovalo aj cisárskemu dvoru. 

Preto prichádzali do Uhorska nemeckí presídlenci vo vy-
sokom počte a usadili sa na veľkostatkoch i v obciach, ktoré 
zakladal viedenský dvor (v Banáte).  

V dôsledku tohto diania sa Uhorsko rýchle zaľudnilo. 
Rast obyvateľstva bol v Uhorsku najvyšší z krajín Európy. 
Zároveň sa Uhorsko stalo mnohonárodnostnou krajinou. 
80% pomer Maďarov z čias kráľa Mateja sa znížil pod 50%. 
Vedúci predstavitelia maďarského národa museli odvtedy 
rátať aj s príslušníkmi národnostných menšín a zohľadňo-
vať ich záujmy a želania.

Národnostné zloženie Uhorska a Sedmohradska v polovici 18. storočia 
 Vyvoďte z diagramov závery!

reorGaniZÁCia hoSPoDÁrSTVa: PoĽnohoSPoDÁrSTVo

Najdôležitejším hospodárskym odvetvím znovuzrodenej 
krajiny bolo poľnohospodárstvo.  

Sčasti to súviselo s tým, že prvoradou úlohou bolo zais-
tiť bezpečné zásobovanie krajiny potravinami, sčasti zasa 
s tým, že osídlenci sa venovali v pôvodných sídlach poľ-
nohospodárstvu. V tom sa vyznali a v nových bydliskách 
v tom aj pokračovali. Hlavným rozvojovým činiteľom však 
bola pôda, ktorá bola oveľa lepšia než tá, ktorú osídlenci 
opustili a kvalitná pôda sa sama núkala na obrábanie.  

Tieto prirodzené danosti brala do úvahy aj ríšska hos-
podárska politika, keď sa rozhodla, že v Uhorsku treba 
rozvíjať predovšetkým poľnohospodárstvo. 

Viedenský dvor sa spolu s veľkostatkármi snažil rozšíriť 
pestovanie nových druhov poľnohospodárskych plodín a kr-
movín. Vtedy sa v Uhorsku rozšírilo pestovanie kukurice, 
zemiakov, tabaku i mnohých druhov lucerny. Časom sa roz-
víjala aj poľnohospodárska technika. Dvojpoľný systém bol 

Rast populácie v niektorých európ-
skych krajinách v 18. storočí. Ročný 
rast (v percentách):
Anglicko a Wales: 1751–1851 0,80
Francúzsko 1740–1789 0,45
Talianska 1700–1800 0,45
Švédsko 1749–1800 0,59
Východné Prusko 1700–1800 0,84
Rakúsko 1754–1789 0,94
Čechy 1754–1789 1,18
Uhorsko 1754–1789 3,01

Aké dôsledky mal rýchly rast populácie 
v Uhorsku?

Samuel Tešedík vo svojej knihe Roľník 
v Uhorsku píše o kvalitnej pôde takto:
„Tureckou i kresťanskou krvou zúrodne-
ná a stáročia v pokoji ležiaca pôda dávala 
aj bez väčšej práce a námahy najkrajšie 
obilie. Roľník oral iba raz, a predsa zožal 
najkrajšiu pšenicu (...) Sedliak mohol naj-
mä na začiatku osídľovania orať a kosiť, 
kde sa mu zapáčilo, pretože ornej pôdy, 
lúk a pasienkov bolo dosť.“

Čím vysvetľuje Tešedík dobrú kvalitu 
pôdy?
Vydedukujte z textu, aká bola úroveň 
hospodárenia!

Preštudujte si diagramy! Aké boli národnost-
né pomery v 18. storočí? (Ku krajinám uhorskej 
Svätej koruny patrili Uhorsko, Sedmohradsko, 
Chorvátsko, Slavónsko a pohraničná oblasť 
s osobitným štatútom.)

Preštudujte si obrázok! Prečo bol ťažký pluh 
efektívnejší než ľahký? 

Určite ste už boli v skanzene. Pripomeňte si, 
aké poľnohospodárske prostriedky ste tam vide-
li! 

UHORSKO SEDMOHRADSKO

1,48%

1,38% 4,44%5,23%

2,32%

15,6%

10,86%

10,63%

52,5% 50,81%

14,35%

30,4%

Maďari

Nemci

Rumuni

Slováci

Srbi

Chorváti

Rusíni

rôzne

Drevený pluh so železnými súčiastkami
z 18. storočia
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Uhorsko v 18. storočí 47

v celej krajine vystriedaný trojpoľným systémom obrábania 
pôdy.  

Uhorsko sa tak postupne stalo jednou z potravinových 
zásobární ríše a dodávateľom mäsa, tuku a obilia na indus-
trializované české a rakúske územia. 

reorGaniZÁCia hoSPoDÁrSTVa:
PriemySeL a banÍCTVo

V osídľovanej a znovuzrodenej krajine narážal rozvoj prie-
myslu na omnoho väčšie prekážky ako rozvoj poľnohos-
podárstva. Medzi presídlencami a navrátilcami bolo málo 
remeselníkov, hoci krajinský snem im poskytoval oveľa 
väčšie výhody než roľníkom. 

Pre nízke zaľudnenie bol aj trh malý a k dispozícii bolo 
málo peňazí na investície do väčších priemyselných pod-
nikov. Preto v Uhorsku nevznikali v tom období moderné 
manufaktúry, ale sa obnovila pôvodná cechová organizácia. 
A keď od polovice storočia pomaly vznikali manufaktúry, 
najmä na západných hraniciach, kde znamenali konkurenciu 
pre český a rakúsky priemysel, viedenský dvor skôr brzdil 
rozvoj priemyslu, ako by ho bol podporoval.  

Lepšia bola situácia v baníctve. Uhorsko bolo bohaté na 
nerasty a väčšia časť baní bola v rukách štátu. Dvor mal 
na ich rozvoj dosť peňazí a vyriešil aj výchovu odborníkov. 
(Prvú banícku akadémiu v ríši založili v Banskej Štiavnici!) 
Výroba železa sa za sto rokov zvýšila o viac než trojnáso-
bok, výroba medi takmer päťnásobne. 

Vplyv politiky na rozvoj priemyslu:
V zmysle zákonov z roku 1723 dostali re-
meselníci, ktorí sa presídlili do Uhorska, 
daňové úľavy na 15 rokov, ale s podmien-
kou, ak prejdú na poľnohospodársku vý-
robu, prídu o tieto úľavy. 
Prirodzený rozvoj priemyslu bol veľmi 
pomalý. Viedenský dvor podporoval na-
príklad zakladanie kožiarskych manufak-
túr, no založili dokopy tri takéto manufak-
túry, kým v oblasti výroby textilu vzniklo 
napriek prekážkam viac ako tridsať manu-
faktúr.

Nová technika v baníctve: parný stroj na vyčer-
pávanie vody v Banskej Štiavnici z roku 1746

1 . Aké boli podmienky na obnovu Uhor-
ska?

2 . Opíšte hospodársku politiku Habsbur-
govcov!

3 . Čo je určujúce pre priemysel a poľ-
nohospodárstvo Uhorska v 18. sto-
ročí?

Reorganizácia krajiny
doplnenie obyvateľstva obnova hospodárstva

 
reemigrácia využívanie podmienok

(Maďari) pre poľnohospodárstvo
 

srbskí a rumunskí nové úžitkové plodiny
osídlenci 

	 
organizované osídľovanie rozvoj

(Nemci, Slováci) baníctva
 

veľmi rýchly pomalý rozvoj
rast populácie priemyslu, cechy

reorganizácia Uhorska,
  ktoré sa stáva  

mnohonárodnostnou
a menej rozvinutou krajinou
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48 Uhorsko v 18. storočí

nÁSTUP mÁrie TerÉZie na TrÓn

V roku 1740 Karol III. zomrel a v zmysle pragmatickej 
sankcie sa hlavou ríše, a tým aj uhorskou kráľovnou, stala 
jeho dcéra Mária Terézia (1740–1780). 

Jej nástup na trón však nebol jednoduchý. Panovníci 
niektorých susedných štátov začali proti nej vojnu. Časť jej 
krajín obsadili a stratené územia mohla získať späť len vďa-
ka verným uhorským stavom. Výnimkou bolo priemyselne 
rozvinuté Sliezsko, ktoré sa stalo korisťou Pruska. 

Neskôr, pri delení Poľska, však získala pre ríšu ďalšie 
územie: Halič, ktorá mala poľnohospodársky charakter. 

„Život a krv“: Na bratislavskom sneme 
postavili uhorské stavy armádu, ktorá bola 
schopná odvrátiť nepriateľský útok. Zvo-
lali pri tom: „Vitam et sanguinem!“ (Život 
a krv!). Kráľovná na oplátku prisľúbila (v 
zákonoch z roku 1741), že uhorské zále-
žitosti bude spravovať prostredníctvom 
uhorských orgánov. Opätovne potvrdila 
oslobodenie šľachty od platenia daní.

Uhorsko malo v osobe Márie Terézie po prvý 
raz kráľovnú. Čo chápeme pod pojmom kráľov-
ná?

Nájdite na mape Halič! Ktoré je najdôležitejšie mesto?

11. UHORSKO ZA VLÁDY MÁRIE TERÉZIE

„Život a krv!“ Na maľbe je slávna scéna z bratislavského krajinského snemu z roku 1741. Charakterizujte postavy na obraze 
(oblečenie, správanie a pod.)!
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hoSPoDÁrSKa PoLiTiKa a CoLnÉ nariaDenia
mÁrie TerÉZie

Napriek ústupkom, ktoré dala maďarským stavom, Mária 
Terézia považovala počas svojho celého panovania za pr-
voradú ochranu záujmov ríše.  

Keď sa po strate Sliezska rozhodla rozvíjať priemysel 
v českých krajinách a dedičných (rakúskych) provinciách, 
prispôsobila tomuto zámeru aj hospodárstvo Uhorska. 

V roku 1745 zaviedla dvojitý colný systém. Vysoké vý-
vozné clá na hraniciach ríše nútili uhorské poľnohospo-
dárstvo predávať svoj tovar na českých a rakúskych trhoch 
vo veľkom množstve a za nižšie ceny. Uhorsko zároveň 
považovala za odbytisko českého a rakúskeho priemyslu. 
Dovoz priemyselných výrobkov spoza hraníc ríše bol sťa-
žený takisto vysokými clami. Rozvoj priemyslu a zaklada-
nie manufaktúr v Uhorsku brzdil dvor rôznymi metódami 
preto, aby nevznikla pre český a rakúsky priemysel kon-
kurencia. 

V dôsledku týchto opatrení vznikla v ríši taká deľba práce, 
v rámci ktorej sa Uhorsko (a iné východné časti ríše) stalo
pre západnejšie časti dodávateľom poľnohospodárskych 
výrobkov a surovín, zároveň odbytiskom priemyselného 
tovaru. Pre rozvoj poľnohospodárstva to bolo výhodné, ale 
spomalil sa priemyselný rozvoj krajiny.

USPoriaDanie VZŤahoV meDZi PoDDanÝmi
a ZemePÁnmi

Ako sa rozvíjala poľnohospodárska výroba, tak zvyšova-
li zemepáni najmä v západnej časti krajiny ťarchy pod-
daných. Rôzne povinné dávky boli také vysoké, že už-už 
presahovali možnosti poddaných, čo ohrozovalo aj platenie 
š t á t n y c h  d a n í .  

Mária Terézia sa vtedy rozhodla zasiahnuť v záujme pod-
daných a obmedzila nárast ich ťárch.  

Tak sa v roku 1767 zrodil urbárny patent, v zmysle kto-
rého kráľovskí komisári navštívili statkárov a spísali hra-
nice poddanskej pôdy a ich veľkosť, ktorú už zemepáni 
nemohli znižovať.  

Rovnako dôležité bolo určenie urbárskych služieb za 
každú poddanskú pôdu. Po celej jednotke poddanskej 
pôdy sa musel platiť urbár nasledovne: nájomné za pôdu, 
deviatok z úrody ornej pôdy, 52 dní roboty ročne s ťažným 
dobytkom alebo 104 dní roboty bez zvierat, ďalej rôzne 
dary (vajíčka, kurence, maslo a pod.). Tieto ťarchy boli 
ešte únosné a poddaní sa mohli s celou poddanskou pô-
dou aj vzmáhať. Väčšia časť poddaných však žila na tzv. 
polovičnej či štvrtinovej poddanskej pôde alebo klesla na 
úroveň želiarov. Ich životné podmienky boli menej vyho-
vujúce.

Vnútorné clá: Pri dvojitom colnom sys-
téme postavili colné hranice nielen na 
vonkajších hraniciach ríše, ale aj medzi 
jednotlivými časťami ríše. Tieto clá však 
rástli či klesali podľa toho, ako si to vyža-
dovali aktuálne ríšske záujmy.

Vládnutie prostredníctvom patentov:
Mária Terézia nepredložila krajinské-
mu snemu svoje zámery na usporiadanie 
poddanských ťárch. Bolo totiž vopred 
jasné, že uhorské stavy ich neodsúhla-
sia, lebo boli proti zasahovaniu štátu do 
týchto záležitostí. Preto namiesto zákonov 
upravovala urbárske vzťahy kráľovskými 
nariadeniami, patentmi, a keď ich župy 
odmietli plniť, vyslala kráľovských úrad-
níkov.

List z Urbáru (urbariálneho patentu) z roku 1767
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50 Uhorsko v 18. storočí

nariaDenia V ZDraVoTnÍCTVe a ŠKoLSTVe

Od polovice 60. rokov už Mária Terézia nezvolávala kra-
jinský snem, ale krajinu riadila pomocou patentov.  

Najdôležitejšie nariadenia sa týkali zdravotníctva a škol-
stva. 

V oblasti zdravotníctva zaviedla povinné zamestnáva-
nie odborne kvalifikovaných lekárov a pôrodných babíc. 
V nariadení o školstve, Ratio Educationis ( racio edukacio-
nis), sa po prvý raz pokúsila zabezpečiť školskú dochádzku 
v rámci štátneho systému škôl pre deti od 6 do 12 rokov.  

V týchto nariadeniach (najmä pri podpore sirôt a chu-
doby) sa už prejavoval vplyv osvietenstva. Mária Terézia 
chcela slúžiť, ako sama povedala, „verejnému blahu“. 

Starostlivo si preštudujte obrázok na ľavej strane! V akom jazyku 
a v ktorom roku vydali školské nariadenie?

Bremená poddaných 
v 18. storočí

Ozdobná titulná strana školského nariadenia
Ratio Educationis
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PoKUS joZeFa ii. o reFormy

V roku 1780 nastúpil na trón Jozef II. (1780-1790). Nový 
panovník realizoval inú politiku než jeho predchodcovia. 
Jeho patenty určovali idey osvietenstva: snažil sa usku-
točniť myšlienky, ktoré považoval za užitočné pre štát.

Po nástupe na trón rozpustil mníšske rády, ktoré sa neve-
novali liečeniu či výuke. Jeho tolerančný patent umožňo-
val slobodnejšie vyznávanie viery pre nekatolíkov. 

Príprava na panovanie: Jozef II. študo-
val osvietenských spisovateľov. Ešte ako 
následník trónu navštívil všetky krajiny 
Habsburskej ríše. Zoznámil sa so životom 
mešťanov i poddaných. Vypočul si sťaž-
nosti roľníkov a požiadavky remeselníkov 
a obchodníkov. Uvedomil si, že feudálny 
systém je v tejto forme neudržateľný. 
V záujme ríše chcel chyby napraviť včas 
a systém zmodernizovať

Tolerančný patent okrem iného konšta-
toval: „... neslobodno nekatolíkov nútiť, 
aby sa zúčastňovali na katolíckych bo-
hoslužbách, tobôž nemožno za to nieko-
ho trestať. (...) Pri udeľovaní verejných 
funkcií treba so všeobecnou platnosťou 
odložiť hľadiská náboženského rozdielu, 
zohľadňovať treba výlučne zásluhy, nada-
nie a čestný kresťanský život.“

Opakovanie: Aké bolo postavenie poddaných 
v Uhorsku v druhej polovici 18. storočia?

1 . Ako sa mohla dostať Mária Terézia na 
uhorský trón?

2. Vyhodnoťte hospodársku politiku 
panovníčky a dvojitý colný systém!

3. Čo obsahovali patenty Márie Teré-
zie? Prečo boli užitočné?

4. Ako sa zmenilo postavenie poddaných 
po urbárnom patente?

Panovanie Márie Terézie
Mária Terézia
(1740–1780)

  
nástup na trón ríšska hospodárska patenty

 politika 
  

vojny dvojitý colný urbárny
 systém patent
  

pomoc uhorským vplyv na patenty
stavom poľnohospodárstvo v zdravotníctve

  a priemysel a školstve

12. PATENTY JOZEFA II

Jozef II. „Bolo by nemožné, keby si knieža mys-
lelo, že mu krajina patrí, a nie on patrí krajine, 
že milióny ľudí sú len pre neho, a nie on pre 
milióny“. Počas desaťročného panovania vydal 
takmer 6000 nariadení, čiže na každý pracovný 

deň pripadali dve.
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52 Uhorsko v 18. storočí

Patent o zrušení nevoľníctva umožnil poddaným od-
sťahovať sa od svojho pána. Mohli bez jeho povolenia 
slobodne uzatvárať manželstvo. Takisto mohli narábať 
so svojím majetkom podľa vlastného uváženia. Mohli sa 
tiež vyučiť remeslo a vzdelávať sa. Panovník nariadil, aby 
poddaných nemohli vyhnať z pôdy bez dostatočnej príčiny 
a bez súhlasu župy. Zakázal dokonca aj používanie slova 
„poddaný“. 

Jozef II. chcel zdaniť šľachtu. V rámci príprav na tento 
krok nariadil vymerať šľachtické pozemky a prvýkrát v Uhor-
sku dal príkaz na sčítanie obyvateľstva. Umožnil, aby sa úra-
dy zastávali aj tých, ktorí nepatrili k šľachte. Mal v úmysle 
vytvoriť takú vzdelanú úradnícku vrstvu, ktorá by bola 
zástancom jeho reforiem a verne by slúžila Habsburgovcom.

Jozef II. si predstavoval, že najľahšie by mohol uskutoč-
niť svoje plány vtedy, keby svoju ríšu zjednotil. Preto sa ne-
dal korunovať ani za uhorského kráľa. Prezývali ho „kráľom 
v klobúku“. Uhorsko a ostatné časti ríše spravoval cisár-
skymi patentmi. Zákony Uhorska nedodržiaval, nezávis-
losť krajiny nerešpektoval. 

Do akej miery bolo Uhorsko nezávislé a samostatné na začiatku pa-
novania Jozefa II.?

Namiesto latinčiny zaviedol Jozef II. v úradoch celej ríše, 
teda aj v Uhorsku, povinné používanie nemeckého jazyka. 
Keď sa župy postavili na odpor proti týmto nariadeniam, 
zrušil ich samostatnosť. Krajinu rozdelil na desať krajov, do 
čela žúp vymenoval kráľovských splnomocnencov. Patenty 
Jozefa II. ohrozovali aj čiastočnú samostatnosť Uhorska. 

neÚSPeŠnÝ PoKUS o reFormy

Najlepší z radov šľachty, ktorí boli otvorení voči ideám po-
kroku, spočiatku súhlasili so zámermi panovníka. Naria-
denia Jozefa II., ktoré uhorskú nezávislosť porušovali, 
vyvolali však všeobecné pobúrenie. Šľachta mala obavy 
tak o svoje výsady, ako aj o nezávislosť krajiny. Postavi-
la sa cisárovi na odpor a snažila sa zabrániť realizácii jeho 
nariadení. Demonštratívne hovorila po maďarsky a chodila 
v typickom maďarskom oblečení. Atmosféra v krajine bola 
stále hrozivejšia.  

Panovník bol sklamaný zo svojich národov, navyše utrpel 
v rakúsko-tureckej vojne porážku a vystrašili ho aj udalosti 
francúzskej revolúcie. V obave pred povstaním v Uhorsku 
odvolal na svojej smrteľnej posteli všetky nariadenia,  
ktoré sa týkali Uhorska, okrem tolerančného patentu a pa-
tentu o zrušení nevoľníctva.  

Z hľadiska národných záujmov Uhorska to bolo dôležité 
víťazstvo. Zastavila sa však aj realizácia programu Jozefa 
II., ktorý sledoval modernizáciu ríše na základe osvieten-
ských princípov. 

Prvé sčítanie obyvateľstva v Uhorsku:
v roku 1787 malo Uhorsko 6 648 000 oby-
vateľov, v Sedmohradsku žilo 1 144 000, 
v Chorvátsku (Slavónsku) 647 000 ľudí. 
Celkový počet obyvateľov krajiny s pred-
pokladanou populáciou v pohraničných 
oblastiach (tu nebolo sčítanie) bol 9,5 mi-
liónov.

Absolutistické vládnutie: „Mne je vyhra-
dená moc zmeniť zákony a vyhlásiť nové, 
v tom mi nemôžu zabrániť ani šľachtické 
zákony, ktoré sú od základov falošné“ – 
povedal Jozef II.  

Francúzsky vyslanec v správe o jeho 
vládnutí napísal: „V tejto krajine je naj-
vyšším zákonom jedna vôľa, nezasadajú 
žiadne rady či stavovské snemy, nejestvu-
jú orgány, ktoré by dávali vláde užitočné 
rady.“ 

V období panovania Jozefa II. však 
bolo možné šíriť osvietenské myšlienky 
aj tlačou a bolo možné kritizovať hoci aj 
panovníka.

Akú úlohu mali stolice (župy) v politickom ži-
vote Uhorska?

Jozef II. pri orbe. Už predtým, ako nastúpil na 
uhorský trón, bol panovníkom: od roku 1765 bol 
cisárom Nemecko-rímskej ríše. Na panovanie sa 
chystal uvedomele, chcel slúžiť verejnému bla-
hu. Orba nebola iba propagandistickým trikom. 

Jozef chcel vyskúšať rôzne druhy pluhov.
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DUChoVnÝ ŽiVoT

Panovanie Márie Terézie a Jozefa II. bolo pre duchovný ži-
vot priaznivé. Stále viac ľudí spoznalo myšlienky osvieten-
stva. Niektorí pri čítaní osvietenských prác vo francúzskom 
a nemeckom jazyku dospeli k záveru, že každý národ je 
schopný získať poznatky potrebné na pozdvihnutie vo 
svojom jazyku.

Od konca 70. rokov 18. storočia sa vplyvom vzdeláva-
nia v materinskom jazyku rozvinulo maďarské divadelné 
hnutie. Prvé divadelné predstavenie v maďarskom jazyku 
usporiadali v roku 1785 v peštianskej rondele *, ktorú vy-
tvorili z bašty.  

V najbohatších aristokratických kaštieľoch boli divadel-
né a hudobné predstavenia pravidelné. Najväčšími mecénmi 
týchto predstavení boli Esterházyovci. 

Odpor šľachty: „V celej vlasti boli všet-
ky župy v pohybe (...) Národné cítenie sa 
začalo prejavovať najmä v obliekaní ma-
ďarských šiat, čo bolo o to krajšie a ča-
rovnejšie, lebo už málokoho bolo vidno 
v maďarskom odeve, všade sa ako povo-
deň rozšíril nemecký odev (...) 

K tomu treba prirátať, že každý hovoril 
po maďarsky. Kto tento jazyk neovláda, 
ten sa ho učí, pričom pred niekoľkými 
mesiacmi, obzvlášť vo veľkej spoločnos-
ti, sa nenašiel nikto, kto by bol prehovoril 
maďarskou rečou...“ 

(Úryvok z dobového denníka)

Usporiadajte nariadenia Jozefa II. podľa 
toho, či slúžili pokroku (buržoáznym premenám), 
alebo začleňovali Uhorsko do jednotnej ríše! 
(Pozor, niektoré patenty slúžili obom cieľom!)
a) Patent o zrušení nevoľníctva v záujme zlepše-

nia postavenia poddaných.
b) Tolerančný patent o slobodnejšom vyznávaní 

v i e r y .
c) Nemčina ociálnym jazykom.
d) V rámci príprav na zdanenie šľachty vymerali 

pôdu.
e) Uhorsko rozdelil na kraje, ktoré riadili krá-

ľovskí splnomocnenci.
f) Umožnil vydávanie prác mnohých osvieten-

ských spisovateľov a vedcov. 
g) Uhorskú korunu dal previezť do Viedne, nene-

chal sa korunovať.
h) Krajinu spravoval absolutisticky, nariadenia-

m i .
i) Rozpustil mníšske rády, ktoré nevykonávali 

užitočnú prácu.
j) Prvýkrát v Uhorsku nariadil sčítanie obyva-

teľstva. 
k) Umožnil zastávať úrady aj tým, ktorí nepatrili 

k šľachte.

Jozef II. na smrteľnej posteli. Čo svedčí na obrázku o tom, že panovník 
umiera?

Operné predstavenie v Esterháze (dnes Fertőd)
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oDZbrojenie ŠĽaChTiCKÉho hnUTia

Po smrti Jozefa II. panoval krátky čas (dva roky) Leopold II. 
Za svoju hlavnú úlohu považoval utíšenie šľachticko-národ-
ného hnutia. Nútili ho k tomu aj zahraničnopolitické príčiny 
(francúzska revolúcia).  

Uhorskú korunu dal slávnostne previezť späť do Budína. 
Nechal sa aj korunovať. V zákone zo začiatku jeho panova-
nia (1791./X.) potvrdil stavovskú ústavu Uhorska. Podarilo 
sa mu tým odzbrojiť uhorské šľachtické hnutie, ktoré bolo 
pre ríšu nebezpečné. 

1. Čo podnecovalo Jozefa II. k tomu, 
aby vládol absolutisticky, ale zavá-
dzal aj reformy?

2. Prečo nebol jeho pokus o reformy 
úspešný?

3. Prečo nebol ochotný odvolať práve 
tolerančný patent a patent o zrušení 
nevoľníctva?

4. Ako vplývala na maďarský verejný 
a duchovný život povinnosť použí-
vať nemecký jazyk?

5. Ktoré opatrenia vyvolali, podľa vás,  
u šľachty najväčší odpor? Prečo? 

Patenty Jozefa II.
osvietenstvo vnútorné

  problémy ríše

pokus Jozefa II. o reformy:
plán jednotnej ríše

vojenské odpor
porážky šľachty

francúzska
revolúcia

neúspešný pokus o reformy,
zrušenie väčšiny nariadení

13. VPLYV FRANCÚZSKEJ REVOLÚCIE
A NAPOLEONSKÝCH VOJEN V UHORSKU

Prevoz uhorskej 
svätej koruny do 

Bratislavy

Prečítajte si báseň jedného z popredných čini-
teľov opozičného hnutia Jánosa Batsányiho!

Na zmeny vo Francúzsku (1789)

Národy, krajiny! Ktoré v pasci škaredej
Stonáte v povrazoch poroby trápnej,
Do smútočnej rakvy spútajúce okovy
Doteraz ste zo seba striasť nemohli:
Aj vás, ktorým príroda žiada krv,
Kati vašich poddaných volajú prv!
Poďte! a svoj osud vopred viďte,
Pozorné oči na Paríž vrhnite! 

Prečo sa básnik odvolával na francúzsky 
príklad?
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FranTiŠeK i.: nÁVraT K abSoLUTiZmU

Leopolda II. vystriedal na habsburskom tróne František I. 
(1792-1835). Na viedenskom dvore sa tak dostali do pre-
vahy najkonzervatívnejšie sily. Začalo sa prenasledovanie 
prívržencov pokroku a slobodnejšieho myslenia. Zaviedla 
sa najprísnejšia cenzúra *. Udavači ministra polície sa na-
chádzali všade. Nemohli sa cítiť v bezpečí ani prívrženci 
pokroku, ani zástancovia národnej nezávislosti. Opozičné 
nálady z čias panovania Jozefa II. boli opäť živé. Podneco-
vali ich aj zmeny vo Francúzsku.

orGaniZÁCia a CieLe UhorSKÉho
jaKobÍnSKeho hnUTia

V takomto ovzduší sa pod vedením Ignáca Martinovicsa 
začali organizovať „uhorskí jakobíni“. 

Založili dve tajné organizácie. D o  Spoločnosti refor-
mátorov zapojili predovšetkým šľachticov, ktorí boli za ne-
závislosť krajiny. Do Spoločnosti slobody a rovnosti zasa 
tých, ktorí pod vplyvom francúzskej revolúcie boli za úplné 
buržoázne premeny a želali si zrušenie šľachtických výsad.  

Jakobíni zhrnuli svoje myšlienky vo dvoch spisoch z o -
stavených formou otázok a odpovedí. Členovia spolku ich 
odpisovali a tajne rozširovali. 

Zo spisu Spoločnosti reformátorov: 
Otázka: Ako by malo Uhorsko zlepšiť 

svoje politické postavenie a striasť zo 
seba hanebné jarmo viedenskej vlády?

Odpoveď: Tak, že sa prijme lepšia a du-
chu národa zodpovedajúca forma vlád-
nutia.

Otázka: V čom by to malo spočívať?
Odpoveď: Národ Uhorska by mal odňať 

moc kráľovi a vyhlásiť svoju vlasť za 
slobodnú a nezávislú republiku.

Otázka: Ako možno túto reformu usku-
točniť?

Odpoveď: Povstaním proti rakúskej ty-
ranii a proti vysokému duchovenstvu 
a magnátom.

Aký bol hlavný cieľ Spoločnosti reformá-
torov?

Zo spisu Spoločnosti slobody a rovnos-
ti: 
Otázka: Čo znamená kráľ?
Odpoveď: Znamená takého človeka, ktorý 

zaobchádza s ľudom a jeho majetkom 
podľa vlastnej vôle.

Otázka: Čo je šľachta?
Odpoveď: Šľachta je skupina ľudí, ktorí 

sú oslobodení od mnohých svätých po-
vinností spoločnosti a ktorí sa domnie-
vajú, že sú nadradení nad masy ľudu 
a že od ostatných občanov sú lepší 
a šľachetnejší. Preto je pre nich ľud (...) 
iba zberbou.

Označte ciele oboch spoločností pomocou šípok!

Spoločnosť
reformátorov

1. Vyhlásenie republiky
2. Úplné buržoázne pre-

meny
3. Zrušenie šľachtických 

výsad 
4.  Zvrhnutie habsburskej 

nadvlády

Spoločnosť
slobody
a rovnosti

Jakobíni rokujú. Tajná or-
ganizácia bola prvým pre-
javom boja za nezávislosť 

a buržoázne premeny
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PÁD jaKobÍnSKeho hnUTia

Necelé tri mesiace po vzniku jakobínskeho hnutia viedenská 
polícia zatkla jeho inšpirátora Ignáca Martinovicsa. V prie-
behu ďalšieho vyšetrovania zatkli aj ostatných vodcov hnu-
tia. Dvor chcel zastrašiť prívržencov pokroku prísnymi roz-
sudkami. 

V lete 1795 na budínskom Krvavom poli sťali hlavu Ig-
nácovi Martinovicsovi a ďalším štyrom vodcom hnutia:
právnikovi Józsefovi Hajnóczimu, čelnému predstaviteľovi 
peštianskej mládeže Ferencovi Szentmarjaymu, husárske-
mu kapitánovi Jánosovi Laczkovicsovi a grófovi Jakabovi 
Sigraymu.  

„Potrebný je príklad, aby krajina mala strach“ – napísal 
Ferenc Kazinczy, ktorého takisto odsúdili na smrť, ale kráľ 
„ z milosti“ zmenil rozsudok na doživotné väzenie.  

Uhorské jakobínske hnutie malo napriek pádu veľký 
význam. Účastníkov hnutia bolo síce málo, asi 200, ale ich 
mená sa v nasledujúcich desaťročiach stali symbolom ná-
rodného odporu a pokroku. 

UhorSKÁ SPoLočnoSŤ V obDobÍ naPoLeonSKÝCh Vojen

V období po páde jakobínov šľachta, zastrašená a vyľaka-
ná francúzskou revolúciou, podporovala Habsburgovcov. 
Prispelo k tomu aj to, že v napoleonských vojnách získala 

Ignác Martinovics (1755–1795) bol člo-
vek nepokojného ducha, ktorý sa zaujímal 
o všetko. Chcel sa učiť, preto vstúpil do 
benediktínskeho rádu. Na budínskej uni-
verzite získal titul doktora náboženských 
a filozofických vied, no na dráhe vedca-
učiteľa narážal na mnohé prekážky. Stal 
sa vojenským kňazom, potom precestoval 
Európu. Stále viac ho zaujímala príroda, 
chémia a matematika. Priťahovali ho aj 
stroje, zostavil krájač tabaku a mláťačku. 
Niekdajší kňaz dospel pod vplyvom fran-
cúzskych filozofov k popieraniu Boha. 
Najzvláštnejším zvratom v jeho živote 
bolo, že istý čas bol príslušníkom tajnej 
polície a písal správy pre panovníka. Za 
odmenu ho Leopold II. vymenoval za 
dvorného chemika a radcu. František I. si 
nerobil nárok na jeho služby. Vtedy začal 
organizovať hnutie proti panovníkovi.

Poprava vodcov Martinovicsovho hnutia. Dobová kresba

Preštudujte si kresbu popravy! Porozprávajte 
sa o mieste a spôsobe popravy! Čo symbolizuje 
„strom sprisahania“?
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Uhorsko v 18. storočí 57

šľachta bohatstvo. Armáde bolo totiž možné predať rôzne 
poľnohospodárske produkty výhodne. Jedna bratislavská 
miera obilia (asi 60 kg) stála v roku 1800 napríklad 45 gro-
šov, no v roku 1806 už 143 grošov. Do šľachtických dvorov 
sa doslova valili peniaze, šľachta začala žiť v prepychu. Že-
lala si iba „tichý jarný dážď a dlhú vojnu“. 

Šľachta však nemyslela na to, aby zo ziskov modernizovala 
svoje hospodárstvo. Málo bolo takých príslušníkov vysokej 
šľachty, ako gróf György Festetich alebo palatín Jozef, ktorí 
vybudovali moderné hospodárstva. (Zaviedli napríklad strie-
davý systém obrábania pôdy, maštaľný chov dobytka a pod.) 
Väčšina šľachty si zo ziskov postavila pohodlné kúrie.  

Po roku 1810 sa však začali peniaze znehodnocovať (in-
ácia), čo škodilo výrobe. Hospodársky rozmach sa skon-
čil, a tak šľachta hľadala svoju pravdu na sneme roku 1812, 
ktorý sa však skončil fiaskom. Viedenská vláda si dovtedy 
upevnila svoju moc aj voči uhorskej šľachte. Kráľ potom 
dlhú dobu (13 rokov) nezvolal krajinský snem. 

Napoleon a Uhorsko: Napoleonove voj-
ská prešli hranice Uhorska iba raz, aj vte-
dy iba na západný okraj krajiny. (Jediná 
významná bitka bola pri Rábe, kde úbo-
ho vyzbrojené uhorské šľachtické vojsko 
utrpelo ťažkú porážku.) Napoleon chcel 
uhorskú šľachtu postaviť na svoju stranu, 
preto sa správal k obyvateľstvu tolerant-
ne.

Výjav z bitky pri Rábe (14. jún 1809)

1. Ktoré príčiny viedli ku vzniku uhor-
ského jakobínskeho hnutia?

2. Kto a prečo sa zúčastnil na tomto 
hnutí?

3. Prečo založili organizátori hnutia 
naraz dva spolky?

4. Prečo podporovala šľachta Habs-
burgovcov za panovania Fran-
tiška I.?

5. Čo myslíte, dokedy trval blahobyt 
šľachty? 

Uhorskí jakobíni
habsburský absolutizmus idey francúzskej

revolúcie

Spoločnosť reformátorov Spoločnosť
slobody a rovnosti

1795, Krvavé pole
správanie sa šľachty počas vojny

podpory Habsburgovcov

politické príčiny hospodárske príčiny
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Po vyhnaní Turkov plynulo 18. storočie v znamení reorgani-
zácie Uhorska. Po podpísaní satmárskeho mieru nasledovalo 
dlhé a pomerne pokojné obdobie, počas ktorého sa krajina 
začlenila do Habsburskej ríše a spravovali ju z Viedne reš-
pektujúc záujmy ríše.

1. Zoraďte udalosti podľa časovej následnosti! Vyznačte 
menšie historické etapy tohto storočia! Pomôže vám chro-
nologická tabuľka na konci učebnice!
a) Obdobie rákociovského povstania
b) Upevnenie habsburskej nadvlády
c) Pokusy Jozefa II. o reformy
d) Uhorské jakobínske hnutie
e) Obdobie napoleonských vojen

2. Pomocou mapky zoraďte udalosti v priestore!
a) Pomocou mapy v atlase vymenujte krajiny, ktoré patri-

li k Habsburskej ríši!
b) Pomocou atlasu zhrňte priebeh osídlenia Uhorska. Od-

kiaľ prichádzali osadníci?

3. Ako sa zmenilo národnostné zloženie obyvateľstva 
v Uhorsku?
a) Čo chápeme pod pojmom mnohonárodnostný štát?
b) Ktoré národnosti boli zastúpené v Uhorsku v 18. storo-

čí?
c) Aké pozitívne a negatívne dôsledky pre budúcnosť 

mala skutočnosť, že Uhorsko sa stalo mnohonárod-
nostným štátom?

4. Vymenujte významných panovníkov tejto doby!
a) S ktorými panovníkmi možno spojiť nasledujúce záko-

ny, nariadenia a udalosti? 
– pragmatická sankcia – tolerančný patent – nariadenie 
o dvojitom colnom systéme – poprava vodcov uhorské-
ho jakobínskeho hnutia – urbárny patent – stále vojsko 
– zrušenie nevoľníctva – Ratio Educationis (nariadenie 
o školstve) – tvrdá cenzúra

b) Ktoré zákony boli pre Uhorsko užitočné? Prečo?
c) Ktoré zákony boli pre Uhorsko škodlivé? Prečo? 

5. Aký bol vývoj hospodárstva v Uhorsku?
a) Ktoré činitele pomáhali rozvoju jednotlivých hospo-

dárskych odvetví a ktoré brzdili rozvoj?
b) Akú úlohu hralo Uhorsko v Habsburskej ríši z hospo-

dárskeho hľadiska?

6. Aká je súvislosť medzi nástupom uhorských jakobínov 
a potlačením ich hnutia, resp. medzinárodnými (európ-
skymi) udalosťami tých čias?

7. Príčiny a dôsledky: Zhodnoťte správanie sa uhorskej 
šľachty v období napoleonských vojen!

8. Pozrite si aj texty pod obrázkami a zhodnoťte prínos jed-
notlivých historických postáv!

Čo zobrazujú tieto obrázky? Prediskutujte 
všetko, čo vám príde na myseľ (udalosti, prob-
lémy, typické rysy doby a pod.)!

Z H R N U T I E
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Obdobie buržoáznych premien 59

V mestách a dedinách Maďarska nájdeme dnes ulice, sochy, 
pamätné tabule i školy, ktoré sú pomenované po Istvánovi 
Széchenyim (Séčenim), Lajosovi Kossuthovi a Sándorovi 
Petőfim. 

Často sa stretávame aj s menom Ferenca Kazinczyho, Fe-
renca Kölcseyho, Miklósa Wesselényiho, Józsefa Eötvösa, 
Mihálya Táncsicsa i Mihálya Vörösmartyho, neraz naráža-
me na pamiatky, ktoré sú s nimi spojené. 

Sú pre nás príkladom, nech už patrili k vysokej či niž-
šej šľachte, alebo k mešťanom, inteligencii, či pochádzali 
z poddanského rodu. 

Prečo? Lebo bojovali za pozdvihnutie a blaho národa. 
Lebo celý ich život sprevádzalo heslo „vlasť a pokrok“. Tie-
to dve slová charakterizujú nasledujúce obdobie, o ktorom 
hovorí táto kapitola. Je to obdobie reforiem.

hoSPoDÁrSKa KrÍZa Po naPoLeonSKÝCh VojnÁCh

Po skončení napoleonských vojen upadol dopyt po obilí. 
Veľká časť šľachty nenašla odbyt pre často nekvalitné obilie, 
pre ktoré donedávna prichádzali obchodníci zo zahraničia. 
Viedenský dvor zároveň devalvoval peniaze na pätinu ich 
hodnoty. Významná časť nadobudnutých majetkov sa tým 
znehodnotila. Vznikla hospodárska kríza. Každý diskuto-
val o tom, čo by bolo možné a potrebné urobiť. V takejto 
situácii vystúpil so svojimi zámermi a predstavami iniciátor 
hnutia za reformy gróf István Széchenyi (Séčeni).  

Upozornil na seba nezvyčajnými činmi. V hornej tabuli 
hovoril po maďarsky, hoci sa v tejto snemovni používala vý-
lučne latinčina, a svoj ročný príjem ponúkol na založenie 
Uhorskej akadémie vied. 

III. ZAČIATKY BURŽOÁZNEHO VÝVOJA 
V U H O R S K U

A) OBDOBIE REFORIEM

Ú V O D

Odporúčaná literatúra:
Závodszky Géza-Hermann Róbert: N e m -

z e t  s z ü l e t i k .  Új képes történelem. Bp., 
1997 (Magyar Könyvklub-Helikon)

Fekete Sándor: H a z a  é s  h a l a d á s .  Képes 
történelem, Bp., 1966 (Móra)

Fekete Sándor: (Széchenyi István. (Móra)
Fekete Sándor: Kossuth Lajos. (Móra)
Jókai Mór: Egy magyar nábob. (Móra)
Jókai Mór: Kárpáthy Zoltán. (Móra)
Dávid Antal: A kolozsvári futár. (Móra)
Lengyel József: Hídépítők (Széchenyi Ist-

ván és Clark Ádám élete). (Magvető)
Gerencsér Miklós: Így élt Táncsics Mi-

hály. (Móra)

14. ISTVÁN SZÉCHENYI (SÉČENI), INŠPIRÁTOR HNUTIA ZA REFORMY

Gróf István Széchenyi. „Uhorsko nebolo, ale bude“ – napísal v závereč-
nom slove k svojmu hlavnému dielu Úver.
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60 Obdobie reforiem

Zakladateľ Uhorskej akadémie vied István Széchenyi (maľba). (Scéna je aj na reliéfe na stene budovy akadémie.) „Keď mi 
odrežú krídla, pôjdem pešo, keď mi odrežú nohy, budem chodiť po rukách, keď mi aj tie vytrhnú, budem sa plaziť po bruchu, 

len aby som mohol byť národu užitočný.“

Začiatky paroplavby na Dunaji. Prvý parník, ktorý premával podľa cestovného poriadku, pomenovali po cisárovi Františkovi 
I. Premával medzi Viedňou a Pešť-Budínom, cesta netrvala viac ako 12 hodín  Vyrátajte čas, ktorý uplynul od objavenia 

parníka po jeho použitie v Uhorsku!
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PomÔCŤ VLaSTi

Gróf Štefan Széchenyi (Séčeni) pochádzal z bohatej šľach-
tickej rodiny. Zúčastnil sa na napoleonských vojnách, v kto-
rých sa vyznamenal, neskôr podnikol dlhšiu okružnú cestu 
po Európe. Počas tejto cesty porovnával zaostalosť Uhorska 
s rozvinutosťou iných krajín (Anglicko, Francúzsko). Vša-
de uvažoval o tom, ako by mohol pomôcť svojej milovanej, 
avšak „škaredučkej“ vlasti.  

Po návrate domov sa húževnato pustil do práce, ktorej 
cieľom bolo pozdvihnutie krajiny. 

SZÉChenyiho (SÉčeniho) reFormnÉ PLÁny

Prvá známa Széchenyiho (Séčeniho) kniha vyšla v roku 
1830 pod názvom Úver. V tomto i v iných známych dielach 
(Svet, Štádium) odôvodňoval potrebu prestavby poľnohos-
podárstva v Uhorsku.  

Nehodnotenú robotu treba nahradiť námezdnou prá-
cou. Treba preto zrušiť zastaralé zákony (predovšetkým 
zákon o dedovizni), ktoré bránili tomu, aby statkár mohol 
svoju pôdu predať komukoľvek, alebo aby si na svoju pôdu 
vzal úver.  

Széchenyi (Séčeni) navrhol, aby pôdu mohol kúpiť kto-
koľvek. Zastával názor, že v záujme pokroku národa platila 
dane aj šľachta. V neposlednom rade však treba rozvíjať 
dopravu a modernizovať priemysel. 

Széchenyiho (Séčeniho) iniciatíva: Na 
krajinskom sneme v roku 1825 istý pokro-
kovo zmýšľajúci šľachtic, Pál Felsőbüki 
N a g y  sa sťažoval: v krajine sa míňajú 
peniaze na všeličo, len nie na vytvorenie 
Akadémie, teda spolku, ktorý by sa staral 
o pestovanie maďarského jazyka.  

Vtedy predstúpil István Széchenyi 
(Séčeni) „Ja tu slovo nemám – začal ticho 
–, ale som statkár, a keď vznikne takáto 
inštitúcia, ktorá by sa starala o maďarský 
jazyk, ponúkam na to ročný príjem zo 
svojich statkov...“ 

Po Széchenyiho (Séčeniho) slovách 
nasledovalo nielen nadšenie, ale aj činy. 
Bohatší statkári ponúkli dokopy 250 000 
strieborných na založenie uhorského ve-
deckého spolku.  

Už aj pred Széchenyiho (Séčeniho) ná-
stupom jestvovali uhorskí aristokrati, kto-
rí sa pričinili o pozdvihnutie krajiny. Za-
dunajský statkár Juraj Festetics (Feštetič)
založil v roku 1797 v Keszthelyi poľno-
hospodársku vysokú školu (Georgikon), 
na ktorej študovali správcovia šľachtic-
kých pozemkov. Ročne zaplatil štúdium 
pre 10-15 chudobných mladých ľudí. Čas-
to pozýval na svoj zámok známych vedcov 
a spisovateľov doby, ktorí mohli využívať 
jeho mimoriadne bohatú knižnicu.

Otec Istvána Széchenyiho (Séčeniho)
Ferenc Széchenyi (Séčeni) daroval národu 
v roku 1812 svoju knižnicu, zbierku ru-
kopisov, rytín, máp a mincí, čím vlastne 
prispel k založeniu Uhorského národného 
múzea a neskoršej knižnice, ktorú pome-
novali po ňom.

Odôvodnite na základe obrázku a posmešnej básničky, prečo bola 
hodnotnejšia jednodňová práca 10 najímaných robotníkov, ako jed-
nodňová robota 30 poddaných!

Čo obsahuje zákon o dedovizni? Kedy ho zaviedli?
Prečo sú na rozvoj poľnohospodárstva potrebné peniaze či úver?

Sedliak v robote (posmešná básnička):
„Cesta tam, cesta sem – dve hodiny, náradie naprával – hodina,
díval som sa, polihoval – hodina, zle som robil – šesť hodín,
jedol a pil – dve hodiny, konečne prešlo 12 hodín...“ 

Robota a nájomná robota
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SZÉChenyiho (SÉčeniho) PraKTiCKÁ činnoSŤ

Széchenyi (Séčeni) nielen písal, predkladal návrhy, polemi-
zoval, ale pokroku pomáhal aj svojimi praktickými dielami. 
Dúfal, že sa mu takto podarí presvedčiť vysokú šľachtu, aby 
sa postavila do čela premien, lebo uzná, že krajina môže 
napredovať len týmto spôsobom.  

Ako veľkostatkár považoval za dôležité rozvíjať pre-
dovšetkým poľnohospodárstvo. Založil niekoľko spolkov 
s týmto cieľom. 

Széchenyi (Séčeni) nezanedbával ani rozvoj priemyslu. 
Inicioval postavenie parného mlyna,  stavbu železníc,  r e-
guláciu Dunaja a zakladanie paroplavebných spoločností. 
Vďaka nemu vznikli lodenice a zimný prístav v Starom 
Budíne.  

Zaslúžil sa aj o zjednotenie Budína a Pešti, o vznik 
a ďalší rozvoj hlavného mesta. Bol iniciátorom stavby R e-
ťazového mosta, rokoval so staviteľmi, najímal inžinierov, 
cestoval, veľa času trávil na stavbe mosta, ktorý sa stal jeho 
srdcovou záležitosťou. Práce organizoval a riadil sám. 

Urobil veľa aj pre rozvoj vzdelanosti. Veril a hlásal, že: 
„Sila národa sa skrýva v množstve vzdelaných hláv.“

Všimnite si obrázok, na ktorom sa stretáva 
staršia prepravná loď s parníkom. V čom bolo 
pokrokové zavedenie parnej plavby na Dunaji?

Ako poslúžili Széchenyiho (Séčeniho)refor-
mátorským zámerom budovy, ktoré vidíte na ob-
rázkoch?

Budova Maďarskej akadémie vied
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Stretnutie parníka a prepravnej bárky na Dunaji pri Vacove

Reťazový most s Pešť-Budínom v období reforiem
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VÝSLeDKy SZÉChenyiho (SÉčeniho) činnoSTi

Kým v Anglicku a Francúzsku si vynútila likvidáciu feu-
dalizmu revolúcia, Séčeni (Széchenyi) dúfal, že v Uhorsku 
tieto zmeny uskutoční aristokracia dobrovoľne. Musel sa 
sklamať. 

 Aristokrati ho nenasledovali, naopak, obrátili sa proti 
nemu. Predsa sa mu podarilo uskutočniť mnohé plány a do-
siahol tak svoj hlavný cieľ: prebudil Uhorsko zo zaháľa-
nia. Postupnými zmenami sa Uhorsko začínalo v tomto ob-
dobí vymaňovať z feudálnej zaostalosti.  

Széchenyiho (Séčeniho) pobádala k činom láska k vlasti. 
Právom ho Lajos Kossuth nazval „najväčším Maďarom“. 

Széchenyi (Séčeni) chcel vytvoriť modernejšiu 
spoločnosť a modernejšie hospodárstvo. Svo-
je návrhy zhrnul v diele Štádium v 12 bodoch, 
z ktorých niektoré vymenujeme. Označte tieto 
návrhy podľa toho, či viedli k spoločenským (S), 
alebo hospodárskym (H) premenám!
. . . . . Ú v e r .
..... Zrušenie zákona o dedovizni.
..... Pre každého právo získať majetok.
..... Rovnosť pred zákonom.
..... Regulácia vôd, riek, udržiavanie a stavba 

c i e s t .
..... Zrušenie cechov.
..... Povinnosť používania maďarského jazyka.

Dostihy organizované v záujme rozvoja chovu koní. O koňoch napísal úvahu aj Széchenyi  Ako súvisí „rozvoj chovu koní“ 
so začiatkom  konských pretekov v Uhorsku“?

1. Széchenyi (Séčeni)sa chcel vyvaro-
vať koniktom s Habsburgovcami. 
Viedenský dvor však nesympatizo-
val s jeho zámermi. Prečo?

2. Čo podnecovalo Széchenyiho (Séče-
niho) presadzovať reformy? Ako 
chcel modernizovať spoločnosť a 
hospodárstvo?

3. Prečo poslúžili jeho návrhy na roz-
voj hospodárstva a na zmenu spo-
ločnosti?

István Széchenyi (Séčeni) – inšpirátor hnutia za reformy
Západná Európa  Uhorsko
buržoázne premeny feudálne hospodárenie
rozvoj hospodárstva hospodárska kríza

Széchenyiho
(Séčeniho) nástup

návrhy reforiem praktické
na vyriešenie krízy kroky

krajina v pohybe

obdobie reforiem
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„PoKroKoVÍ“ a „SPiaTočnÍCi“ – PrÍVrŽenCi reForiem
a KonZerVaTÍVCi

Návrhy Széchenyiho (Séčeniho) a jeho priateľov krajinu 
prebrali k životu. Začali sa diskusie a obdobie reforiem 
(1830–1848), ktoré je jednou z dôležitých etáp našich de-
jín. K zástancom reforiem patrili predovšetkým liberálne 
zmýšľajúci šľachtici a menšia skupina aristokratov. N o  
pokrokových podporovala takmer celá krajina: mešťania 
i poddaní. K prívržencom pokroku patrilo aj mladé obecen-
stvo bratislavského krajinského snemu.  

Tábor konzervatívcov, ktorí sa často postavili proti re-
formným návrhom, sa zoskupoval okolo dvora. Patrila sem 
väčšia časť vysokej šľachty, cirkev i časť zemianstva.  

Moc, peniaze a vojsko mali v rukách spiatočníci. Postup-
ne sa predsa len stiahli, pretože nemohli zabrániť rozvoju, 
a aj ku koncu obdobia reforiem sa snažili iba brzdiť zmeny 
pod heslom „opatrného pokroku“.  

V období reforiem sa viedli politické diskusie na žup-
ných zhromaždeniach a v dolnej i hornej tabuli krajin-
ského snemu.  

Na župných zhromaždeniach sa mohli zúčastniť zema-
nia (stredná a drobná šľachta), ktorí bývali na území župy. 
Tu volili delegátov (poslancov) do krajinského snemu (z 
každej župy dvoch). Prediskutovali aj poslanecké príkazy*
dôležité pre prácu v krajinskom sneme. 

Mládež z krajinského snemu: V sprievo-
de poslancov zo žúp prichádzali do Brati-
slavy mnohí mladí študenti práva (juráti). 
Oni tvorili väčšinu mládeže z krajinského 
snemu, ktorá sympatizovala s pokrokom. 
Z galérie snemovne oslavovali každé-
ho rečníka, ktorý sa vyslovil za reformy. 
Konzervatívnych rečníkov zasa vypískali 
a výkrikmi burcovali verejnú mienku pro-
ti nim. Ich vodcom bol 21-ročný študent 
práva z Oradey László Lovassy, ktorého 
spolu s ďalšími dal viedenský dvor po 
krajinskom sneme zatknúť, aby takto za-
bránil činnosti tejto mládeže.

 Preštudujte si mapu zobrazujúcu župy, ktoré 
podporovali reformy, resp. boli proti nim! 

a) Aký bol pomer síl medzi prívržencami refo-
riem a konzervatívcami v dolnej tabuli? 

b) Aký mohol byť pomer síl v hornej tabuli? 
c) Nájdite si svoju župu a vyhodnoťte jej po-

stoje!

15. POLITICKÝ ŽIVOT V OBDOBÍ REFORIEM

Dunaj
Tisa

Dráva

Sáva
D una

M

aru

ša

Proreformné župy

Konzervatívne župy

Župy so striedavým stanoviskom

Nezúčastnila sa na krajinskom 
sneme

Župy z roku 1830 pod-
ľa toho, či podporovali 
reformy, alebo boli proti 

nim.
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Poslanci zo žúp sa zapájali do práce v dolnej tabuli. 
Predkladali návrhy zákonov, ktoré potom zaslali hornej 
tabuli. 

V hornej tabuli sedeli aristokrati a klérus. Návrhy dol-
nej tabule prediskutovali aj oni (prijali či odmietli ich, alebo 
navrhli zmeny). Ak s nimi súhlasili, predložili ich panovní-
kovi.  

Konečné rozhodnutie bolo v rukách panovníka. Návrh 
zákona sa stal zákonom až potom, keď ho panovník „posvä-
til“, teda podpísal. 

Najdôležitejšími témami krajinského snemu v období 
reforiem boli znášanie verejných bremien a zrušenie ne-
voľníctva, ktoré mali poslúžiť buržoáznemu rozvoju, resp. 
otázka maďarského jazyka.

ZnÁŠanie VerejnÝCh bremien

Šľachta bola až do obdobia reforiem oslobodená od platenia 
daní *, čiže neprispievala k spoločným výdavkom štátu. Pr-
vou výnimkou bola výstavba Reťazového mostu. Vopred 
stanovili, že mýto za používanie mostu budú musieť platiť 
aj šľachtici. Pokrokovo zmýšľajúci dosiahli aj to, aby ťarchy 
spojené so zasadaním krajinského snemu neznášali poddaní. 

Dobrovoľné znášanie verejných bre-
mien: Széchenyiho (Séčeniho) návrhy 
krajinský snem odmietol, pričom žiadal 
iba toľko, aby každý šľachtic zaplatil 2 
grajciare za jedno jutro zeme (za 1 graj-
ciar bolo možné kúpiť asi 1 kg chleba). 
No mnohí pokrokoví šľachtici, medzi 
nimi napríklad József Eötvös, Agost Tre-
fort, Ferenc Deák a Lajos Kossuth sa 
dobrovoľne zapísali do zoznamu platičov 
daní, aby boli pre ostatných príkladom. 
Táto forma znášania verejných bremien 
bola zvláštna. Neporušovala zásadu oslo-
bodenia šľachty od daní, ale umožnila 
šľachte prispieť na šľachetné ciele.

Preštudujte si kresbu! Koľkými fórami musel 
prejsť návrh, aby sa z neho stal zákon? Komu 
slúžil tento dlhý zákonodarný proces?

kráľ
(posväcuje)

dolná tabuľahorná tabuľa

župné zhromaždenie

spoločný návrh zákona

rokovanie až po dohodu

ZÁKONODARSTVO         V OBDOBÍ REFORIEM
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V nasledujúcom období sa však nepodarilo dosiahnuť ďalší 
pokrok.  

Vo veci spoločného znášania verejných bremien priniesol 
výraznejší pokrok až krajinský snem v rokoch 1847-48. Aj 
šľachta vtedy súhlasila s tým, aby vo forme domovej dane 
*  prispela k spoločným výdavkom štátu. Tento druh daní 
zostal jednoznačne v Uhorsku a slúžil národným cieľom. 
Ďalšie dane však šľachta nebola ochotná platiť, pretože sa 
obávala, že viedenský dvor takto získané peniaze použije na 
vlastné ciele. 

ZrUŠenie PoDDanSTVa

Od vzniku feudálneho štátu vlastnila pôdu v Uhorsku šľach-
ta, cirkev alebo panovník. Nevoľník sa nestal vlastníkom 
poddanského pozemku ani vtedy, keď ho obrábal počas ce-
lých pokolení.  

Prívrženci pokroku navrhovali, aby poddaní mohli od ze-
mepána odkúpiť dovtedy používaný poddanský pozemok 
do svojho vlastníctva, čiže vykúpiť sa spod poddanstva. 
Zemepáni takto mohli prísť k peniazom, ktoré potrebovali 
a chceli ich investovať. Poddaní sa zasa mohli stať slobod-
nými a samostatnými hospodármi, ktorí už nemusia platiť 
urbárske bremená, ale môžu pracovať pre seba.  

Konzervatívci však mali obavy zo straty bezplatnej pra-
covnej sily, a preto niekoľkokrát za sebou prekazili schvá-
lenie všeobecného vykúpenia z poddanstva, ktoré by bolo 
pre každého povinné. Urobili iba ústupok v tom zmysle, že 
v roku 1840 povolili dobrovoľné vykúpenie, t. j. keď ze-
mepán chcel, mohol sa s poddaným dohodnúť.  

O niečo väčšie úspechy dosiahli prívrženci pokroku v ďal-
ších otázkach buržoáznej premeny. Podarilo sa im napríklad 
uzákoniť právo zakladať fabriky nezávisle od cechov pre 
každého, kto mal dostatočný kapitál. Rovnako presadili, že 
zastávať úrad a získať majetok môžu aj nešľachtici. 

Ťažkosti dobrovoľného vykúpenia z pod-
danstva dokazuje aj fakt, že do roku 1848 
sa dokázalo vykúpiť iba 1 percento pod-
daných. Týmto spôsobom by bolo potreb-
ných na zrušenie nevoľníctva aspoň 50-70 
rokov.

Diskusie o vykúpení patrili medzi najdôle-
žitejšie témy v období reforiem. Prečo? 
Čo by sa stalo v prípade všeobecne povin-
ného vykúpenia?
Aké výhody by prinieslo povinné vykúpe-
nie pre zemepánov a aké pre poddaných? 

Zistite, či obavy šľachty boli oprávnené! Pre 
informáciu uvedieme päť najdôležitejších polo-
žiek z kapitoly príjmov v rozpočte Uhorska roku 
1 8 4 5 .
Príjmy V strieborných
Zo soli 10 092 000
Z tridsiatku 5 381 000
Z domovej dane 5 423 000
Z vojenskej dane 4 395 000
Z kráľovských panstiev 3 895 000

Ktoré položky slúžili uhorským záujmom?

Cholerové povstanie: Riešenie otázky 
poddanstva bolo naliehavé aj kvôli sed-
liackym povstaniam v severných župách.  
V roku 1831 vypukla v Uhorsku cholera. 
Počas strašnej epidémie zomrelo 300 000 
ľudí, najväčšie obete boli medzi sloven-
skými a rusínskymi poddanými, ktorí žili 
v biednych podmienkach. (Umierali naj-
mä deti a starí ľudia.) Nahromadený hnev 
poddaných sa obrátil proti zemepánom 
a viedol nakoniec k sedliackemu povsta-
niu v piatich hornouhorských župách. Na 
vzbure sa zúčastnilo takmer 45 000 ľudí, 
ale cisárske vojsko ho potlačilo.

Opakovanie:
Ako sa stavali habsburskí panovníci k tomu, že 
uhorská šľachta bola od platenia daní oslobo-
dená?

1. Ktoré spoločenské vrstvy sa mohli zúčastňovať na politic-
kom živote v období reforiem?

2. Krátko opíšte hlavné miesta, kde sa v období reforiem 
sústreďoval politický život!

3. Ktoré otázky boli v období reforiem najdôležitejšie? Pred-
stavte tieto témy z hľadiska spiatočníkov i pokrokových! 
Veďte polemiku!

4. Ktoré boli hlavné výsledky krajinského snemu v období 
reforiem?

5. Pripravte osnovu o politickom živote v období reforiem! 
Snažte sa zvýrazniť najdôležitejšie otázky!

1–208korr5szlovák történelemkönyv .indd   67 15/7/09   08:43:09



68 Obdobie reforiem

VELIKÁNI OBDOBIA REFORIEM ●  Za pokrok bo-
jovali vynikajúce osobnosti. Reformy podporovali najlepší 
politici v krajinskom sneme. Okrem Istvána Széchenyiho 
(Séčeniho) a Lajosa Kossutha, o ktorom sa budete učiť v na-
sledujúcej lekcii, osobitne treba spomenúť Miklósa Wesse-
lényiho, Ferenca Kölcseyho a Ferenca Deáka.  

M i k l ó s  W e s s e l é n y i  precestoval v mladosti Anglicko spo-
lu s Istvánom Széchenyim (Séčenim). Porovnával tamojšie 
hospodárstvo a blahobyt so zaostalosťou Uhorska. Wesselé-
nyi zaujal v hornej snemovni úprimnými a odvážnymi pre-
javmi. Mnohé jeho myšlienky prevzal aj Széchenyi (Séče-
ni). 

Wesselényi sa stal idolom mládeže, pretože sa neúpros-
ne postavil proti Habsburgovcom a bol duchovne bohatý 
a vzdelaný. Konzervatívci v ňom videli jedného z najnebez-
pečnejších protivníkov. 

Známa Wesselényiho kniha Nesprávne názory (po maď. 
Balítéletek) mohla vyjsť pre rakúsku cenzúru iba v zahrani-
čí. V knihe kritizoval nesprávne názory a rozoberal príčiny 
rozporov medzi šľachtou a poddanými. Hlásal národnú jed-
notu a východisko videl v postupných reformách a v ústave 
platnej pre všetkých. 

Ferenc Kölcsey sa naveky zapísal do dejín maďarského 
národa Hymnou. Nebol však iba jedným z najväčších ma-
ďarských básnikov, ale vyznamenal sa aj ako politik s jasný-

ČÍTANIE

Peštianska povodeň v marci 1838

Lodník počas povodne: Za stále tvrdšie 
postoje a ostrú kritiku začal nakoniec vie-
denský dvor proti Wesselényimu súdne 
vyšetrovanie. Už ho mali zatknúť, keď 
svoje meno opäť zapísal do dejín: stal 
sa hrdinom peštianskej povodne v roku 
1838, keď tri dni bojoval s ľadovou vodou 
a zachránil tak život stovkám ľudí.

Miklós Wesselényi (1796-1850). „Ľud utláčaný 
nikdy neurobil národ šťastným.“
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mi postojmi. V dolnej snemovni zastupoval Satmársku župu 
a bojoval za tie isté ciele, ako Wesselényi v hornej tabuli. V 
prejavoch v snemovni, v ktorých apeloval na rozum i srdcia, 
dvíhal svoj hlas za zrovnoprávnenie maďarského jazyka, za 
buržoázne premeny a národnú nezávislosť. 

Zemianstvo trpelo hospodárskymi problémami v oveľa 
väčšej miere ako vysoká šľachta s obrovskými statkami. Ze-
manov bolo treba presvedčiť najmä o tom, aby sa zriekli 
svojich zastaraných výsad.  

Snažil sa o to v mimoriadne krásnych a pôsobivých pre-
javoch a rečníckych skvostoch. Podarilo sa mu získať na 
stranu reforiem mnohých váhajúcich ľudí.  

Najkrajšie a najdramatickejšie sformuloval základnú 
myšlienku obdobia reforiem takto: „Vlasť a pokrok“. 

Ďalším vodcom pokrokovo zmýšľajúcich poslancov 
v dolnej tabuli bol zástupca župy Zala Ferenc Deák. Do sne-
movne nastúpil za svojho brata, ktorý ho odporúčal týmito 
slovami: „V malíčku má viac rozumu a vedomostí ako ja, 
jeho starý brat“.  

Deák dokonale zodpovedal bratovej charakteristike. Ne-
mal také strhujúce a vášnivé prejavy ako Wesselényi. Neape-
loval tak majstrovsky na city ako Kölcsey, ale aj počas naj-
ostrejších polemík s neoblomným pokojom hľadal rozumné 
argumenty, ktorými dokazoval potrebu reforiem.  

Deák bol tým vodcom obdobia reforiem, ktorý bol schop-
ný sformulovať nasledujúce úlohy pokroku zrozumiteľne aj 
pre väčšinu zemianstva. Neskôr ho jeho súčasníci pomeno-
vali „mudrc vlasti“. 

Deák hlásal: „Vlasť je naozaj šťastná 
a rozkvitajúca len tam, kde pôdu obrábajú 
slobodné ruky. Národ je silný vtedy, kde 
vlastníctvo a nezávislosť bránia slobodné 
ruky.“

Na krajinskom sneme v roku 1832 pred-
stavil Lajos Kossuth Kölcseyho takto: „Pri 
stole poslancov z oblasti Tisy stál muž (...) 
Silný duch v reťazách krehkého tela (...) 
Na jeho bezfarebnej tvári stopy po únave 
tisícov prebdených nocí, v jedinom oku 
sa mu odzrkadľuje všetok minulý i bu-
dúci smútok národa.“ (Pravé oko stratil
Kölcsey v detstve po kiahňach.)

Charakterizujte Wesselényiho, Kölcseyho a Deáka! Aké sú ich spo-
ločné rysy, ako sa ich činnosť vzájomne dopĺňala?

Prečo ich považujete za veľké osobnosti?

Lodník počas povodne. 
Reliéf na múre kostola na 
peštianskom Námestí Fe-

renciovcov.

Ferenc Kölcsey (1790–1838)

Ako sa bránime proti 
povodniam v súčasnosti?
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jaZyKoVÁ oTÁZKa

V období reforiem sa nezačali iba premeny v politike, hos-
podárstve a spoločnosti, ale počas vytvárania národnej iden-
tity sa jednou z najdôležitejších tém polemík stala otázka 
maďarského jazyka a obnovy národnej kultúry. Prívrženci 
pokroku tu dosahovali najvýznamnejšie výsledky. 

Pred obdobím reforiem bola maďarčina prevažne jazy-
kom ľudu. Ociálnym a vzdelávacím jazykom bola latin-
čina. Aristokrati a vzdelanejší šľachtici hovorili najčastejšie 
po latinsky alebo po francúzsky. Zmeny sa začali vtedy, keď 
viedenský dvor chcel násilím zaviesť nemčinu ako úradný 
jazyk, čím vlastne prebudil národné cítenie. Vtedy sa začalo 
v krajinskom sneme diskutovať o jazykovej otázke.

jaZyKoVÝ ZÁKon

Boj za jazyk sa začal v roku 1790. Ako prvý krok dosiahli 
uhorské stavy, aby sa v školách vyučovala aj maďarčina. Ba 
čo viac, aby verejné úrady mohli zastávať iba tí, čo ovládajú 
domáci jazyk a majú na to aj schopnosti. 

Na začiatku obdobia reforiem začali prívrženci pokroku 
ostrejší boj za presadenie maďarského jazyka. Požadovali, 
aby sa zákony prijímali v maďarskom jazyku.  

Nemali ľahkú úlohu. Panovník nechcel schváliť zavede-
nie maďarčiny, lebo sa obával o jednotu ríše. Konzervatívci 
podporovali dvor.  

V zápase o jazyk, ktorý bol súčasťou boja za nezávislosť, 
zvíťazili nakoniec prívrženci pokroku. V roku 1844 sa sta-
la maďarčina v Uhorsku úradným jazykom. Ku koneč-
nému víťazstvu v jazykovej otázke bolo potrebné viac ako 
polstoročie. 

obnoVa jaZyKa

V jazykovej otázke nemohli dosiahnuť víťazstvo zástanco-
via pokroku bez obnovy jazyka. Na začiatku 19. storočia 
bola totiž jazykom vedy, literatúry a vzdelávania, takisto 
ako v politike, latinčina alebo nemčina.  

Niektoré slová nevyhnutne potrebné v literatúre a vede 
v maďarčine chýbali. Vznikla potreba obnovy jazyka.  

Iniciátorom obnovy jazyka bol Ferenc Kazinczy a jeho 
priatelia. Študovali nárečia rôznych oblastí krajiny, vytvá-
rali nové slová. Výsledkom ich práce bol maďarský jazyk, 
ktorý bol vhodný na vyjadrenie vyššej vzdelanosti a na tl-
močenie vedeckých myšlienok.  

Takto vytvorený jednotný jazyk, ktorému dobre rozumeli 
všetci v každej časti krajiny, zbližoval ľudí v rôznych oblas-
tiach. Jazyk teda prispel k vedomiu národnej spolupat-
ričnosti.

V roku 1807 odcestoval kráľov zástup-
ca v Uhorsku palatín Jozef do Talianska. 
Slávny jazykovedec kardinál Mezzofan-
ti ho privítal po maďarsky, no na hanbu, 
nikto z uhorských aristokratov v palatíno-
vom sprievode nenabral odvahu odpove-
dať mu v maďarčine.

Ktorý panovník schválil nariadenie o povin-
nom zavedení nemčiny v úradnom styku?

16. OTÁZKA MAĎARSKÉHO JAZYKA. ROZVOJ NÁRODNEJ KULTÚRY

Titulná strana Maďarského spravodajcu (Ma-
gyar Hírmondó). Boli to prvé noviny v maďar-
skom jazyku, spočiatku nemali ani 300 pred-
platiteľov. Titulná strana je v maďarčine, ale vo 

vnúntri je ešte veľa textu v latinčine
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LiTeraTÚra a DiVaDeLnÁ KULTÚra

Obnovený národný jazyk obohacoval najprv literatúru. Veli-
kánov literatúry z konca 18. a začiatku 19. storočia, M i h á l y a  
Csokonai Vitéza a Mihálya Fazekasa nasledovali Ferenc Köl-
csey, Mihály Vörösmarty, Sándor Pető, János Arany a prví 
velikáni maďarského románu József Eötvös a Mór Jókai.

Centrom vznikajúceho literárneho a kultúrneho živo-
ta sa stala Pešť. Tu bola založená Akadémia. Sem sa pre-
sťahovali a tu vydávali svoje diela najznámejší spisovatelia 
a básnici. Verejnosť, ktorá sa zaujímala o literatúru, mohla si 
postupne vyberať z rastúceho počtu novín a časopisov.  

Pod vplyvom literatúry sa rozvíjala aj divadelná kultú-
ra. Spočiatku chodili po krajine kočovní herci. Často hra-
li hladní a uzimení v stodolách a humnách, príležitostne aj
v šľachtických kaštieľoch. Ale divadelné hry predvádzali
v maďarčine. 

Kočovné divadelníctvo nastolilo potrebu vytvoriť stále 
maďarské divadlo. Tzv. Kamenné divadlo postavili najprv
v Kluži, neskôr v Miškovci. Po dlhom a ťažkom zápase 
otvorilo v roku 1873 svoje brány aj Peštianske maďarské 
divadlo, predchodca Národného divadla. Stále divadelné 
scény významne prispievali k rozvoju národnej kultúry.

Prečo znášali kočovní herci útrapy a materi-
álne neistoty?

Akú úlohu hrala literatúra a divadlo v období 
reforiem v Uhorsku?

Dom Ferenca Kazinczyho v obci Széphalom. Tento názov vymyslel veľ-
ký reformátor maďarského jazyka, pôvodne sa táto zemplínska obec 

nazývala Bányácska (Banička).

Ferenc Kazinczy (1759–1831). „Nemožno vyčistiť idey tam, kde jazyk 
splieta idey.“

Róza Déryová Széppatakiová (1793–1872). „Aby som ja opustila maďar-
ské javisko? Ani za všetky poklady nemeckého divadla. Vychovala ma 

moja vlasť, nech ma aj pochová.“
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VeDa a Umenie

Maďarskú národnú kultúru obohacovali a národné povedo-
mie posilňovali aj mnohé odvetvia vedy a umenia. 

V tomto čase sa začalo rozvíjať aj dejepisectvo. Vtedy 
sa vydal na ďalekú cestu hľadať pravlasť Maďarov Sándor 
Kőrösi Csoma. Svoj cieľ síce nedosiahol, ale stal sa veľkým 
znalcom a prvým európskym bádateľom tibetského jazy-
ka. Pravlasť Ugrofínov našiel A n t a l  R e g u l y , ktorý ako prvý 
zmapoval aj mnohé oblasti Uralu. Svetovú slávu v matema-
tike získali Farkas Bolyai a János Bolyai. 

Rozvíjala sa aj architektúra. Vzhľadné ulice a paláce 
rýchle sa rozvíjajúcej Pešti, ale aj vidiecke župné domy, veľ-
kopanské kaštiele a šľachtické kúrie sa stavali v klasicistic-
kom štýle. Tento štýl preberal a rozmanito využíval prvky 
gréckeho a rímskeho umenia. Fasády klasicistických budov, 
ktoré pôsobia pokojným, slávnostným dojmom, zdobia stĺ-
poradia a široké schodiská. 

Obľúbeným maliarom tej doby bol Miklós Barabás, kto-
rý nakreslil či namaľoval takmer každú významnú osobnosť, 
napríklad Istvána Széchenyiho (Séčeniho), Lajosa Kossutha, 
Sándora Petőfiho, Jozefa Bema či Ferenca Liszta.  

Maďarskú národnú hudbu preslávili Ferenc Erkel a
Ferenc Liszt. Erkel sa objavil v hlavnom meste v 30. rokoch 
ako klavirista. Od roku 1838 bol dirigentom Národného di-
vadla. V roku 1844 vyhral konkurz vypísaný na zhudobnenie 
H y m n y . Prvá známa Erkelova opera László Hunyadi (Hu-
ňady) nebola iba pýchou maďarského hudobného umenia, 
ale zároveň prebúdzala národné cítenie a vyjadrovala boj za 
národnú nezávislosť. Tému pre svoje diela čerpal spravidla 
z uhorskej histórie. 

Maďarský verbunk a ľudové melódie v celej Európe pre-
slávil Ferenc Liszt, ktorý bol najlepším klaviristom a skla-
dateľom tej doby.

Vypočujte si predohru Erkelovej opery László Hunyadi a Uhorskú 
rapsódiu od Ferenca Liszta! Prediskutujte, aké city vo vás vyvolávajú 
tieto hudobné diela!

Prečo sa z vedeckých disciplín rozvíjali v ob-
dobí reforiem najrýchlejšie dejepisectvo a jazy-
koveda?

1 .   Ako dokazovali lásku k vlasti vedci 
a umelci?

2 .   Akú úlohu zohrávali pri prebúdzaní ná-
rodného povedomia?

3 .   Ak máš prečítané doplňujúce učivo o 
srbskej,chorvátskej,rumunskej a sloven-
skej menšinovej kultúre,vyplň vedľajšiu 
osnovu!Označ do druhého stĺpca pre-
sahujúcimi šípkami tie charakteristické 
znaky rozvoja maďarskej kultúry,ktoré 
sa nachádzajú aj pri národnostiach!

Rozvoj národnej kultúry Rozvoj národnostnej kultúry
	 ↓

obnova jazyka
	 ↓

literatúra
	 ↓

národné dejiny
	 ↓

vedci, veda
	 ↓

umenie, hudba
	 ↓
národné povedomie národnostné povedomie

  stanovisko Viedne

Mladý Ferenc Liszt. „... nepoznám väčšie šťastie, 
než aby som prvotiny svojej výchovy a štúdií  po-

núkol s hlbokou úctou mojej drahej vlasti.“
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SRBSKÉ, CHORVÁTSKE, RUMUNSKÉ A SLOVEN-
SKÉ NÁRODNOSTNÉ HNUTIA ●  Súčasne s maďarskou 
národnou kultúrou sa rozvíjala aj kultúra srbskej, chorvát-
skej, slovenskej i rumunskej národnosti žijúcej v Uhorsku. 
Takisto ako Maďari, aj tieto národy začali tvoriť svoj národ-
ný spisovný jazyk.  

V Chorvátsku žiadali zavedenie chorvátskeho jazyka ako 
úradnej reči. Srbi vydali prvú srbskú g r a m a t i k u , Slováci za-
ložili Slovenský literárny spolok. U Rumunov sa tiež formo-
val nový literárny jazyk. 

Na územiach, kde žili nemaďarské národy, sa postupne 
zakladali stredné školy s materinským vyučovacím jazykom. 
(V cirkevných školách nižšieho stupňa vyučovali v ma-
terinskom jazyku už skôr.) V Novom Sade založili srbské 
gymnázium a v meste Szentendre pedagogický inštitút s vy-
učovacím jazykom srbským (1812). Najznámejšou ustano-
vizňou s rumunským vyučovacím jazykom sa stala pedago-
gická škola v meste Blaj (Balázsfalva, Blasendorf). Centrom 
slovenského školstva sa stala Bratislava. Pre nemaďarské 
národy znamenal rozvoj kultúry aj významnú politickú čin-
nosť, pretože takto robili prvé kroky v procese vytvárania 
národného povedomia. Rozširovanie výuky v národných 
jazykoch prispelo ku vzniku vrstvy národnej inteligencie, 
ktorá sa postavila do čela národného hnutia.  

Nemaďarské národy začali skúmať vlastnú historickú mi-
nulosť, a tak sa u nich posilňoval pocit národnej spolupat-
ričnosti. 

U Chorvátov sa nástupom Ljudevita Gaja rozvinulo 
hnutie, ktoré hlásalo, že slovanské národy žijúce na juhu, 
v oblasti medzi Jadranským morom a Čiernym morom, sú 
potomkami toho istého niekdajšieho národa (Ilýrov), a tak 
musia tvoriť jeden národ. Gaj bol redaktorom prvých Chor-
vátskych novín, ktoré hrali hlavnú úlohu v tvorbe južnoslo-
vanského literárneho jazyka.  

V tom čase vychádzali aj knihy, ktoré hlásali, že rumun-
ský národ je potomkom Rimanov, čím posilňovali národ-
né povedomie. Rumunská inteligencia viedla zápas na čele 
s Georgom Baritiom za to, aby bol rumunský národ v Sed-
mohradsku zrovnoprávnený s ostatnými národmi. Rumun-
ské noviny Gazeta sa stali fórom protestov proti pomaďarčo-
vaniu a hlásali spoločné vystupovanie so Slovanmi. Slovák 
Ján Kollár v tom čase hlásal spolupatričnosť, príbuznosť 
a spoločný osud slovenského a českého národa. Prvé noviny 
Slovákov založil s povolením Viedne Ľudovít Štúr. 

Dákorumunská teória: Rumuni odvo-
dzovali svoj pôvod od dáckeho národa, 
ktorý žil v staroveku na území Sedmohrad-
ska, a ktorý zničil v krvavej vojne cisár 
Traianus (2. storočie po Kr.). Hlásali, že 
sú potomkami Dákov, ktorí prežili rímske 
časy a potom, čo maďarské kmene prišli 
do Karpatskej kotliny, ocitli sa pod ma-
ďarskou nadvládou. Tento názor je spo-
chybnený. Väčšina historikov si myslí, že 
Rumuni (Vlachovia) boli pravdepodobne 
pastierskym národom žijúcim na území 
dnešného Albánska, ktorý sa presťaho-
val na dnešné územia postupne. V Sed-
mohradsku sa objavili v 12. (vo väčšom 
množstve až v 13.) storočí.

Ktoré podobné rysy sa objavovali v snahách maďarského a nema-
ďarského národného hnutia? Aká je príčina týchto podobných čŕt?

ČÍTANIE

V tom čase sa rozšírili myšlienky pansla-
vizmu, ktorý hlásal ideu bratstva, kultúr-
nej a politickej spolupatričnosti slovan-
ských národov. Maďarská šľachta v tom 
videla hrozbu rozšírenia ruského vplyvu, 
preto proti panslavizmu vystupovala.

Chorvátsky politik Ljudevit Gaj. Za pozdvihnutie 
svojho národa bojoval rovnako, ako velikáni ob-

dobia reforiem za rozvoj maďarského národa.
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ZačiaTKy činnoSTi LajoSa KoSSUTha

Lajos Kossuth pochádzal zo zemplínskej zemianskej rodiny. 
Získal advokátsky diplom a svoju politickú dráhu začal tak, 
že niekoľko aristokratov, ktorí zostali doma, ho poverilo, 
aby odcestoval do Bratislavy a podával im správy o dianí 
v krajinskom sneme. Kossuth vtedy zistil, že je veľmi dô-
ležité, aby sa o týchto udalostiach dozvedeli všetci. Viedni 
sa to nepáčilo a preto dvor zakázal zverejňovať parlamentné 
prejavy v tlači. Kossuth však našiel spôsob, ako obísť ten-
to zákaz. Svoje správy napísal formou súkromných listov 
„Správy zo snemu“, ktoré mládež nadšene rozmnožovala, 
a tak ich rozosielal po krajine. 

DVor Siaha Po nÁSiLÍ

Viedeň reagovala podráždene na šírenie pokrokových ideí 
a národného povedomia, k čomu prispievali aj Kossuthove 
správy zo snemu. Keď sa po smrti Františka I. dostal na trón 
Ferdinand V. (1835-1848), kancelár Metternich, ktorý 
vládol v jeho mene, siahol po metóde zastrašovania. Naj-
prv udrel na vodcov mládeže zo snemu. László Lovassyho
a jeho druhov, ďalej Wesselényiho, ktorý sa postavil na ich 
ochranu, zatkli. Kossutha odsúdili na 4 roky väzenia, kde sa 
však nenechal zlomiť. Veľa čítal, učil sa po anglicky a štu-
doval ekonómiu.

beZ SLoboDy nieT PoKroKU

Zatýkanie opozičných predstaviteľov vyvolalo široké 
rozhorčenie. Na krajinskom sneme v roku 1840 však zo-
stala reformná opozícia dosť silná. V dolnej tabuli ju vie-
dol Ferenc Deák, v hornej tabuli zasa gróf Lajos Batthyány 
(Baťáň) vystriedal Széchenyiho (Séčeniho), ktorý sa stia-
hol do úzadia. Zaumienili si, že dovtedy nebudú rokovať 
o predlohách kráľa, kým nebude zabezpečená „osobná slo-
boda a sloboda slova“.  

V roku 1840 bola vláda nútená Kossutha z väzenia pre-
pustiť. Prekypoval činorodosťou a bol silnejší než kedykoľ-
vek predtým. Po vyslobodení sa stal redaktorom novín 
Pesti Hírlap (1841). Denno-denne písal o zaostalosti v kra-
jine. V článkoch napísaných vynikajúcim štýlom dokázal, 
že pre samostatný národný vývoj je potrebný rozvoj hos-
podárstva a spoločenské reformy zohľadňujúce vlastné 
národné záujmy. Počas popravy uhorských jakobínov krajina 

onemela. Uväznenie Kossutha a jeho druhov však 
vyvolalo v celej krajine rozhorčenie. Požiadavka 
ich vyslobodenia sa stala národnou záležitosťou. 
Prečo sa tak zmenila nálada vo verejnosti?

Správy zo zákonodarných zhromažde-
ní: Po skončení krajinského snemu pova-
žoval Kossuth za dôležité podávať správy 
aj o živote žúp a župných zhromažde-
niach. Rukou písané Správy zo zákono-
darných zhromaždení vyhotovovali v 150 
exemplároch. Správy dodávali miestni 
opoziční predstavitelia. Zámienkou Kos-
suthovho zatknutia boli práve tieto novi-
ny. Dopustil sa tlačového priestupku, lebo 
nemal cenzorské povolenie.

Ako obmedzoval v tom čase viedenský dvor rozvoj Uhorska?

17. NÁSTUP A PROGRAM LAJOSA KOSSUTHA

Lajos Kossuth (1802–1894). „Čím ťažšie sú časy, 
tým viac treba konať v prospech národa“.
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„beZ PriemySLU je nÁroD jeDnorUKÝ obor“

Od roku 1832, alebo skôr v 40. rokoch sa začal hospodár-
sky život postupne rozvíjať: zlepšila sa doprava, postavila 
sa prvá železničná trať, založili sa banky, textilné fabriky, 
papierne a cukrovary. Stupeň priemyselného rozvoja krajiny 
aj tak zaostával za západnými časťami ríše. 

Kossuth bol rozhodným zástancom rozvoja domáceho 
priemyslu. Chcel to dosiahnuť vytvorením uhorského col-
ného územia, čiže colnými pravidlami, ktoré by pomáhali 
rozvíjať priemysel. Tieto snahy sa však nezhodovali s pred-
stavami Viedne a dvor s nimi nesúhlasil. 

Na podporu uhorského priemyslu založil Kossuth 
Ochranný spolok. Jeho členovia sa zaviazali, že počas 
šiestich rokov nebudú kupovať taký zahraničný tovar, ktorý 
sa vyrába aj doma ani vtedy, keď je domáci výrobok drahší 
či menej kvalitný.  

Členom Ochranného spolku sa mohol stať poddaný 
i šľachtic, mešťan i robotník. Táto organizácia združovala 
prívržencov pokroku, bez ohľadu na ich pôvod. Politická 
úloha preto presahovala hospodársky význam spolku. Všetci 
pokrokovo zmýšľajúci ľudia sa zjednotili okolo Kossutha. 

Na mape sú znázornené údaje o množstve 
priemyselných výrobkov pripadajúcich na jedné-
ho obyvateľa danej časti ríše. Odhadnite, o koľ-
ko viac priemyselného tovaru pripadá na obyva-
teľa v Rakúsku ako v Uhorsku!

Aká je súvislosť medzi rozvojom rakúskeho 
a uhorského priemyslu?

Aká je súvislosť medzi spojením zápasu za po-
krok a nezávislosť a uvedenými údajmi?

Preštudujte si mapu a tabuľku, v ktorej sú údaje o populácii a hospo-
dárstve jednotlivých častí Habsburskej ríše! (Postavy symbolizujú po-
puláciu, továrne priemyselnú výrobu.) Napíšte do vyznačeného riadku 
príslušné údaje Rakúska a Uhorska!

Časť ríše
Pomer obyva-
teľstva v rámci 

Habsburskej ríše

Pomer
priemyselnej 

výroby v rámci 
Habsburskej ríše 

Čechy-Morava 18% 28%
Rakúsko 13% 27%
Talianske časti 19% 26%
Uhorsko 36% 12%
Halič 14% 7%

28%
18%

36%
7%

32%

26% 10%

14%

8%

ČECHY A MORAVA
HALIČ

UHORSKO

RAKÚSKO

TALIANSKE ČASTI

Počet obyvateľov a úroveň indus-
trializácie krajín Habsburskej ríše.
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Hrozivý poľský príklad: „Dovtedy má 
šľachta popustiť zo svojich výsad, kým 
ju k tomu nedonúti ľud“ – hlásal Kossuth 
a jeho slovám dávali mimoriadnu aktuál-
nosť udalosti v Haliči. 

Poľská šľachta začala v tom čase 
(1846) povstanie proti rakúskym oku-
pantom. Predtým však nezískala na svoju 
stranu vlastných poddaných, lebo sa na 
ústupky odhodlala neskoro. Za túto chybu 
zaplatila strašnú cenu. Agenti dvora obrá-
tili proti poľskej šľachte vlastných podda-
ných, ktorí boli často ukrajinského pôvo-
du, a tak potlačili šľachtické povstanie za 
nezávislosť. Keď sedliaci porazili svojich 
pánov, rakúske vojsko pobilo aj ich.

1. Ako sa stal Kossuth politikom?

2.  Zhrňte,  ktorými krokmi spojil Kos-
suth do jedného tábora prívržencov 
pokroku!

3.  Čo je podstatou zjednocovania záuj-
mov a akú úlohu to zohrávalo v zá-
pasoch o reformy?

4.  Ako sa spája v Kossuthovom 
programe hospodárstvo a politika?

Nástup a program Lajosa Kossutha
Kossuthov program

väčšia národná podpora domáceho
samostatnosť priemyslu

(Ochranný spolok)
zjednocovanie

záujmov
ak treba, aj proti pod vedením
Habsburgovcom šľachty

Zjednocovanie záujmov

Analyzujte obrázok! Ktoré skupiny znázorňu-
jú kruhy? 

– Zrušte šípky znázorňujúce konikt medzi 
tými skupinami, ktoré chcel Kossuth zmieriť 
a postaviť do jedného tábora v rámci programu 
zjednocovania záujmov!

– Aké výsledky mohlo priniesť zjednotenie zá-
ujmov?

ZjeDnoCoVanie ZÁUjmoV

Podstatou Kossuthovho politického programu bolo zjedno-
covanie záujmov. Šľachta sa mala podľa toho dohodnúť 
s poddanými, bolo teda potrebné zlikvidovať príčiny roz-
porov medzi nimi. 

Treba zaviesť spoločné znášanie verejných bremien: 
nech platí dane aj šľachta! Je predsa neudržateľné, že kým
„v Európe je od platenia daní oslobodený iba žobrák, v Uhor-
sku je to šľachta“. Pre poddaných treba zabezpečiť možnosť 
vykúpenia sa, aby sa mohli stať slobodnými roľníkmi. 

Národ bude dostatočne silný požadovať a vynútiť si od 
dvora slobodu a samostatnosť len vtedy, keď sa za šľachtu 
postaví aj ľud.  

V tomto duchu sa zrodila Opozičná deklarácia, ktorá 
zhrnula požiadavky prívržencov pokroku pod Kossuthovým 
vedením: podelenie si verejných bremien a oslobodenie 
poddaných. 
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V období reforiem sa zmenil hospodársky, spoločenský 
i politický život v Uhorsku. V nasledujúcej časti vám pred-
stavíme niekoľko typických obrázkov zo života krajiny. 

hoSPoDÁrSTVo, STaVba ŽeLeZnÍC

Jednou z najväčších prekážok rozvoja Uhorska bola ne-
rozvinutá cestná sieť. Vodné cesty boli k dispozícii len vo 
veľmi obmedzenej miere. Na vozoch však bola preprava 
veľmi pomalá a nákladná. To všetko ohrozovalo poľno-
hospodárske trhy.  

Krajinský snem sa odhodlal k činom: od roku 1836 za-
bezpečil výrazné úľavy pre staviteľov železníc. 

Železnica, kde ju vôbec postavili, bola zo začiatku konská, 
a až v roku 1844 sa uzatvorila zmluva s prvou železničnou 
spoločnosťou o výstavbe trate Bratislava-Pešť-Debrecín. 

Práce začali v Pešti, naraz v oboch smeroch. Prvý, 34 ki-
lometrový úsek po Vacov otvorili v roku 1846, kým úsek 
vedúci po Szolnok uviedli do prevádzky v roku 1847. 

Plány na výstavbu železníc urýchľo-
val projekt železničného spojenia medzi 
Viedňou a Krakovom. Po jeho realizácii 
by sa poľnohospodárske produkty z Hali-
če dostali rýchlejšie do Viedne, čo bolo 
však nevýhodné pre uhorskú šľachtu.

18. OBRÁZKY ZO ŽIVOTA V UHORSKU V OBDOBÍ REFORIEM

Na linke Pešť-Vacov premávali vo všedný 
deň tri páry, v nedeľu a vo sviatočné dni 
štyri páry vlakov. Parná lokomotíva „Bu-
dín“ so šiestimi osobnými vozňami dosaho-
vala rýchlosť 43 km za hodinu. V jednom 
vozni mohlo cestovať pohodlne 30 osôb, 
dĺžka vozňa bola asi 13 m, hmotnosť 10-12 
ton. Na oknách boli namiesto skla kožené 
záclony, ktoré sa dali spúšťať, vo vozňoch 
svietili kahance a olejové lampy, v zime za-
bezpečovali teplo fľaše s teplou vodou.

Konská železnica z 30.-tych 
rokov 19. st. a železnica
s parnou lokomotívou 

zo 40.-tych rokov 19. st.

Západná stanica počas 
otvárania trate Pešť-Vacov
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ZaKLaDanie FabrÍK

Zákon o plnej slobode zakladania fabrík a uvoľnení cecho-
vých obmedzení sa zrodil v roku 1840.  

Do tohto času prebiehala výroba prevažne v malých diel-
ňach. Podniky zamestnávajúce 20-30 osôb boli zriedkavé. 

Peštianska továreň na výrobu hodvábu Valero s takmer 
300 robotníkmi sa rátala medzi obrovské podniky. Najväč-
šia domáca fabrika na výrobu súkna v meste Gács zamest-
návala 600-700 ľudí.  

Robotníci sa nepodobali na dnešných robotníkov vo fabri-
kách. Prví priemyselní robotníci sa sotva odtrhli od sedliac-
kej práce. „Železiarenskí“ robotníci v drevených papučiach, 
kožuchu a plátenných nohaviciach – ako ich znázorňuje aj 
obrázok – sa podobali skôr na pastierov.

CenTrUm SPoLočenSKÉho ŽiVoTa: PeŠŤ

Bratislava postupne strácala na svojom význame a zostala 
iba politickým hlavným mestom (do roku 1848). Skutoč-
ným strediskom krajiny v období reforiem sa stala mimo-
riadne rýchlo sa rozvíjajúca Pešť. 

Na nábreží mesta, kde bolo možné prejsť cez Dunaj po 
pontónovom moste, bol vtedy postavený rad klasicistických 
palácov, v ktorých bývali bohatnúce šľachticko-meštianske 
vrstvy alebo mnohé aristokratické rodiny, ktoré chceli zvý-
šiť úroveň Pešti.  

Iniciovali založenie Národného kasína (spočiatku Peš-
tianske kasíno), ktoré sa stalo spoločenským centrom, pre-
tože v ňom bola knižnica, herne, usporadúvali sa v ňom 
tanečné zábavy. Najvýznamnejší predstavitelia šľachty a in-
teligencie, ale aj peštianskej buržoázie tu nachádzali odpo-
činok i zábavu.  

Podľa vzoru kasína vznikali aj inde po krajine, napríklad 
v Szegedíne, Rábe, Kecskeméte podobné strediská spolo-
čenského života.  Kníhkupectvo v Pešti

Robotníci v železiarniach v Uhorsku

Prvý peštiansky valcový 
mlyn pomenovaný po pa-
latínovi Jozefovi. Jeho za-
loženie inicioval Széchenyi. 
Fungoval na parný pohon, 
mal vlastnú zlievareň na 
výrobu náhradných dielov.
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Peštiansky pontónový 
most s palácmi dunajské-
ho korza v pozadí. Most 

v zime rozobrali.

Lloydov palác, kde bolo 
Národné kasíno. Pred 
ním je trhovisko so sudmi, 

ktoré vyložili z lodí.

Rušná Vacovská ulica

Čo možno vydedukovať 
z peštianskej panorámy, 
ktorú vidno v pozadí?
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Vacovská ulica v centre mesta sa postupne menila na ob-
chodné a módne nákupné stredisko pre bohaté vrstvy. Pešť 
nadobúdala charakter „hlavného mesta“.  

Iný charakter malo Národné múzeum, ktoré postavili 
v 40. rokoch a bolo vynikajúcim dielom klasicistickej ar-
chitektúry. Zbierka múzea sa rozrastala vďaka darom aris-
tokracie a kléru. Na rohu dnešnej Rákocziho triedy a Malej 
okružnej postavili niekdajšie Národné divadlo, ktoré po-
silňovalo národné povedomie a meštiansky spôsob života. 
Najznámejším plesom tej doby bol bál Ochranného spolku. 

Národné múzeum
v 40.-tych rokoch 19. st.

Prvá budova Národného 
divadla. Pozemok daroval 
do vlastníctva peštian-
skej stolice istý gróf. Toto 
miesto bolo v tom čase na 

okraji Pešti.

Znaky ktorého štýlu 
spoznávate na budove? 
V y m e n u j t e  h l a v n é  r y s y  
tohto umeleckého štýlu!
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ŠaTy, oDeV, ŽiVoTnÝ ŠTÝL

Menila sa aj móda doby, pravda, iba v mestách, kde sa už 
rozšíril meštiansky odev, ktorý sledoval európske módne 
trendy. V aristokratických spoločnostiach však zostáva 
v móde vyslovene maďarský odev, často s bohatými zla-
tými ozdobami.

Na dedinách je odev nezmenený, naďalej sú určujúce jed-
noduché sedliacke šaty (vo všedné dni), respektíve ako svia-
točný odev kroj typický pre jednotlivé oblasti.  

Móda z obdobia reforiem

Dolnozemský kroj
(z Öcsödu a Makó)

Gróf István Széchenyi s manželkou v maďar-
skom rázovitom oblečení
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V každodennom živote znamenalo zmenu rozšírenie 
c u k r u  v stravovaní. Výroba cukru z cukrovej repy sa za-
čala v Uhorsku v roku 1830, o desať rokov už pracovalo 
25 rôznych cukrovarov, pričom spotreba cukru vzrástla na 
dvoj-trojnásobok. V domácnostiach sa objavuje stále viac 
železných predmetov vyrobených v továrňach (nádoby, 
kotle, železné kachle). 

V 30. rokoch sa rozšírilo používanie zápaliek. Začali po-
užívať sklenené a porcelánové nádoby vyrobené vo fabri-
kách. Slávne výrobne v Herende a Hollóháze založili v tom-
to období.  

Predaj domáceho tovaru podnecovalo aj hnutie okolo 
Ochranného spolku. Jeho účinok sa prejavoval najmä v tex-
tilnom priemysle. 

ĎaLŠie VrSTVy ZaPojenÉ Do PoLiTiCKÉho ŽiVoTa

Od 40. rokov sa do zápasu za pokrok zapájali v rastúcom 
počte mladí ľudia, ktorým osud krajiny ležal na srdci. 

Takto vznikla skupina, ktorú jej protivníci nazvali Mla-
dým Uhorskom. Na tento názov boli hrdí aj jej členovia. 

„Tiché zápalky“, ktoré sa nezapaľova-
li ako ohňostroj, vynašiel v roku 1836 
uhorský chemik János Irinyi. Do hlavičky 
zápalky zamiešal fosfor, čo bolo bezpeč-
nejšie. Irinyi však nebol dobrým obchod-
níkom. Svoj vynález predal za 60 forintov 
istému viedenskému fabrikantovi, ktorý 
na tom zbohatol. Irinyiho podniky však 
skrachovali.

Mladé Uhorsko: členovia tejto skupiny 
tvorili spočiatku dve osobitné organizá-
cie. Okolo Petőfiho sa zoskupovali mla-
dí spisovatelia, Mór Jókai, János Vajda, 
János Arany, Mihály Tompa a iní. Okolo 
Pála Vasváriho sa zasa zhromažďovali 
mladí právnici a vysokoškoláci. Tieto dve 
skupiny sa zjednotili roku 1847 a predsta-
vovali významnú politickú silu.

Bál Ochranného spolku v roku 1845. Maďarské oblečenie bolo povinné  Prečo pokladali účastníci bálu za povinné maďar-
ské oblečenie
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Vodcami skupiny boli Sándor Pető (A. Petrovič) a Pál 
V a s v á r i . Členstvo tvorili mladí spisovatelia, študenti, vyso-
koškoláci. 

Skupina so záujmom sledovala politické udalosti v kraji-
ne. Písali letáky a revolučné básne. Diskutovali o tom, aké 
zmeny by Uhorsko potrebovalo a ako by sa dalo premeny 
urýchliť. 

Mládež podporovala pokrokovo zmýšľajúcich politikov 
a pobádala ich k odvážnejším krokom. Miesto ich stretnutí 
– kaviareň Pilvax – sa zmenilo na klub. 

Záujmy sedliactva zastupoval M i h á l y  T á n c s i c s . Vo svo-
jich knihách písal o tom, že keď poddaný žiada pôdu, nežob-
re o almužnu, ale si chce uplatniť svoje práva. Preto treba 
zrušiť robotu bez vykúpenia. Volebné právo musí dostať aj 
sedliactvo. Je to podmienkou toho, „aby sme potom mali 
radi vlasť a ochraňovali ju všetci rovnako“.  

Za odvážne knihy a požiadavky dal viedenský dvor 
Táncsicsa zatknúť. Zatvorili ho do väznice na Budínskom 
hrade, kde bol desať rokov predtým uväznený aj Kossuth.
(Na budove je dnes pamätná tabuľa.)

Zostavte zoznam ľudí, ktorých v období refo-
riem dala moc uväzniť! Uveďte aj príčiny!

Na základe textu povedzte, prečo ich pokladá-
me za velikánov revolucie!

Výskumná práca:

1. Nájdite údaje o živote vo vašom bydlis-
ku v období reforiem!

2. Pozbierajte tituly novín a časopisov z 
obdobia reforiem!

Obrázky zo života v Uhorsku v období reforiem
Hospodárstvo: stavba železníc

prvé továrne
Pešť sa stáva skutočným centrom krajiny:

Čulý spoločenský život: Národné kasíno, bály 
(napr. Ochranný spolok)
Kultúrne stredisko: literatúra, divadlo, Národ-
né múzeum
Politické centrum: Mladé Uhorsko (Pilvax)

Sándor Petőfi (1823-1849). Najväčší 
maďarský revolučný básnik. Za svoju 

vlasť a slobodu obetoval život.

Pál Vasvári (1826-1849). Aj on obetoval 
svoj život revolúcii.

Mihály Táncsics (1789-1884). Z pod-
danského života sa vymanil vďaka štú-
diu. Jeden z letákov, ktorý napísal, má 

tento názov: Hlas ľudu, hlas Boží!

Kaviareň Pilvax, kde sa stretávala revolučná mlá-
dež
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Každoročne oslavujeme 15. marec. Pripneme si kokardu 
s národnými farbami a spomíname na revolučnú mládež a na 
hrdinov revolúcie z rokov 1848-49. V nasledujúcej kapito-
le sa môžete oboznámiť s týmito vzrušujúcimi dvoma rokmi 
histórie Uhorska.  

Revolúcia roku 1848 zrušila v Uhorsku nevoľníctvo a spo-
lu s ním aj feudalizmus. Vznikla samostatná uhorská vláda. 
Mnohé zákony zabezpečovali podmienky pre buržoázne pre-

meny. Hlavný nepriateľ slobody a pokroku, viedenský 
dvor zaútočil na revolučné Uhorsko zbraňami a donútil 

ho viesť ťažký sebaobranný zápas.  
Prečo sa to tak stalo? Prečo sa Viedni poda-

rilo napriek hrdinskému odporu národno-
oslobodzovací boj potlačiť? A prečo 
nebolo možné úplne zlikvidovať vý-
dobytky revolúcie? O tom hovorí na-
sledujúca kapitola.

B) REVOLÚCIA
A NÁRODNOOSLOBODZOVACÍ

B O J V  U H O R S K U
   

Ú V O D

Odporúčaná literatúra:
Závodszky Géza-Hermann Róbert: N e m -

z e t  s z ü l e t i k .  Új képes történelem. Bp., 
1997. (Magyar Könyvklub-Helikon)

Földes Mihály: Hajnal Pákozdon.
(Zrínyi)

Ordas István: Damjanich tábornok.
(Madách)

Dávid Antall: Háromszék nem alkuszik.
(Móra)

Jókai Mór: Emléksorok. Napló 1848–
49-ből. (Magvető)

Jókai Mór: A kőszívű ember ai. (Móra)
Takács Tibor: Klapka katonái (Móra)
Lukácsy Sándor Föltámadott a tenger.

(Antológia az 1848-1849-i magyar 
forradalom és szabadságharc irodalmá-
ból.) (Móra)

Kovács Endre: Bem a szabadságharcban.
(Zrínyi)

Na jar roku 1848 postavili v európskych mestách barikády  Zistite v Malom lexikóne pôvod a význam slova barikáda!
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EURÓPSKE BURŽOÁZNE REVOLÚCIE ROKU 1848 
●  V Bratislave práve zasadal krajinský snem, keď sa na jar 
roku 1848 dala Európa do pohybu. 

V hlavnom meste Francúzska vypukla revolúcia 23. febru-
ára. Parížsky ľud zvrhol veľkoburžoáznu vládu, vyhnal kráľa 
a vyhlásil demokratickú republiku. Z Paríža sa šírila revolú-
cia ako požiar. V európskych feudálnych 
štátoch vypukli po sebe revolúcie a jedna 
posilňovala druhú. Svätá aliancia, ktorá 
30 rokov úspešne potláčala všetky pokro-
kové hnutia, sa zrútila.  

Hlavným cieľom revolúcií bolo na-
stolenie ústavnej vlády a zrušenie feuda-
lizmu, no v mnohých krajinách sa s tým 
spájali aj národné požiadavky. 

Nemci a Taliani, ktorí žili pod vládou 
rôznych panovníkov, bojovali za vytvo-
renie jednotného nemeckého a talianske-
ho štátu. Národy žijúce pod nadvládou 
cudzích panovníkov začali zápas aj za 
svoju nezávislosť a samostatný rozvoj. 

V Habsburskej ríši ako prvá povstala 
11. marca Praha.  

O dva dni vypukla viedenská revo-
lúcia (13. marec), ktorá otriasla ríšou 
v základoch. Panovník Ferdinand V. pod 
vplyvom revolúcie prepustil svojho vše-
mocného a nenávideného kancelára Met-
ternicha a rôznymi ústupkami sa pokúšal národ utíšiť. 

Po viedenskej revolúcii nasledovali ďalšie: v Pešti
(15. marec), v talianskych mestách Miláno (18. marec) a Be-
n á t k y  (22. marec). Vláda Habsburgovcov v Taliansku bola 
otrasená. 

Cisár nezvládol revolúcie, ktoré vypukli takmer súčasne 
v najrôznejších kútoch ríše, ale aby ju zachránil, pristúpil na 
zrušenie absolutistickej formy vládnutia. 

Oj, sloboda, v zrak tvoj hľadieť chceme!
Vyčkávali sme ťa roztúžene,
Noc čo noc pre teba duša naša 
jak mátoha svetom túlala sa. (...)

Ty si kráľ náš zákonitý a my
Obstupujeme ťa s oslavami,
Vôkol trónu tvojho milióny 
Fakieľ: plamom našich sŕdc sú ony.

(Sándor Pető: Slobode – slovenský preklad: Ján Smrek)

Atmosféru doby vyjadruje báseň Sándora Pe-
tőho Slobode. Ak máte chuť, naučte sa dve slo-
hy uvedené v knihe!

Prečo ich Svätá aliancia nedokázala zvlád-
nuť?

Aké ciele sledovali revolúcie v rôznych kraji-
nách?

Pozrite si mapu na 43. strane učebnice (časti 
Habsburskej ríše)! V ktorých častiach ríše nastal 
pohyb? Prečo musel panovník ustúpiť?

ČÍTANIE

Paríž

Berlín

Drážďany

Frankfurt Praha

Viedeň

Pešť-Budín

Miláno
Benátky

Rím

Neapol

Palermo

Revolúcie v roku 1848 v Európe

Pozrite sa na mape, kde boli roku 1848 revo-
lúcie!
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KrajinSKÝ Snem V braTiSLaVe
Sa roZhoDne KonaŤ

Stále sa vyostrujúce politické spory pokračovali na krajin-
skom sneme 1847-1848. Pomer síl bol zhruba vyrovnaný. 
Konzervatívci v marci odmietli najdôležitejšie návrhy po-
krokových poslancov: spoločné znášanie verejných bremien 
a zrušenie poddanstva.  

Potom, čo prišli správy o parížskej revolúcii, Kossuth 
predložil v dolnej tabuli nové a rozhodnejšie požiadavky 
(3. marec 1848). Nežiadal iba schválenie dovtedy odmiet-
nutých návrhov, ale aj vytvorenie uhorského ministerstva 
(vlády) zodpovedného krajinskému snemu, ďalej ústavu pre 
celú ríšu (teda aj pre Rakúsko!). 

Vyľakaní a zmätení konzervatívci tentoraz Kossuthove 
návrhy odhlasovali a po viedenskej revolúcii sa neodvážili 
postaviť na odpor ani v hornej snemovni. 

Krajinský snem sa konečne rozhodol konať. Na čele po-
četnej delegácie odcestoval Kossuth 15. marca z Bratislavy 
do Viedne, aby predložil kráľovi na schválenie návrhy záko-
nov prijatých krajinským snemom. 

PeŠTianSKa reVoLÚCia 15. marCa

Viedenská revolúcia urýchlila udalosti aj v Pešti. Keď prišla 
o nej správa, pod vedením revolučnej mládeže 15. marca 
vypukla aj peštianska revolúcia.  

Petőfi a jeho druhovia odišli ráno o deviatej hodine z  k a -
v i a r n e Pilvax na univerzitu, kde sa k nim jednotne pridala 
celá mládež. 

O desiatej hodine na čele niekoľkotisícového davu obsa-
dili Landererovu tlačiareň. Bez povolenia cenzora vytlačili 
svoje požiadavky – 12 bodov – a Petőfiho Národnú pie-
seň.  

O jedenástej začali rozdávať prvé výtlačky slobodnej tla-
če. Po rýchle sa šíriacich správach a revolučných letákoch 
sa za niekoľko hodín rozhýbalo celé mesto.

Napriek dažďu sa o tretej popoludní zhromaždilo na ná-
mestí pred Národným múzeom takmer desaťtisíc ľudí.  

Mór Jókai prečítal 12 bodov, zaznela Národná pieseň a 
dav, ktorý sa stále zväčšoval a vyjadroval nadšenie, chcel 
konať. Jednotne opakoval refrén z Petőfiho básne: „Voľnosť 
chceme bez rabstva!” 

Z Petőho denníka: „Najprv sme išli 
k medikom. Silno pršalo, keď sme vyšli 
na ulicu, dážď trval až do neskorého ve-
čera, ale oduševnenie je ako grécky oheň, 
voda ho neuhasí (...) potom sme išli (...) 
k inžinierom, odtiaľ k právnikom prešiel 
dav, ktorého počet a nadšenie rástlo kaž-
dou minútou...“

Ktoré body slúžili buržoáznym premenám a ktoré národnej nezávis-
losti?

Zistite, čo znamená výraz „politickí väzni”!

19. 15. MAREC 1848

Spomínané body požiadaviek náro-
da sú nasledujúce:
1. Sloboda tlače a zrušenie cenzúry.
2. Zodpovedné ministerstvo v Pešť-

Budíne.
3. Každoročné zasadanie krajinské-

ho snemu v Pešti.
4. Rovnosť pred zákonom v občian-

skom i náboženskom zmysle.
5. Národné vojsko.
6. Spoločné znášanie bremien.
7. Zrušenie urbárnych vzťahov.
8. Súdna porota, zastupiteľstvo na 

základe rovnosti.
9. Národná banka.

10. Vojsko zloží prísahu na ústavu, 
uhorských vojakov neposielať do 
zahraničia.

11. Oslobodenie politických väzňov.
12. Únia so Sedmohradskom.

12 bodov (dobovým pravopisom). Obsahujú 
všetko, čo bolo potrebné prijať v záujme pokro-

ku a nezávislosti.
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Dav potom prešiel pred r a d n i c u . Predstavitelia mestskej 
rady, ktorí sa ráno iba usmievali nad horlivosťou mládeže, 
teraz už podpísali požiadavky, dokonca sa chceli postaviť 
do čela udalostí.  

Zvolili hlavný orgán peštianskej revolúcie, Výbor vše-
obecnej odvahy. Jeho členmi sa stali predstavitelia mar-
covej mládeže, vedúci činitelia žúp a miest. Ľud si začal 
uvedomovať svoju silu a stále častejšie z jeho radov zaznie-
val výkrik „Do Budína, do Budína!... K Miestodržiteľskej 
rade!... Otvorme dvere na Táncsicsovom väzení… Do Budí-
na!...” Dav sa vydal do Budína, aby uplatnil svoju vôľu. 

Identikujte tri miesta revo-
lúcie! Aké významné udalosti sa 
odohrali na miestach, ktoré sú 
na obrázkoch?
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Miestodržiteľská rada, ktorá slúžila Viedni, sa však 
dovtedy už na všetko pripravila. V kasárňach nariadila po-
hotovosť. Delostrelci na Budínskom hrade dostali rozkaz 
čakať pri svojich delách s horiacimi knôtmi.  

K zrážke však nedošlo. Inokedy tak rozhodní predstavite-
lia utláčateľskej moci nemali odvahu vydať rozkaz na streľ-
bu. Ustúpili.

Vyslobodeného Táncsicsa sprevádzala nadšená mládež 
cez celé mesto tak, že sama sa zapriahla pred jeho koč.

DVor USTUPUje

Víťazná peštianska revolúcia uľahčila delegácii krajinské-
ho snemu cestu do Viedne. Panovník a dvorná rada ustú-
pili a prijali uznesenia krajinského snemu, ktoré predložil 
Kossuth. Vymenovali prvého uhorského ministerského 
predsedu Lajosa Batthyányho (Baťáňho), ktorý bol 
predstaviteľom opozičnej vysokej šľachty. Čoskoro bola 
založená prvá uhorská vláda zodpovedná krajinskému 
snemu. 

Kossuthova (Košutova) delegácia sa mohla vrátiť úspeš-
ne do Bratislavy, kde sa začala horúčkovitá práca. Tábor 
spiatočníkov, ktorý 25 rokov brzdil každý pokrok, sa zľakol 
vývoja udalostí a schválil všetky predložené návrhy. 

Krajinský snem prijal za necelé dva týždne 31 zákonov, 
ktoré schválil – posvätil – 11. apríla aj kráľ Ferdinand V. 

VÝZnam aPrÍLoVÝCh ZÁKonoV

Aprílové zákony dozrievali počas dlhých zápasov v ob-
dobí reforiem a vznikli ako výsledok marcovej buržoáznej 
revolúcie.  

Tieto zákony znamenali jeden z obratov v dejinách Uhor-
ska. Zmenili spôsob vládnutia, spoločenský a hospodársky 
systém v takej miere, aká v predchádzajúcich 800 rokoch 
nemala páru. Zlikvidovali feudálny systém založený na 

Z Petőho denníka: „Osvietená Miesto-
držiteľská rada bola bledá, ráčila sa triasť, 
a po päťminútovom rokovaní súhlasila 
so všetkým. Vojsku prikázala nečinnosť, 
zrušila cenzúru a brána na Táncsicsovom 
väzení sa otvorila.”

Széchenyi (Séčeni) o víťazstve revolú-
cie napísal v liste 17. marca: „Priateľ môj, 
prežívali sme zázrak. Osud nášho národa 
visel na vlásku. Prvé dejstvo sa vydarilo 
nádherne…”

Prečo znejú Széchenyiho (Séčeni) r i a d k y  
zvláštne?
Čo znamená výraz „prvé dejstvo”?

Nie je to ľahká otázka, ale určite na ňu vie-
te odpoveď: akú štátnu formu malo Uhorsko
v apríli 1848?

Čo znamená „posvätiť”? Prečo musel panov-
ník zákony posvätiť?

Aké práva ešte dostali bývalí poddaní? (Od-
povedzte na základe analýzy prameňov!)

1.  Prediskutujte, prečo mohla zvíťaziť 
uhorská buržoázna revolúcia 15. mar-
ca bez krviprelievania!

2.  Zhrňte udalosti pomocou osnovy!

3.  Ako vplývali peštianske udalosti na 
bratislavský krajinský snem?

4.  Aký je rozdiel medzi reformou a revo-
lúciou? Vyzdvihnite niekoľko dôleži-
tých činiteľov!

1 5 .  m a r e c  1 8 4 8
Parížska a viedenská revolúcia

Bratislava 15. marec
Schválenie Kossuthových peštianska revolúcia

návrhov 
	 

delegácia zrušenie cenzúry
do Viedne vyslobodenie Táncsicsa

20. VÝSLEDKY REVOLÚCIE. ZÁKONY Z ROKU 1848
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poddanstve a šľachtických výsadách. Položili základy 
nového a rýchlejšieho buržoázneho vývoja.  

Obmedzovali moc Habsburgovcov a Uhorsko sa stalo
v podstate samostatným štátom.  

Vzkriesila nádej, že Uhorsko sa bude môcť priblížiť
k rozvinutejším západným buržoáznym štátom. 

ZrUŠenie UrbÁrnyCh PomeroV

Zo zákonov na zrušenie feudálneho poriadku mal osobitný 
význam článok o zrušení urbárnych pomerov. 

V zmysle zákona u zrušení urbárnych povinností získa-
vali poddaní pôdu bez výkupného, zdarma, čím uhorská 
šľachta dala schváliť panovníkovi najpokrokovejší zákon Zopakujte si, čo znamená urbár!

Zopakujte si, o ktorých ministroch z obrázku 
ste sa už učili v súvislosti s obdobím reforiem! 
Čo o nich viete?

Zistite, aké rezorty riadili jednotliví ministri!

Členovia prvej uhorskej nezávislej vlády. Hore 
gróf Lajos Batthyány, pod ním v prostriedku La-
jos Kossuth, ďalej Ferenc Deák, v hornom rade 
zľava Bertalan Szemere, pod ním Gábor Klauzál, 
ďalej István Széchenyi, v hornom rade sprava 
knieža Pál Eszterházy, Lázár Mészáros a gróf 

József Eötvös.
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v strednej a východnej Európe o zrušení poddanstva. Šľach-
ta, nehľadiac na svoje záujmy, vytvorila podmienky pre ná-
rodnú jednotu. Platí to aj vtedy, keď zostali aj také vrstvy 
(napr. želiari), ktorých postavenie nebolo usporiadané ani v 
tomto zákone. 

ČO OBSAHOVALI APRÍLOVÉ ZÁKONY? ● Podstatu 
zmien si teraz môžete pripomenúť novým spôsobom: a n a -
lýzou prameňov. Uvedieme dôležité úryvky z pôvodných 
textov.  

Zákony sú očíslované od I. do XXXI. V rámci zákonov 
označujú dôležitejšie ustanovenia paragrafy (§). 

Zákony analyzujte po menších častiach a odpovedzte na 
otázky!  

Všimnite si (alebo si aj zapamätajte) názvy zákonov! Vy-
stihujú aj ich obsah.

Prečo bolo zrušenie urbárnych pomerov vý-
hodnejšie pre poddaných s pozemkom, ako pre 
želiarov?

Poddaní oslobodení s pôdou 45 % Želiari s domom bez pozemku 45 %
Želiari bez 

domu
10 %

Delenie oslobodených poddaných po aprílových zákonoch

ANALÝZA PRAMEŇOV

Titulná strana zákonníka z roku 1948
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I I I . Z Á K O N
O vytvorení nezávislého uhorského

zodpovedného ministerstva

3.§ Jeho výsosť a v jej neprítomnosti palatín a kráľovský 
miestodržiteľ uplatňujú výkonnú moc v zmysle zákonov 
prostredníctvom nezávislej uhorskej vlády a všetky ich naria-
denia, rozkazy, uznesenia a vymenovania sú platné iba vtedy, 
ak sú podpísané ministrom vlády sídliacej v Pešť-Budíne. 

5.§ Sídlom ministerstva je Pešť-Budín. 
18.§ Každý minister je zodpovedný za nariadenia, ktoré 

podpíše.

I V . Z Á K O N
O každoročnom zasadaní krajinského snemu

1.§ Zasadania krajinského snemu sa zvolávajú každoroč-
ne do Pešti.

V . Z Á K O N
O voľbe poslancov krajinského snemu

na základe ľudového zastúpenia

1.§ Kto mal doteraz právo zúčastňovať sa na voľbe po-
slancov krajinského snemu, toto právo mu je ponechané. 
Okrem toho: 

2.§ Občania krajiny, ktorí dosiahli 20. rok svojho života, 
ženy vynímajúc, bez ohľadu na vierovyznanie, sú voličmi: 

a) Kto v mestách […] vlastní dom alebo pozemok v hod-
note 300 strieborných forintov a v iných obciach v urbár-
skom zmysle aspoň štvrtinový pozemok, 

b) Ktorí remeselníci, obchodníci, továrnici […] vlastnia 
dielňu, obchod či továreň, 

c) Nehľadiac na ich príjmy vedci, chirurgovia, advokáti, 
inžinieri, akademickí umelci, učitelia, duchovní, lekárnici, 
členovia spoločnosti uhorských vedcov […],

d) Ktorí boli doteraz mestskí obyvatelia, aj keď hore uve-
dené schopnosti nemajú.

V I I I . Z Á K O N
O spoločnom znášaní verejných bremien

Každý obyvateľ Uhorska a pripojených častí znáša ve-
rejné bremená bez rozdielu, v rovnakej miere a v rovnakom 
pomere. 

IX. ZÁKON
O zrušení urbárnych služieb – roboty, dežmy a peňažných 

platieb

Doteraz v zmysle urbáru a náhradných zmlúv v praxi uplat-
ňované služby (robota), dežma a peňažné platby sa týmto 
zákonom naveky rušia.  

1.§ Odškodnenie súkromných zemepánov dáva zákono-
darstvo pod ochranu národnej verejnej cti.  

4.§ Ruší sa panská zákonná moc. 

V čom sa líši nový zákon od predchádzajú-
cich? 

Ako slúži zákon buržoáznym premenám?

Aký je význam toho, že v zmysle nového záko-
na treba zvolať krajinský snem každý rok?

Ako sa tým obmedzuje moc panovníka?

Akým spôsobom ruší tento zákon poddan-
stvo?

Čo znamenala panská zákonná moc?
Prečo znamená tento zákon zrušenie feudaliz-

mu?

Staršie krajinské snemy nazývame stavovským 
snemom, nový zastupiteľským snemom. Aký je 
medzi nimi rozdiel?

Ktoré spoločenské vrstvy a triedy dostali vo-
lebné právo? Majú naďalej volebné právo šľach-
tici?

Ako zužuje zákon možnosti kráľovského abso-
lutizmu?

Aký to malo význam,, že sídlom ministerstva 
(vlády) sa stal Pešť-Budín?

Čo znamená v názve zákona „nezávislý“
a „zodpovedný“?
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PrebUDenie nÁroDnoSTÍ V obDobÍ reForiem

Maďarská, rumunská, slovenská, srbská a chorvátska kultú-
ra i jazyk, spolu s nimi aj národné povedomie sa začali roz-
víjať takmer v rovnakom čase. Národnosti žijúce v Uhorsku 
žiadali stále väčšiu samostatnosť a uznanie ich národ-
nosti.  

Táto snaha viedla čoraz častejšie ku koniktom medzi 
Maďarmi bojujúcimi za národný jazyk, kultúru a samostat-
nosť a národnosťami, ktoré pre seba žiadali to isté.  

Táto situácia naháňala vodu na mlyn Viedni. Dvor využil 
prebúdzajúce sa národnosti na to, aby zoslabil maďarské re-
formné hnutie, a neskôr, v období revolúcie a národnooslo-
bodzovacieho boja podnecoval národnosti proti Maďa-
rom, čím chcel zlikvidovať výsledky revolúcie.

nÁroDnoSTi V roKoCh 1848–49

Marcové výdobytky privítali s radosťou aj príslušníci národ-
ností, napriek tomu sa Maďari a veľká časť nemaďarských 
národov žijúcich v Uhorsku dostali v lete 1848 a v začínajú-
com sa národnooslobodzovacom boji do rozporov.  

Aprílové zákony sa osobitne nevenovali národnostnej 
otázke, lebo politici sa domnievali, že tieto zákony už vyho-
veli najdôležitejším požiadavkám nemaďarských národov. 
Nemaďarské obyvateľstvo dostalo podľa nich vďaka zá-
konom z roku 1848 také isté práva ako maďarské. 

Národne prebudené národnosti a najmä ich vedúci pred-
stavitelia však už žiadali oveľa viac. Také práva, ktoré by 
uznávali a vyjadrovali aj ich národnú samostatnosť. Okrem 
toho žiadali aj rozvinutie zákonov, ktoré sa týkali rušenia 

Štatistika Eleka Fényesa z roku 1847 
uvádza o obyvateľoch Uhorska (bez Sed-
mohradska) nasledujúce: 

„Obyvatelia Uhorska nemajú rovnaký 
pôvod (...) Podľa počtu ich možno deliť 
takto: 
Maďarov je 4 744 890 
Slovákov je 1 722 005 
Srbov je 1 293 095 
Chorvátov je  943 955 
Rusínov je  459 870 
Nemcov je 1 126 666 
Rumunov je 1 272 787“

Zistite na základe tabuľky pomer maďar-
ských a nemaďarských obyvateľov! Ako sa 
stalo Uhorsko viacnárodnostnou krajinou?

Čo je národ? Čo je národnosť? Nájdite tieto 
pojmy v Malom lexikóne!

21. NÁRODNOSTNÉ SPORY V ROKOCH 1848–1849

Národy Uhorska (kresba 
z roku 1855). Zľava doprava: 
rumunský, maďarský, slo-

venský a nemecký pár
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urbárnych pomerov, pretože v oblastiach, kde žili nemaďar-
ské národy, bol počet oslobodených poddaných bez pozem-
k u  oveľa vyšší, navyše, napríklad v Sedmohradsku, neboli 
vyriešené ani urbárne otázky. Svoje požiadavky predkladali 
v priebehu mája na svojich zhromaždeniach. 

Slováci na zhromaždení 10. mája v Liptovskom Sv. Miku-
l á š i  žiadali jazykovú rovnoprávnosť, právo používať národ-
né symboly a rozšíriť urbárne zákony aj na bezzemkov. 

Srbi na svojom zhromaždení 13. mája v Karlovaci žia-
dali právo používať svoj jazyk, uznanie srbskej národnosti 
a rozšírenie zákonov o zrušení nevoľníctva aj na pohraničné 
oblasti, kde sa to doteraz neuskutočnilo.  

N
e

m
c

i

S l o v á c i

S r b i

N e m c i
N e m c i R u m u n i

C h o r v á t i

R u s í n i

Karlovacký patriarcha burcuje do boja proti Ma-
ďarom

Umiestnenie národností v Uhorsku

Jelačič vystupuje v chor-
vátskom provinčnom sne-

me proti Maďarom

Ukážte na mape, pomocou historického atla-
su, miesta konania národnostných zhromaždení!

1–208korr5szlovák történelemkönyv .indd   93 15/7/09   08:43:32



94 Revolúcia a národnooslobodzovací boj v Uhorsku

R u m u n i  na svojom zhromaždení v meste Blaj (po
maď. Balázsfalva, po nem. Blasendorf) 15. mája žiada-
li zrovnoprávnenie svojho národa a oslobodenie podda-
ných (v Sedmohradsku ešte neusporiadali urbárne pome-
ry). 

Chorvátske provinčné zhromaždenie sa postavilo pro-
ti uhorskej vláde v plnej miere. Najmä potom, čo Viedeň
vymenovala za chorvátskeho bána známeho protima-
ďarsky zameraného cisárskeho plukovníka Josipa Jelači-
ča. 

beZraDnoSŤ UhorSKej VLÁDy

Maďarskí politici, ktorí proti viedenskému dvoru dosiah-
li pre Uhorsko istý stupeň nezávislosti, nevedeli, čo robiť. 
Hlásali, že nezávisle od materinského jazyka má každý 
rovnaké práva a je súčasťou jednotného uhorského ná-
roda. Teraz boli bezradní, nevedeli, čo majú robiť vo veci 
žiadostí nemaďarských národov, pretože podobná situácia 
v Európe ešte nevznikla. 

Niektorí maďarskí politici boli ochotní urobiť ďalšie 
ústupky, ale väčšina sa obávala, že krajina po takomto roz-
členení zoslabne a preto požiadavky nemaďarských náro-
dov odmietla.  

Bezradnosť a otáľanie mali vážne dôsledky. Napriek 
tomu, že nemaďarské národy väčšinou súhlasili s revolú-
ciou, postupne sa odvracali od maďarských politikov, ktorí 
neboli ochotní splniť ďalšie požiadavky.  

Do čela národných hnutí sa dostali predstavitelia, ktorí 
hľadali dohodu s viedenským dvorom. 

nÁroDnoSTi ProTi reVoLÚCii

Cisársky dvor si uvedomil, že podporovaním národnost-
ných hnutí môže revolúciu oslabiť, a tak prisľúbil ne-
maďarským národom rovnoprávnosť. Držal sa pritom 
zásady „rozdeľuj a panuj“: huckal proti sebe Maďarov a ne-
maďarov. 

V júli vypukli v mnohých oblastiach obývaných nema-
ďarskými národmi prudké boje, v ktorých padlo na oboch 
stranách veľa nevinných ľudí. 

Srbi žiadali v máji samostatné vojvodstvo, vzápätí začali 
povstanie. V pohraničnej oblasti vytvorili opevnené tábory, 
odkiaľ útočili na maďarské obce v Banáte a Báčke a vyhá-
ňali z nich obyvateľstvo.  

V Sedmohradsku uznávali niektoré rumunské skupiny iba 
cisára, ale kráľa nie. Vyostril sa aj maďarsko-chorvátsky
konikt. 

Jelačič vybudoval na pohraničných chorvátskych úze-
miach útočné pozície. Tým bola súrne nastolená potreba 
zorganizovať domobranu. 

„V týchto dňoch sa zhromaždí pri hrani-
ciach významná vojenská sila, potom pre-
jdeme do útoku: naše víťazstvo bude isté“ 
– napísal Jelačič 28. augusta 1848 cirkev-
nému predstaviteľovi Srbov.

„V našej vlasti žijú rôzne národy, ale 
jestvuje základ, na ktorom (...) azda mož-
no zjednotiť záujmy národov hovoriacich 
rôznym jazykom: je to ústavná sloboda, 
ktorá ich môže zjednotiť v spoločnej ob-
čianskej národnosti; na tomto základe mô-
žeme byť jednotní až po Jadranské more“ 
– napísal Kossuth v apríli 1848.

Prečo sa nenaplnili Kossuthove nádeje 
v národnostnej otázke?

Srbskí povstalci
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PrVÝ ZaSTUPiTeĽSKÝ KrajinSKÝ Snem

Potom, čo panovník posvätil aprílové zákony, v Uhorsku 
usporiadali voľby. Nový krajinský snem sa zišiel v júli. 

Za svoju prvoradú úlohu považoval snem zorganizovať 
obranu. Bolo totiž stále viac jasné, že viedenský dvor tak-
tizuje a naťahuje čas. Čaká len na zmenu pomeru síl, aby 
mohol revolúciu potlačiť a Uhorsko napadnúť. 

Návrh zákona o domobrane predložil Lajos Kossuth: 
v mene vlády žiadal 42 miliónov strieborných forintov a 200 
tisíc regrútov. Po jeho povzbudzujúcom prejave poslanci 
vyskočili zo svojich miest a jednotne zvolali: „Súhlasíme!“ 

Vláda okamžite začala organizovať domobranu. Na po-
krytie nákladov vydala peniaze. Kossuth sa vybral v dru-
hej polovici septembra na Dolnú zem verbovať vojsko. 
Na jeho výzvu sa pridali k domobrane desaťtisíce mladých 
ľudí.

Zloženie nového krajinského snemu:
Väčšinu (72%) poslancov nového krajin-
ského snemu tvorili príslušníci šľachty 
s pozemkami, asi štvrtinu mešťania a na 
zostávajúcich 3 percentách sa delili po-
slanci sedliackeho pôvodu a inteligencia. 
Zasadol medzi nich aj Mihály Táncsics, 
ktorého zvolili až na dvoch miestach. 
Sándor Petőfi sa však do snemu nedostal 
pre úklady svojich nepriateľov.

Čo myslíte, prečo sa podarilo šľachte 
zachovať si svoju politickú úlohu?

1.  Ktoré nemaďarské národy žili v Uhorsku na súvislom území 
a vo vysokom počte?

2.  Ktorá národnosť žila v Uhorsku vo vysokom počte, ale roz-
trúsene?

3.  Ktorý národ mal od uhorskej vlády nezávislé, historicky 
vzniknuté krajinské zhromaždenie?

4.  V akej miere vplýval na srbské povstanie fakt, že žili v po-
hraničnej oblasti, ktorá bola po vyhnaní Turkov pod pria-
mou správou Viedne? 

5.  Čo všetko mohlo zohrať úlohu v tom, že sa aj rumunské 
masy postavili proti revolúcii?

6.  Kto bol víťazom zápasu nemaďarských národov za samo-
statnosť? Prečo?

Národnostné spory v rokoch 1848–49
Národné prebudenie aj u nemaďarských 
národov.
Aprílové zákony: nerozlišujú národnosti.
→ Zhromaždenia nemaďarských národov:

Slováci: Liptovský Sv. Mikuláš
Srbi: Karlovac
Rumuni: Blaj (Balázsfalva, Blasen-
dorf)
Chorváti: provinčné zhromaždenie

22. ZAČIATOK NÁRODNOOSLOBODZOVACIEHO BOJA

Zasadacia sála zastupiteľ-
ského krajinského snemu 
v Pešti, v budove starej Re-
duty. Tu predložil Kossuth 
návrh zákona o domobrane.

Kde sú na obrázku čle-
novia prvej zodpovednej 
a nezávislej uhorskej vlá-
dy?
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Kossuth neverboval iba nováčikov, ale postaral sa aj o 
výrobu zbraní a munície, o prísahu vojakov, o armádne uni-
formy a pod.

PrVÝ ÚToK DVora

Postavenie samostatnej armády bolo mimoriadne naliehavé. 
Cisárske vojská zvíťazili v T a l i a n s k u ,  a podľa dvora nadišiel 
opäť čas nastoliť starú vládu Viedne aj v Uhorsku.  

Prvý útok dvora proti Uhorsku prišiel z juhu, smerom 
od Chorvátska. Cisársky generál Jelačič 11. septembra 
prekročil s 35 tisícovým vojskom rieku Dráva a tiahol sme-
rom na Pešť. (Táto situácia bola výhodná pre „ústavného” 
panovníka, lebo sa mohlo zdať, že ide o chorvátsko-maďar-
ský konikt.) Domobrana ho v pohraničnom pásme nebola 
schopná zastaviť. 

biTKa Pri PÁKoZDe,
SKÚŠKa ohŇom Pre DomobranU

Hrozba však znásobila silu národa. Pre neúspech rokovaní 
s panovníkom o pokojnej dohode Batthyányho (Baťáňho) 
vláda odstúpila, namiesto nej vznikol šesťčlenný Výbor pre 
obranu na čele s Kossuthom. Obkľúčenému vojsku išli na 
pomoc tisícky dobrovoľníkov. 

Uhorské vojsko sa postavilo na odpor Jelačičovi na sever-
nom brehu jazera Velence pri obci Pákozd. Bán vtedy zaslal 
hlavnému veliteľovi uhorských vojsk posolstvo: „… Zložte 
zbrane a vzdajte sa…!” 

Odpoveď namyslenému Jelačičovi dali na druhý deň –
29. septembra – uhorské zbrane. Darmo bán zaútočil, do-
mobrana sa držala skvele. Pechota naverbovaná zo sed-
liakov neustúpila. Strelci z radov študentov strieľali presne. 
Husári viedli zdrvujúce protiútoky. Jelačič musel zistiť, že 
nemá dosť síl na víťazstvo.  

Pred uzavretím prímeria bol počet Jelačičovej 
armády stále vyšší, ako počet uhorského vojska. 
Prečo si napriek tomu zvolil útek?

Kossuth sa dojatý poďakoval snemu za 
schválenie 200 000 nováčikov: „… sklá-
ňam sa pred veľkosťou národa a poviem 
len: keby bolo toľko energie v činoch, 
koľko vlastenectva som skúsil teraz, pri 
predkladaní návrhu, potom Uhorsko ne-
premôžu ani brány pekelné”.

Potlačenie európskych revolúcií: Na je-
seň 1848 bola medzinárodná situácia pre 
Uhorsko nepriaznivá. Vývoj revolúcií bol 
zvrátený. V mnohých krajinách získali 
späť moc, hoci nie v plnej miere, skoršie 
vládnuce skupiny či panovníci. Do sused-
ných rumunských kniežatstiev vtiahli ci-
sárske vojská a spolu s Turkami potlačili 
tamojší odpor.

Jelačič medzi svojimi 
vojakmi  Všimnite si 
ich oblečenie a výbavu!
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Zvolil si taktiku prímeria, no počas noci z bojiska ušiel 
smerom na Viedeň a 3. októbra už bol pri Rábe, 9. októb-
ra opustili krajinu aj jeho posledné oddiely. Jelačičove po-
mocné vojská (asi 8000 vojakov) sa potom vzdali pri obci 
Ozora. 

oKTÓbroVÁ reVoLÚCia Vo VieDni

Porážka a útek Jelačiča vyvolala vo Viedni hrôzu a paniku a 
pokúšali sa poslať bánovi na pomoc vojsko umiestnené vo 
Viedni. 

Po správach o víťazstve uhorskej armády vypuklo vo 
Viedni ďalšie povstanie. Ľud obsadil ministerstvo obra-
ny, zajal a obesil ministra Latoura (latura) a cisársky dvor
z hlavného mesta utiekol. 

Víťazní Viedenčania s nadšením očakávali, že dorazia 
uhorské vojská, ktoré prenasledovali Jelačiča. 

Ľahké víťazstvo? V čase útoku sa 
zdržiavalo v ohrozenej oblasti iba se-
demtisíc domobrancov a nováčikov. 
Táto sila bola neschopná útočníkov 
zastaviť. V rýchlom tempe ustupova-
la smerom na Pešť. Jelačič rad radom 
obsadzoval bez väčšej námahy mestá 
a obce a posielal do Viedne správy
o víťazstvách.

Pri Pákozde boli straty na oboch stranách 
nízke. Prečo bola bitka pri Pákozde predsa jed-
nou z najdôležitejších udalostí národnooslobo-
dzovacieho boja?

Kapitulácia pri Ozore

Výjav z bitky pri Pákozde. 
Jazdecký útok nepriateľa 
zastavuje delostrelectvo.
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PorÁŽKa VieDenSKej reVoLÚCie

Viedeň však čakala márne. Uhorské vojská sa na hrani-
ciach zastavili. Velenie asi tri týždne váhalo a diskutovalo 
o tom, či je možné prenasledovať cisárske vojská aj za hra-
nicami krajiny.  

Cisársky dvor sa medzitým prebral z paniky a z každej 
časti ríše začal sťahovať vojská, ktoré Viedeň obkľúčili
a čakali na uhorskú armádu. 

Keď domobrana nakoniec predsa prešla do útoku, bolo 
už neskoro. Dobre organizované cisárske vojská ju 30. ok-
tóbra pri Schwechate (švechat) porazili. O deň neskôr bola 
potlačená aj viedenská revolúcia. 

Prečo podporoval viedenský ľud svojou revo-
lúciou uhorský národnooslobodzovací boj?

1.  Čo považoval nový zastupiteľský kra-
jinský snem za svoju prvoradú úlohu? 
Prečo?

2.  Prečo mohla Viedeň zaútočiť v sep-
tembri na Uhorsko?

3.  Čomu vďačil Jelačič za svoje počia-
točné úspechy a prečo neskôr utrpel 
porážku?

4.  Aká je súvislosť medzi Jelačičovou po-
rážkou a viedenskou revolúciou?

5.  Prediskutujte, akú chybu urobilo uhor-
ské armádne velenie v októbri 1848!

6.  Nakreslite na mapu (99. strana) trasu 
Jelačičovho postupu a ústupu! Vyznač-
te miesto a termín bitky pri Pákozde! 
(Pomôže vám mapa v historickom at-
l a s e . )

Začiatok národnooslobodzovacieho boja

cieľ viedenského dvora: cieľ uhorskej vlády:
zrušenie aprílových záchrana aprílových
výdobytkov výdobytkov

↓	 ↓
útok proti príprava
revolúcii na obranu
(Jelačič) (Výbor na obranu)

  bitka pri Pákozde  
29. september


viedenská revolúcia


porážka

pri Schwechate


porážka viedenskej
revolúcie

Schwechat. Cisárske vojská 
odrážajú útok uhorskej armá-
dy, ktorá prešla cez Litavu 

oneskorene.

1–208korr5szlovák történelemkönyv .indd   98 15/7/09   08:43:36



Revolúcia a národnooslobodzovací boj v Uhorsku 99

DeCembroVÝ ÚToK

Potlačenie viedenskej revolúcie znamenalo zásadnú zmenu 
vojenskej a politickej situácie. Dvorná rada donútila Ferdi-
nanda V., ktorý posvätil zákony zo 48. roku, aby abdikoval
(odstúpil), a bez súhlasu uhorského krajinského snemu do-
sadila na trón mladého Františka Jozefa (1848–1916). 

Na cisárov rozkaz sa začal proti Uhorsku v polovici de-
cembra druhý, od predchádzajúceho oveľa mohutnejší 
útok. 

ÚSTUP UhorSKÝCh VojSK. PÁD hLaVnÉho meSTa

Hlavné sily nepriateľa (44 tisíc vojakov) útočili pod ve-
dením kniežaťa Windischgrätza (vindišgréc) zo západu. 
Chceli uhorskú armádu zničiť, obsadiť Budín a Pešť, a do-
nútiť vládu, aby kapitulovala.  

Uhorská armáda pod velením Artúra Görgeiho mala 
25 000 vojakov. Išlo väčšinou o zle vyzbrojených a len na-
rýchlo vycvičených domobrancov. Hlavný veliteľ sa preto 
do riskantných bitiek nepúšťal. Snažil sa len spomaľo-
vať postup rakúskych vojsk a rýchlym tempom sa stiahol
najprv smerom na Pešť, potom na sever do hôr. Zabránil 
tak tomu, aby protivník v presile rozdrvil uhorskú armádu 
a vyhral vojnu. Zadunajsko a hlavné mesto však prepustil 
Rakúšanom. Görgei v priebehu zimy vytvoril z nevycviče-
ného vojska údernú armádu. 

Nový panovník predniesol pred dôs-
tojníkmi spojených vojsk prejav: „Zlo-
mím každý odpor nepriateľov mojej ríše. 
Nájdem spôsob, ako nastoliť poriadok.”

Rakúskym hlavným silám sa postavila na 
odpor iba juhozadunajská armáda M ó r a  
Perczela. Bola však tri razy menšia a pri 
meste M ó r  utrpela zdrvujúcu porážku (26. 
dec.)

Preštudujte si mapu!
– Nakreslite ceruzkou trasu útoku najvýznam-

nejších armádnych jednotiek!
– Ktorá je útočiacou hlavnou silou?
– Čo bolo úlohou vojsk útočiacich od Sed-

mohradska?
– Prečo začali útok cisárske vojská proti 

Uhorsku z viacerých strán?

23. DRUHÝ ÚTOK DVORA

Windisch-Grätz 
44 000 osôb

Nugent
6000 osôb

Simunich
5000 osôb

Götz
5000 osôb Schlick

5000 osôb

Puchner
15000 osôb

Srbské slobodné od-
diely 5-8000 osôb

Dunaj
Viedeň

Schwechat Komárno

Budín
Solnok

Kápolna
Debrecín

priesmyk 
Branisko

Kluž

Sibiu

Hatvan

Pákozd

Mór

Päťkostolie
Segedín Arad

Temešvár

Rába

Dráva

Sáva

T
is

a

Dunaj

Olt
Maruša

Kereš

Sam
oš

Tisa

Rakúske sily postavené 
proti Uhorsku v decembri 

1848
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orGaniZoVanie obrany

Hlavné mesto muselo byť vyprázdnené za niekoľko dní. 
Museli presťahovať vládne úrady, zbrojárske továrne a tla-
čiareň bankoviek. 

Túto úlohu vyriešil Výbor na obranu, ktorý po železnici 
na trase Pešť-Solnok presťahoval krajinský snem a vlád-
ne úrady do Debrecína. Napriek tuhej zime a snehu sa po-
darilo presťahovať najdôležitejšie fabriky do O r a d e y .  

Neprerušene pokračovalo posilňovanie armády. Zvýšila 
sa výroba zbraní a munície. Urýchlili vojenský výcvik. 
Menšie vojenské jednotky spojili do úderných armádnych 
zborov.  

Výbor na obranu vytvoril na podporu domobrany dobro-
voľnícke oddiely. 

bemoVe VÍŤaZSTVÁ V SeDmohraDSKU

Nerušené presťahovanie vlády a krajinského snemu do Deb-
recína umožnili úspechy v Sedmohradsku *. Rozhodujúce 
zásluhy na nich mal tamojší hlavný veliteľ, poľský generál 
Jozef Bem, hrdina povstania v Poľsku v rokoch 1830–31
a októbrovej viedenskej revolúcie.  

Protivník bol v prevahe aj v Sedmohradsku, no Bem svoje 
vojsko nestiahol, naopak, prešiel do útoku. Využíval výhody 
terénu v Sedmohradsku a neraz viedol do útoku svoje jed-
notky uprostred nepriateľskej paľby osobne.  

Rakúsky hlavný veliteľ nakoniec požiadal o pomoc cárske 
vojská umiestnené v susedných rumunských kniežatstvách. 
Bem však porazil aj túto armádu. Obsadil Sibiu (po maď. 
Nagyszeben), kde boli rakúske muničné sklady a vyhnal zo 

Vyprázdnenie Pešti: „Viac ako päťsto-
tisíc meríc obilia, nesmierne množstvo 
šatstva, delá, munícia, štyridsaťtisíc nedo-
končených hlavní, zbrojovka, tridsaťdva 
bankových lisov a všetky zásoby vojen-
skej vlády boli zhromaždené v Pešti, tak-
že ich odvoz za 5-6 dní sa zdal byť prácou 
hodnou Herkula.” (Mór Jókai: Spomien-
ky. Denník z roku 1848)

Dobrovoľnícke jednotky pôsobili v tyle 
nepriateľa. Napádali ich predvoje, sťažo-
vali zásobovanie a neustále znepokojovali 
rakúske sily, čo uľahčovalo postavenie do-
mobraneckých vojsk a udržiavalo odpor 
na územiach obsadených nepriateľom.

Príchod cisárskych vojsk 
do Pešti 5. januára 1849. 
Utekajúca uhorská vláda 
už mohla využiť aj želez-

nicu.

Zistite, odkdiaľ práve 
tiahnu nepriateľské cisár-
ske vojská! (Prezradíme, 
že v pozadí vidno budínsky 
h r a d . )
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Sedmohradské cisárske i cárske vojská. Sedmohradsko, 
ktoré bolo rakúskou základňou v boji proti revolúcii v Uhor-
sku, sa zmenilo na jednu z bášt národnooslobodzovacieho 
boja. 

Postavou drobný Bem riadil obranu Vied-
ne do tej chvíle, kým nebolo rozhodnuté 
o konečnom výsledku boja. Potom odkrí-
val do jedného hostinca, dal si previazať 
ranu a preoblečený za fiakristu prešiel 
cez blokádu. Na druhý deň už rokoval s 
Kossuthom, ktorý mu zveril velenie vojsk
v Sedmohradsku.  
Bem hovorieval: „Kto chce bojovať
a zvíťaziť, ten je mojím vojakom”. Hladu-
júcich, vyzimených a slabo vyzbrojených, 
nedisciplinovaných nováčikov zmenil na 
armádu hrdinov.

1. Čo predchádzalo sústredeným útokom 
proti Uhorsku?

2. Prečo mohli byť plány viedenského 
dvora prekazené?

3. Prečo boli Bemove víťazstvá významné 
z vojenského a politického hľadiska?

Druhý útok dvora

sústredený útok
proti Uhorsku

presila

Görgei ustupuje na sever Bemove víťazstvá
– armáda je zachránená, v Sedmohradsku

ale Pešť padne

vláda v Debrecíne
reorganizácia

uhorskej armády

Plagát o Bemovom víťazstve v Sedmohradsku Prečo bolo dôležité dať 
na vedomie sedmohradské víťazstvo?

Generál Bem
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Krajina Po obSaDenÍ PeŠŤ-bUDÍna

Presťahovanie vládnych úradov a krajinského snemu do 
Debrecína a strata rozsiahlych území sťažili organizovanie 
obrany. Na protiúder sa mohli uhorské vojská pripravovať 
len v Zátisí.  

Windischgrätz sa našťastie domnieval, že uhorské sily 
melú z posledného a preto v januári útok zastavil a zostal
v Pešť-Budíne. 

biTKa Pri KÁPoLne a oLomoUCKÁ ÚSTaVa

Windischgrätz vo februári pokračoval v útoku. Pri obci K á-
polna, asi sto kilometrov od Pešti prekvapil domobranecké 
vojská, ktoré sa práve chystali na protiútok, ale teraz museli 
rýchle ustúpiť, aby predišli ťažkej porážke. 

Rakúsky hlavný veliteľ svoje víťazstvo precenil. „Vzbú-
renecké stáda som rozdrvil” – napísal v hlásení pre vieden-
ský dvor, ktorý sa natoľko osmelil, že vydal tzv. olomouckú 
ústavu. Táto ústava degradovala Uhorsko na jednu z pro-
vincií Habsburskej ríše, čím by bola zlikvidovala jeho ne-
závislosť. Ale ani nemaďarské národy v Uhorsku nedostali 
samostatnosť, v ktorú dúfali.  

Po olomouckej ústave vytriezveli aj vodcovia národností,  
ktorí prišli na to, že viedenský dvor s nimi hrá dvojakú hru. 

Z olomouckej ústavy:  
1.§ Rakúske cisárstvo pozostáva z nasle-
dujúcich korunných provincií: rakúske 
veľkokniežatstvo, salzburské kniežat-
stvo – (…) české kráľovstvo – moravské 
markgrófstvo (…) dalmátske a chorvát-
ske kráľovstvo (…) – uhorské kráľovstvo 
– sedmohradské veľkokniežatstvo (…) 
(dokopy 22 vymenovaných korunných 
provincií). 

14.§ Cisár je nedotknuteľný a svätý
a nemá zodpovednosť. 

23.§ Pre národy ríše existuje len jediný 
všeobecný občiansky zákon. 

84.§ Výkonná moc patrí v celej ríši
a v každej provincii výlučne cisárovi.

Porovnajte tieto paragrafy so zákonmi
z roku 1848! Dokážte, že národnooslobo-
dzovací boj bránil výdobytky buržoáznej 
revolúcie!

Na základe historického atlasu nakreslite do 
mapy predchádzajúcej kapitoly

a) červenou farbou trasu postupu hlavných síl 
uhorskej armády,

b) prerušovanou modrou líniou trasu úteku 
rakúskych vojsk!

Kto drží národy ríše na reťazi? Vysvetlite na-
sledujúce tvrdenie: „Maďari dostali za trest to 
isté, čo národnosti za odmenu“!

Prívrženci mieru: Windischgrätzove ná-
deje neboli nepodložené. Skupina poslan-
cov krajinského snemu si naozaj myslela, 
že všetko je stratené, ďalší boj je márny 
a chcela vyjednávať. Dosiahli len toľko, 
že vyslali delegáciu pod vedením Ferenca 
Deáka a Lajosa Batthyányho (Baťáňho)
k rakúskemu hlavnému veliteľovi.  
No Windischgrätz, ktorý sa už považoval 
za istého víťaza, žiadal bezpodmienečnú 
kapituláciu. K delegácii sa správal opovrž-
livo a o niekoľko dní dal v Pešti zatknúť 
Lajosa Batthyányho (Baťáňho), ktorý 
svoju slobodu už nikdy nezískal späť.

Vysvetlite, na akom skutočnom a domnelom 
úspechu bola postavená olomoucká ústava!

24. VYVRCHOLENIE NÁRODNOOSLOBODZOVACIEHO BOJA:
JARNÁ VÝPRAVA

To znamená Olomouc (česká karikatúra). Taká je ústavná rovnosť ná-
rodov ríše
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SLÁVna jarnÁ VÝPraVa

Sotva uschol na olomouckej ústave atrament, keď tzv. čer-
venočapičiari z Damjanichovho armádneho zboru obsadili 
Solnok. V prvých aprílových dňoch sa začala pod Gör-
geiho vedením jarná výprava uhorskej armády, ktorá 
priniesla najslávnejšie úspechy národnooslobodzovacieho 
boja.  

Podľa plánov velenia, armáda mala hlavné rakúske sily 
vlákať pri meste Gödöllő do pasce, obkľúčiť ich a zničiť.  

Uhorské vojská sa po prvý raz stretli s nepriateľom pri 
meste H a t v a n  a zvíťazili. (Toto víťazstvo malo presvedčiť 
protivníka, že prevažná väčšina vojsk sa sústreďuje v tejto 
oblasti, pričom skutočné hlavné sily sa snažili Rakúšanov 
obkľúčiť z juhu.) O dva dni pri obci Tápióbicske už zvíťazili 
hlavné sily. Rozhodujúca bitka sa odohrala 6. apríla pri Is-
aszegu. Po celodennom urputnom boji, v ktorom obe strany 
nasadili svoje hlavné sily, zvíťazili oduševnení domobranci. 
Rakúska armáda bola prinútená ustúpiť. Sotva sa jej po-
darilo vykĺznuť z obkľúčenia a predísť tak jej zničeniu.

UKončenie jarnej VÝPraVy,
oSLoboDenie bUDÍna

Po víťazstve pri Isaszegu sa uhorské vojská znova pokúsili 
nepriateľa obkľúčiť. Hlavné sily preto postupovali po se-
vernom brehu Dunaja a dosiahli víťazstvo pri Vacove,  p o -
tom pri obci N a g y s a l l ó , pri Komárne prešli cez Dunaj,  aby 
zabránili rakúskym vojskám v ústupe. 

Rakúšania však nepočkali na obkľúčenie, zanechali 
v Budíne silné strážne jednotky a rýchle z krajiny ušli. 

Görgei nechal ustupujúceho nepriateľa prenasledovať len 
menším jednotkám, on sám sa vydal oslobodiť Budín, čo 
sa mu aj podarilo, a tak jarná výprava sa úspešne skončila 
(21. mája).  

Koncom mája bolo oslobodené celé územie krajiny s vý-
nimkou niektorých hradných pevností. 

Za víťazstvo domobrancov sa Kossuth
v mene národa poďakoval takto: „Každý 
vlastenec sa musí s úctou pokloniť pred 
vodcami a pred celou oduševnenou armá-
dou, o ktorej môžem povedať: každý spl-
nil svoju povinnosť“. 

V správe pre Výbor na obranu Kossuth 
napísal: „Neskoro v noci a unavený, ale 
s pokojom na duši sa ukladám do postele, 
z ktorej dnes ráno vyľakane vyskočil Win-
dischgrätz, hľadajúc záchranu v úteku...“

Víťazstvá! Súbežne s jarnou výpravou 
obsadili Perczelove jednotky obec Srbob-
ran (po maď. Szenttamás), kde bol hlavný 
stan srbských povstalcov, a napredovali 
až po Belehrad. Bemove jednotky oslo-
bodili oblasť Temešu. Iné jednotky, na-
príklad Gáspára Noszlopyho, získali späť 
pomocou ľudových povstalcov južné Za-
dunajsko.
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Artúr Görgei (1818–1916). Ako tridsaťročný
a prakticky bez vojenských veliteľských skúse-
ností sa stal na jeseň 1848 hlavným veliteľom, 
a v celom národnooslobodzovacom boji obstál.

 Vojenské operácie jarnej výpravy
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DeKLarÁCia o neZÁViSLoSTi

Pod vplyvom úspechov jarnej výpravy prijal krajinský snem 
v Debrecíne dôležité rozhodnutia. V miestnom (kalvín-
skom) Veľkom chráme 14. apríla 1849 vyhlásil Uhorsko 
za nezávislý, samostatný štát. Detronizoval (zbavil trónu)
Habsburgovcov. Lajosa Kossutha zvolil za prezidenta-
správcu krajiny. 

Deklarácia o nezávislosti bola odpoveďou uhorského ve-
denia na olomouckú ústavu.  

Kossuth chcel zabrániť akémukoľvek ďalšiemu vyjedná-
vaniu s viedenským dvorom a rovnako chcel dosiahnuť, aby 
nezávislosť Uhorska uznali aj európske štáty.

Porovnajte Deklaráciu o nezávislosti s olo-
mouckou ústavou! Aké sú medzi nimi najdôleži-
tejšie rozdiely?

1.  Zhrňte na základe mapy najdôležitejšie 
pohyby vojsk!

2.  Vysvetlite, ako navzájom súvisia vojen-
ské a politické udalosti!

Vrchol národnooslobodzovacieho boja

Windischgrätzov postup → olomoucká ústava
Uhorské vojská usporiadajú svoje rady → jarná výprava →
hlavné nepriateľské sily opúšťajú krajinu → Deklarácia o 
nezávislosti

Bitka pri Isaszegu.  Z maďarskej strany sa na nej zúčastnilo 52 000 vojakov a 184 diel, na rakúskej strane 55 000 ľudí
a 222 diel. Po porážke sa cisárske vojská stiahli na rakúske územie. Utiekli, a tak sa zachránili.
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DEKLARÁCIA O NEZÁVISLOSTI ● Analyzujte jednot-
livé časti Deklarácie a odpovedzte súčasne na otázky! 

„Uhorsko a s ním zákonne spojené Sedmohradsko (...) 
sa vyhlasuje za slobodný, samostatný a nezávislý európsky 
štát...“

„...Habsbursko-Lotrinská dynastia sa týmto (...) v mene 
národa navždy vylučuje z panovania nad Uhorskom (...) vy-
hlasuje sa za zbavenú trónu.“

„Keď maďarský národ vstupuje do rodiny európskych ná-
rodov ako samostatný a nezávislý štát, zároveň vyhlasuje, 
(...) že s tými národmi, ktoré s ním predtým žili pod jedným 
panovníkom (...) a so všetkými ostatnými národmi (...) chce 
žiť v mieri...“

„Budúci vládny systém krajiny určí do všetkých podrob-
ností národné zhromaždenie, dovtedy ju však bude spravo-
vať (...) spolu s ministrami Lajos Kossuth vymenovaný za 
všeobecného súhlasu za prezidenta-správcu...“

VZNIK SAMOSTATNEJ UHORSKEJ ARMÁDY 
● Nová uhorská vláda začala v apríli 1848 svoju činnosť 
tak, že prakticky nemala ozbrojené sily. Ani jeden z aprílo-
vých zákonov nehovoril osobitne o vytvorení armády. Iba 
v III. zákone bolo zakotvené, že vojenské záležitosti budú 
patriť do kompetencie uhorského ministerstva. V tomto 
období, keď vznikali samostatné ministerstvá, a r m á d u  na 
celom území ríše riadil panovník, a jednotlivé vojská pat-
rili pod hlavné velenia vytvorené v jednotlivých krajinách 
ríše. Vojenské jednotky umiestnili zväčša tak, že vojakov 
z Uhorska posielali do zahraničia (na talianske, české, poľ-
ské a rakúske územia), kým v plukoch na území Uhorska 
slúžili predovšetkým rakúski, českí, poľskí, talianski, ukra-
jinskí vojaci.  

Vláda preto chcela vybojovať, aby hlavné velenia na úze-
mí Uhorska patrili pod riadenie uhorskej vlády. Batthyány-
imu (Baťánimu) sa to aj podarilo dosiahnuť: panovník v na-
riadení zo 7. mája 1848 podriadil štyri z piatich hlavných 
veliteľstiev na území Uhorska – budínske, temešvárske, 
petrovaradinské a záhrebské – uhorskej vláde, a neskôr to 
urobil aj v prípade sedmohradského (Sibiu). 

Táto armáda však v podstate nebola uhorská. V prvom 
rade závisela od panovníka. Vláda preto iniciovala vybudo-
vanie samostatných uhorských vojsk a 16. mája sa obrátila 
na ľud, aby sa hlásili dobrovoľníci. Tieto sily by boli dopl-

„Urobte potrebné opatrenia vo veci vám 
podriadených vojsk, aby všetky jednotky 
v Uhorsku a pripojených častiach, teda aj 
v pohraničnej oblasti i v Sedmohradsku, 
patrili pod právomoci uhorského minis-
terstva obrany, a aby všetky hlavné vele-
nia prijímali ďalšie rozkazy len od neho!“ 
(Rozkaz Ferdinanda V. rakúskemu minis-
trovi obrany Latourovi z 10. júna 1848.)

V akom zmysle znamenala táto časť Dekla-
rácie novinku z hľadiska medzinárodného posu-
dzovania krajiny?

Porovnajte: 1707 – Ónod, 14. apríl 1849 – 
Debrecín! Ako súvisia tieto dve udalosťi?

Na koho sa obracia táto časť Deklarácie? 
Aký, pre obe strany mimoriadne dôležitý odkaz 
obsahuje Deklarácia?

Akú dôležitú zmenu by znamenala, z hľadiska 
vládneho systému, realizácia tejto časti Deklará-
cie?

ANALÝZA PRAMEŇOV

ČÍTANIE
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nili uhorské jednotky umiestnené v zahraničí, no ich presun 
domov bol veľmi pomalý. Medzitým sa mnohí vojaci vrátili 
domov dobrovoľne. Najznámejšou takouto udalosťou bol 
útek Lenkeyho roty z haličského Mariampolu domov. 

Rozvoj uhorskej domobrany sa začal v júli 1848, keď 
Kossuth dostal od krajinského snemu 200 000 nováčikov 
(z toho 40 tisíc okamžite) a vojnový úver vo výške 42 mi-
liónov forintov. Vzápätí sa začal nábor, a do konca roka 
postavili dokopy 67 domobraneckých práporov. Takisto sa 
začalo dopĺňanie husárskych plukov husármi, ktorí prešli na 
uhorskú stranu alebo utiekli domov. Vzniklo aj delostrelec-
tvo, do ktorého vstupovali najmä poslucháči inžinierskych 
štúdií. 

Ďalší krok znamenalo na jeseň vytvorenie zahraničných 
l é g i í  * (poľskej, nemeckej, viedenskej a neskôr talianskej 
légie), ďalej dobrovoľníckych a tzv. slobodných jednotiek,  
ktoré pôsobili v tyle nepriateľa. Vojakov zabezpečovalo 
obyvateľstvo, no a výraznú pomoc znamenali aj profesio-
nálni dôstojníci, ktorí prisahali na Uhorsko. 

Ešte ťažšia bola úloha zásobovať armádu zbraňami. 
V Uhorsku predtým neboli zbrojovky. Našťastie už na za-
čiatku sa dostali pod uhorskú správu mnohé pevnosti a hra-
dy, v ktorých uskladňovali veľké množstvo zbraní. Začal 
sa aj nákup zbraní v zahraničí. Prvá väčšia zásielka prišla
7. augusta do Pešti. Tieto zbrane kúpili v Belgicku a Ang-
licku. Neskôr však podobné zásielky zadržali v Rakúsku. 
Nakoniec touto cestou prišlo zo zahraničia 10 000 zbraní. 
Lepšie sa podarilo zorganizovať domácu zbrojársku výrobu. 
Výroba zbraní za začala v továrni Peštianskej strojárenskej 

Delostrelec Granátnik

Husársky dôstojník Husár Príslušník národnej gardy

Legionár Domobranca

Hlavné oddiely uhorskej domobrany
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a železiarskej spoločnosti, ktorá od jesene fungovala ako 
Štátna zbrojovka. Neskôr sa presťahovala do Oradey. Okrem 
toho vzniklo asi 40 menších či väčších závodov na výrobu 
zbraní a vojenského materiálu. Podobným tempom sa dari-
lo zásobovať armádu šatstvom a organizovať zdravotnícke 
jednotky a nemocnice. Tieto práce riadil najprv ministerský 
predseda Batthyány (Baťáň), neskôr ako predseda Výboru 
na obranu Lajos Kossuth. 

ZÁSah rUSKÉho CÁra

Deklarácia o nezávislosti nedosiahla svoje zahranično-
politické ciele. V Európe sa totiž dostali k moci sily
tyranie. 

Úspechy jarnej výpravy presvedčili Františka Jozefa,  
že na potlačenie revolúcie a národnooslobodzovacieho boja 
v Uhorsku je jeho ríša slabá. Preto sa obrátil so žiadosťou 
o pomoc na ruského cára Mikuláša I., ktorý bol v tom 
čase považovaný za „žandára Európy“. * 

Cár sa obával, že prípadné víťazstvo revolúcie v Uhor-
sku znovu oživí revolučné hnutia v Európe, preto poslal 200 
tisícovú armádu. Európske krajiny nezabránili tomuto zá-
sahu, hoci v každej krajine, aj v Rusku sa našli pokrokovo 
zmýšľajúci, ktorí sympatizovali s národnooslobodzovacím 
bojom v Uhorsku. 

Ktoré zbrane patrili pechote, husárom, povstalcom a delostrelcom?

Talianska karikatúra o  zásahu cára. Ruský med-
veď zráža ženskú postavu symbolizujúcu Uhor-
sko, aby krvilačný cisársky orol mohol do nej 

vraziť dýku.

25. POTLAČENIE NÁRODNOOSLOBODZOVACIEHO BOJA
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SiTUÁCia V Krajine oTraSenÁ

Kossuth chcel do obranného boja zmobilizovať celé oby-
vateľstvo krajiny. Chcel sa dohodnúť aj s vodcami nema-
ďarských národov. Tieto rokovania boli sľubné. Krajinský 
snem vzápätí urobil také ústupky, ktoré sa zdali byť schodné 
na to, aby sa za revolúciu postavili aj nemaďarské národy.  

Nové uznesenia sa však zrodili príliš neskoro, aby mohli 
ovplyvniť vývoj udalostí. 

Nevydaril sa ani nový pokus o nábor, najmä preto, lebo na 
výcvik a vyzbrojenie čerstvých síl už nezostával čas.  

Krajina bola vyčerpaná finančne, hodnota peňazí klesa-
la a stále ťažšie bolo možné zaobstarávať potrebný vojenský 
materiál a doplniť chýbajúcu výzbroj. 

VojenSKÉ PorÁŽKy

V polovici júna takmer súčasne vtrhli do krajiny rakúske 
vojská pod velením Haynaua (166 tisíc) a cárska armáda
(200 tisíc). Proti nim sa postavila iba 173 tisícová uhorská 
armáda, v ktorej bojovalo mnoho čerstvo naverbovaných 
a nevycvičených nováčikov. Presila bola znásobená tým, že 
nepriateľské sily boli oveľa lepšie vyzbrojené a zásobované 
vojenským materiálom.  

Proti takejto obrovskej vojenskej presile bolo možné do-
siahnuť úspech len vtedy, keby sa bolo podarilo rýchle spo-
jiť všetky uhorské vojská, a útočiacich Rakúšanov i Rusov 
poraziť osobitne.  

Vláda s týmto zámerom vyznačila za miesto sústrede-
nia uhorských vojsk oblasť medzi Segedínom, Aradom 
a Temešvárom. Sem sa mala stiahnuť v jarnej výprave 
úspešná armáda pod Görgeiho velením, a tu sa mala spojiť 
s ostatným vojskom a rezervami. Menšie jednotky sa pritom 
pokúšali zdržiavať postup nepriateľských síl. 

Napríklad Bem zdržal so svojou malou sedmohradskou 
armádou niekoľkonásobnú presilu až poldruha mesiaca, na-
koniec v bitke pri Šegešvári a iných bitkách utrpel aj on 
veľké straty.  

Görgei sa medzitým zamiešal v Zadunajsku do menších 
bitiek, stratil tak čas a do oblasti sústredenia vojsk dorazil 
oneskorene. Haynau tak mohol napadnúť a rozdrviť vojská 
sústredené pri Temešvári. Táto porážka bola osudná.

KaPiTULÁCia Pri ViLÁGoSi

Po porážke pri Temešvári zostávala už iba jediná význam-
nejšia uhorská vojenská sila: hlavná časť armády, ktorej ve-
lil Görgei. Proti obrovskej presile však táto armáda mohla 
iba vykrvácať. Görgei sa preto bojom vyhýbal a pripravoval 
sa na kapituláciu. Žiadal od Kossutha plné právomoci. K os-
suth sa funkcie prezidenta-správcu krajiny vzdal, moc odo-
vzdal Görgeimu a s užším sprievodom krajinu opustil.  

Neskorá dohoda: Dohoda sa uzavrela 
s rumunskými revolucionármi, ktorí emi-
grovali z Valašska. Prisľúbili, že na pod-
poru revolúcie zorganizujú jednu légiu. 
V uznesení krajinského snemu z 28. júna 
sa píše: „Každej národnosti žijúcej na úze-
mí uhorskej ríše sa zabezpečuje slobodný 
národný rozvoj...“

Preštudujte si mapu v historickom atlase! 
Nájdite Temešvár! Kde je Šegešvár (Sigisoara)?

Aká bolestivá udalosť je spojená so Šegešvá-
rom?

Sledujte na mape trasu Görgeiho ústupu a 
Haynauho útoku! Hodnoťte tieto operácie!

Prediskutujte, aké výhody či nevýhody mala 
oblasť, ktorú vláda vyznačila za miesto sústrede-
nia uhorských vojsk!

Rozlúčka dôstojníka domobrany. Väčšina ušla 
po Dunaji do Turecka.
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Ku kapitulácii došlo po neúspešnom pokuse o vyjed-
návanie na poli pri Világosi pred cárskym vojskom.
Touto tragickou udalosťou bol národnooslobodzovací boj 
13. augusta 1849 ukončený. 

haynaUoVa hrÔZoVLÁDa

Po kapitulácii sa Habsburgovci domnievali, že nadišla 
očakávaná chvíľa a môžu nastoliť jednotnú ríšu, po ktorej 
veľmi túžili. 

Uhorsko chceli potrestať tak, aby odstrašili od revoluč-
ných pohybov aj ostatné národy ríše. Panovník František Jo-
zef preto dal plné právomoci generálovi Haynauovi, ktorý 
sa preslávil krutosťami.  

Haynau sa pustil do nastolenia „poriadku” nezvyčajnou 
pomstychtivosťou. 6. októbra 1849 dal v Pešti popraviť 
bývalého ministerského predsedu Lajosa Batthyányho 
(Baťáňho), v Arade zasa 13 generálov národnooslobo-
dzovacieho boja.  

Tieto popravy však znamenali iba začiatok hrôzovlády. 
Štatariálne súdy * poslali na smrť stovky a na dlhé roky do 
väzenia tisíce ľudí. Pre bývalých vojakov uhorskej armády 
bola najnižším trestom degradácia a zaradenie do rakúskych 
plukov. Pred prenasledovaním mnohí utiekli do zahraničia, 
do e m i g r á c i e . Iní v strachu pred väzením sa skrývali v kraji-
ne, útočisko našli u priateľov a známych. 

Komárno: Niektorí bojovali aj po kapi-
tulácii pri Világosi. Najdlhšie sa držal ko-
márňanský hrad pod velením Juraja Klap-
ku. Zbraňami a muníciou dobre vybavený 
hrad bránilo asi 18 000 ľudí. O sile hradu 
svedčí aj výrok súčasníkov, podľa ktorých 
Komárno bolo „Gibraltárom na Dunaji”. 
Hrdinskí obrancovia Komárna opustili 
hrad až 5. októbra, potom, čo im zaručili 
slobodný odchod.

Pozri si dobre obrázok! 
Ako prežívali vojaci túto 
udalosť?

Kapitulácia pri Világo-
si. „Niet viac nádeje, aby 
sme mohli  /.../ pokračovať 
v obrannom boji proti spo-
jeným rakúskym a ruským 

mocnostiam“. (Kossuth)

Haynau (dielo neznámeho maliara). „Britva, ktorú 
po použití treba vrátiť starostlivo do puzdra“ – 

povedal o ňom istý rakúsky dôstojník.
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110 Revolúcia a národnooslobodzovací boj v Uhorsku

VÝSLeDKy reVoLÚCie a nÁroDnooSLoboDZoVaCieho boja

Boj za nezávislé buržoázne Uhorsko nebol napriek porážke 
bezvýsledný. Cisársky absolutizmus síce prechodne zrušil 
samostatnosť krajiny a s Uhorskom zaobchádzal ako s do-
bytou provinciou, ale staré pomery, teda feudalizmus nasto-
liť už nemohol.  

V boji za spoločenský pokrok a nezávislosť sa formoval 
maďarský národ v politickom zmysle. Od čias protiturec-
kých vojen zasiahlo Uhorsko prvý raz do svetovej histórie. 

Haynauho vyhlásenie pri vymenovaní:
„Každého cisárskeho a kráľovského dôs-
tojníka, ktorý stál v službách revolucioná-
rov, dám zastreliť (…) celej Európe uká-
žem príklad, ako treba nastoliť poriadok 
a pokoj na celé storočie (…) S pokojným 
svedomím dám zastreliť stovky, lebo som 
pevne presvedčený, že to je jediná metó-
da, ako ukázať odstrašujúci príklad každej 
budúcej revolúcii.”

Vymenujeme vnútorné a vonkajšie príčiny po-
rážky boja za slobodu. Usporiadajte ich tým spô-
sobom, že vpíšete poradové čísla do príslušného 
rámčeka!

Vonkajšie príčiny Vnútorné príčiny

1.  Krajina nančne vyčerpaná.
2.  Nepriaznivá medzinárodná situácia.
3.  Zásah ruského cára.
4.  Chyby vojenského velenia.
5.  Nevyriešená národnostná otázka.
6.  Revolúcie v Európe a v iných častiach 

Habsburskej ríše sa už skončili.
7.  Činnosť prívržencov mieru.
8.  Obrovská presila protivníka.

1.  Porozprávajte krátko priebeh revolúcie 
pomocou osnovy!

2.  Doplňte osnovu! Aké trvalé výsledky 
priniesla revolúcia napriek porážke?

Potlačenie národnooslobodzovacieho boja
jarná výprava

František Jozef požiada pokus o
o pomoc cára mobilizáciu rezerv,
Útok Haynaua plán na sústredenie

a cárskych vojsk domobrany

porážka pri Temešvári
Kossuthova (Košutova) demisia

plná moc pre Görgeiho
kapitulácie pri Világosi

13. august 1849
↓

Haynauova hrôzovláda
6. október 1849, Arad

13 aradských mučeníkov. Zhora a zľava: Károly Knézics, József Nagy-
sándor, János Damjanich, Lajos Aulich, György Lahner, Ernő Poel-
tenberg, gróf Károly Leiningen-Westerburg, Ignác Török, gróf Károly
Vécsey, Ernő Kiss, József Schweidel, Arisztid Dessewffy, Vilmos Lázár
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Tému začiatkov buržoáznych premien v Uhorsku prezento-
vali dve lekcie: o období reforiem a o revolúcii a národno-
oslobodzovacom boji. 

a) obDobie reForiem

Kapitola o období reforiem prezentuje hlavné udalosti v de-
jinách Uhorska v rokoch 1800-1848. Je to obdobie rozkla-
du feudalizmu, v ktorom požiadavky spojené s nastolením 
buržoáznej spoločnosti predkladali vynikajúce osobnosti
a pokrokové skupiny.
1. Takmer 50 ročné obdobie sa skladá z kratších úsekov. 

Ohraničte tieto úseky v čase! Pomôže vám aj chronolo-
gická tabuľka na konci učebnice.
a) Obdobie napoleonských vojen.
b) Széchenyi (Séčeni) iniciátorom reforiem.
c) Do popredia sa dostávajú Kossuthove myšlienky.
d) Objavujú sa nové politické sily.

2. V období reforiem stáli proti sebe prívrženci reforiem
a konzervatívci.
a) Kto patril do konzervatívnej skupiny, v čom spočívala 

ich hlavná sila?
b) Kto patril k reformátorom? Prečo boli silní?
c) Aké činitele sťažovali zápas prívržencov reforiem? 

Prečo sa im darilo dosahovať úspechy len pomaly?
3. V období reforiem stáli v popredí polemík jazyková otáz-

ka, spoločné znášanie verejných bremien a výkupné spod 
poddanstva.
a) V čom spočívala podstata jazykovej otázky? Aké vý-

sledky sa podarilo dosiahnuť v jazykovej otázke?
b) Čo znamenalo v tomto období spoločné znášanie ve-

rejných bremien? Čo sa podarilo dosiahnuť v tejto ob-
lasti?

c) Prečo bolo z hľadiska zrušenia feudalizmu rozhodujú-
ce výkupné spod poddanstva? Aké výsledky sa zrodili 
v tejto otázke?

4. Dve najväčšie postavy obdobia reforiem Széchenyi (Séče-
ni) a Kossuth.
a) V čom rozmýšľali podobne?
b) V akých otázkach sa líšil ich názor? Prečo?
c) V ktorom desaťročí prevládali Széchenyiho (Séčeniho)

iniciatívy, a v ktorom Kossuthove?
5. V tomto období sa začína výrazný rozvoj kultúry Maďa-

rov i nemaďarských národov.
a) Kto a ako prispieval k rozvoju maďarskej národnej 

kultúry a národného povedomia?
b) Vymenujte velikánov kultúry v období reforiem! Zo-

raďte ich do skupín podľa toho, v ktorej oblasti kultú-
ry či vedy pôsobili a dosahovali vynikajúce výsledky! 
Kto z nich sa venoval aj politike?

c) Aké príbuzné rysy možno postrehnúť v rozvoji maďar-
skej a národnostnej kultúry?

d) Označte na mape miesta, kde žili nemaďarské národy 
(Slováci, Chorváti, Nemci, Rusíni, Srbi, Rumuni). Na-
píšte ich názvy k rôznym písmenám!

Z H R N U T I E

a
b

c

d

c

f

c g

Čo vám napadne pri pohľade
na tieto obrázky?
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112 Revolúcia a národnooslobodzovací boj v Uhorsku

b) reVoLÚCia a nÁroDnooSLoboDZoVaCÍ boj

1. V Uhorsku sa uskutočnila v rokoch 1848-49 revolúcia
a následne národnooslobodzovací boj, ktorý bránil revo-
lučné výdobytky. Usporiadajte pomocou časovej línie naj-
dôležitejšie udalosti tohto obdobia!

a) Posledný stavovský krajinský snem.
b) Mesiac rozmachu revolúcie.
c) V tomto mesiaci sa uskutočnia požiadavky revolúcie.
d) Revolúcia prechádza do národnooslobodzovacieho 

boja.
e) V tomto mesiaci začína dvor druhý útok proti Uhor-

sku.
f) Tieto mesiace sú svedkami slávnej ofenzívy uhorskej 

armády.
g) Obdobie porážky a pádu národnooslobodzovacieho 

boja.
2. Revolúcie, ktoré vypukli v Európe na jar 1848, sa navzá-

jom podnecovali. Pod ich vplyvom sa urýchlili udalosti aj 
v Habsburskej ríši, teda aj v Uhorsku. Konzervatívci a ci-
sársky dvor ustupovali. Prívrženci pokroku dosiahli za sot-
va poldruha mesiaca všetko, za čo márne bojovali v období 
reforiem dve desaťročia. 
a) Zhrňte udalosti európskych revolúcií a zistite, aké poli-

tické dôsledky priniesli pre Uhorsko! (Odpovedzte vpí-
saním písmen!)

Revolúcie:    Politické dôsledky:
Parížska revolúcia
Viedenská revolúcia
Pešť-budínska revolúcia
b) Tieto udalosti donútili viedenský dvor vyhovieť požia-

davkám delegácie uhorského krajinského snemu.
c) Pod vplyvom tejto revolúcie predložil 3. marca v Bra-

tislave svoje požiadavky Kossuth. Dolná tabuľa ich 
schválila.

d) Pod vplyvom tejto revolúcie prijíma Kossuthove návr-
hy aj aristokracia.

3. Revolučné požiadavky sa realizovali v aprílových záko-
noch. Ktoré sú najdôležitejšie výsledky založené na týchto 
zákonoch? Doplňte vybodkované úseky slovne!

  Aprílové zákony zrušili takmer 800 rokov trvajúci…….. 
systém, ktorý bol už brzdou spoločensko-hospodárskeho 
rozvoja. 

  Položili základy rýchlejšieho …….. rozvoja. 
  Uhorsko sa stalo takmer úplne …….. krajinou. 
4. Keď sa európske udalosti zmenili pre viedenský dvor 

priaznivo, v septembri 1848 sa pokúsil cisár zlikvidovať 
výdobytky revolúcie. Začal sa prvý útok, ktorý sa podarilo 
odraziť. Neskôr sa začali ďalšie dva veľké útoky. Sledujte 
pomocou historického atlasu vojnové udalosti a odpovedz-
te na otázky!

1848 1849 1850

Lajos Kossuth

István Széchenyi
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a) Čo umožnilo dvoru začať proti Uhorsku prvý útok? Kto 
viedol tento útok? Kde sa odohrala rozhodujúca bitka?

b) V dôsledku ktorých politických udalostí či zmien sa 
začal druhý útok proti Uhorsku? Kto ho viedol? Ktorá 
bola podľa neho rozhodujúca bitka? Aké politické dô-
sledky mala táto bitka?

5. Na jar 1849 nasledovala v národnooslobodzovacom boji 
etapa, ktorá živila nádej, že zápas môže byť úspešný. V 
tejto etape – po patričnej príprave – dosahovali uhorské 
vojská celý rad úspechov. Dokonca bola vyhlásená úplná 
nezávislosť krajiny.
a) Zhrňte na základe nasledujúcich citátov príčiny, ktoré 

umožnili protiútok uhorských síl!
„Túžba Maďarov po slobode bola vystupňovaná národ-
nou hrdosťou, zo dňa na deň rástla a vzhľadom na malý, 
päťmiliónový národ poskytli Kossuthovi neuveriteľne 
vysoký počet dobrovoľníkov. Lis bankoviek zname-
nal nevyčerpateľný zdroj peňazí, ktoré každý prijímal 
ako tvrdý strieborný peniaz. Zbrojárske továrne praco-
vali na plné obrátky. Armáde chýbali iba zbrane, prax 
a dobrí velitelia, čo všetko musela získať za niekoľko 
mesiacov…”

b) Sledujte na mape v učebnici udalosti slávnej jarnej vý-
pravy a hodnoťte ich!

c) Akou politickou deklaráciou sa skončila víťazná výpra-
va? (Kedy ju vydali a kde?) Čo obsahovala táto dekla-
rácia?

6. Po odrazení druhého útoku viedenský dvor požiadal o po-
moc zo zahraničia.
a) Na koho sa obrátil?
b) Prečo práve na neho?
c) Prečo nemohlo požiadať (dostať) o pomoc zo zahrani-

čia aj Uhorsko?
d) Prečo sa nepodarilo mobilizovať ďalšie vnútorné sily?

7. Pripomeňte si udalosti osudného tretieho útoku!
a) Kto napadol Uhorsko?
b) Kto stál na čele rakúskych vojsk?
c) Kde bola rozhodujúca bitka?
d) Aké dôsledky mala táto smutná porážka?

8. Národnooslobodzovací zápas potlačila presila rakúskeho
a ruského panovníka. Nasledovala krutá pomsta.
a) Kto riadil túto pomstu?
b) Ktorý jeho čin bol najkrvavejší a najodpornejší?
c) Kde sa stala táto udalosť a kedy? Prečo práve v tento 

deň?
9. Národnooslobodzovací boj napriek porážke nebol zbytoč-

ný. Prečo? Nájdite v učebnici správne odpovede!
10. Pozrite si Malý lexikón na konci učebnice! Ktoré pojmy 

sú spojené s týmto obdobím?
11. Na stranách 112-113 sú zobrazené sochy velikánov boja 

za buržoázne premeny. Viete, kde stoja tieto sochy?
12. Ktorého z týchto velikánov by ste si vybrali za príklad? 

Prečo?

Ferenc Deák

Sándor Petőfi
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114 Obdobie národných štátov

Nová kapitola vás zavedie do nedávnej minulosti a prevedie 
vás cez svetové dejiny druhej polovice 19. storočia.  

V Európe je to obdobie vzniku národných štátov. Spoje-
né štáty sa rozmáhajú po krutej severoamerickej občianskej 
vojne a z hospodárskeho hľadiska ide o etapu kapitalizmu 
slobodnej súťaže.  

V dôsledku tohto vývoja sa mení hospodárstvo i spoloč-
nosť. Doteraz nepoznané podnikateľské a tvorivé energie 
ľudstva podnietia ďalší technický rozvoj. Nový štát – bur-
žoázny štát – zabezpečuje pevný právny poriadok a politic-
kú slobodu a mení život ľudí na pokojnejší a bezpečnejší. 
Dlhšie mierové obdobie – „šťastné mierové roky” – zlepšuje 
životné podmienky ľudí, hoci existenčnú istotu ešte nepo-
skytuje pre každého.  

Ako sa to všetko stalo? Aké hospodárske procesy, aké idey 
a spoločenské udalosti hýbu dejinami tohto obdobia? Nasle-
dujúca kapitola hovorí o tomto dianí, ktoré bezprostredne 
predchádzalo súčasným dejinám.

roZPÍnaVoSŤ SPojenÝCh ŠTÁToV

Najvýznamnejšou krajinou Ameriky v 19. storočí sa stávajú 
Spojené štáty (USA). Masovo sem prichádzali vysťaho-
valci z Európy, ktorí obsadzovali voľné územia a zaberali 
indiánske oblasti. Spojené štáty mimoriadne rýchle rozši-
rovali svoje územia smerom na západ a juh.  

Vybudovali železničné trate. Usadlíci túžiaci po pôde 
a železničné spoločnosti pomocou vojska vyháňali a vy-
vražďovali pôvodných obyvateľov – Indiánov, ktorí zúfalo 
bránili svoje územia.  

Obsadzovanie stále nových území až po Tichý oceán malo 
pre Indiánov tragické dôsledky. Vyvraždili takmer 60-70% 
pôvodného obyvateľstva, a tí ktorí prežili, boli nahnaní do 
rezervácií (na územia vyhradené pre Indiánov), kde si síce 
mohli zachovávať svoje starodávne zvyky, ale žili vo veľmi 
biednych pomeroch. 

V procese osídľovania západu hrala dô-
ležitú úlohu okrem dopytu po pôde aj tzv. 
zlatá horúčka, ktorá vypukla roku 1848. 
Pri rieke Colorado (koloredo) v blízkosti 
Tichého oceánu objavili obrovské nále-
ziská zlata, ktoré ako magnet priťahova-
li obyčajných ľudí i dobrodruhov, ktorí 
chceli zbohatnúť. Vďaka tomu sa zmeni-
lo San Francisco (sen frensisko) do roku 
1900 na polmiliónové veľkomesto (roku 
1846 malo iba 600 obyvateľov).

Pomocou mapy v historickom atlase 
a učebnice porozprávajte históriu obsa-
dzovania západných území!

IV. OBDOBIE NÁRODNÝCH ŠTÁTOV
   

Ú V O D

Odporúčaná literatúra:
A megújuló világ rendje. Új képes törté-

nelem. Bp., 1994 (Larousse-Officina 
Nova)

A megváltozó európa képe. Új képes tör-
ténelem. Bp., 1994 (Larousse-Officina 
Nova)

Birodalmak és távoli gyarmatok. Új ké-
pes történelem. Bp., 1994 (Larousse-
Officina Nova)

R. Szabó Jenő: Polgárháború Észak-
amerikában. Képes történelem. Bp., 
1976 (Móra)

Lukács Lajos: A magyar garibaldisták 
útja

Gonda Imre: Bismarck
Horváth Árpád: Korok, gépek, feltalálók
Szluka Emil: Gépek és gyárak világa
Száva István: A Menló-parki varázsló.

(Edison élete)

26. OBČIANSKA VOJNA V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH SEVEROAMERICKÝCH
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občianSKa Vojna meDZi SeVerom a jUhom

Hospodársky rozvoj krajiny s obrovskou rozlohou a rastú-
cim počtom obyvateľov sa urýchlil, zároveň bol veľmi ne-
vyrovnaný. 

Na hustejšie obývaných severných územiach sa vytvoril 
kapitalistický veľkopriemysel, ktorý zamestnával desaťti-
síce námezdných robotníkov. 

Na juhu sa zachovali otrokárske plantáže, ktoré vznik-
li v 17.-18. storočí. Aj tieto vyrábali síce pre kapitalistický 
svetový trh, zároveň brzdili vývoj severných oblastí. Viac 
ako tri milióny černochov pre Sever neprichádzali do úva-
hy ani ako lacná pracovná sila, ani ako odbytisko. (Južania 
okrem toho obchodovali v prvom rade s Anglickom. Pre ta-
mojšie textilné továrne vyvážali hlavne bavlnu.) 

Rozpory sa vyostrovali najmä pre otrokárstvo a vyústili 
do otvorenej zrážky po tom, čo za prezidenta bol zvolený
kandidát Severu Abraham Lincoln (linkoln), ktorý s otro-
kárstvom nesúhlasil. (Pred ním bol prezidentom predstavi-
teľ Juhu.) Jedenásť južných štátov voľbu neprijalo a vy-
stúpilo z Únie, čo Severania označili za „vzburu“. Spojené 
štáty sa rozdelili na dve časti a vypukla občianska vojna
(1861–1865). 

„Na strane Únie sa vedie boj preto, aby 
sme vo svete udržali takú formu a obsah 
vládnutia, ktoré sleduje zlepšenie osudu 
ľudí a aby sme sňali z ich ramien všetky 
zbytočné bremená, (...) aby sme pre kaž-
dého zabezpečili rovnaké šance v súťaži 
života.“ (Z prejavu A. Lincolna v kongre-
se 4. júla 1861)Aký je rozdiel medzi vojnou a občianskou vojnou?

Abraham Lincoln. „Tento národ /.../ znovu nasto-
lí slobodu“ – povedal po rozhodujúcej bitke pri 

Gettysburgu.

Bavlníková plantáž na juhu Všimnite si spôsob oberania a prepravy bavlny a hospodárske budovy plantáže!
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116 Obdobie národných štátov

SeVer a jUh:
CieLe a Pomer SÍL

Sever a Juh sa dostali do koniktu nielen preto, lebo
sa nevedeli dohodnúť, pre koho má pracovať černošská 
pracovná sila: ako otrok na južných plantážach, alebo ako 
lacná námezdná pracovná sila v priemysle severu. 

Oveľa dôležitejšia bola otázka, koho záujmom bude 
slúžiť vedenie Spojených štátov.

Odpovedzte na nasledujúce porovnávacie 
otázky!

Juh Sever
Komu patrí pôda? Komu patria továrne? 
Pre koho pracujú Kto v nich pracuje?
na plantážach? 
Prečo chceli Južania Prečo bolo zrušenie
zachovať otroctvo? otroctva 

v záujme Severanov?

Továreň na severe. Titulná 
strana amerických novín.

 Aké charakteristické črty 
továrne vidno na obrázku? 
O čo viac odborných znalostí 
si vyžaduje práca v továrni ako 
práca na plantáži? Možno vy-
učiť oslobodených otrokov na 

prácu v továrni?
 Aké výrobky rozoznávate na 

obrázku?
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Priebeh občianSKej Vojny

Zo začiatku dosahoval úspechy vojensky lepšie organizo-
vaný otrokársky Juh. Jeho vojská sa priblížili aj k hlavné-
mu mestu Washingtonu. Po úspešnej obrane a prechodných 
menších porážkach sa však postupne dostali do prevahy Se-
verania.  

Významnú úlohu v tom zohralo opatrenie prezidenta Lin-
colna, ktorý (od 1. januára 1863) oslobodil otrokov žijúcich 
na území vzbúrených štátov. V dôsledku tohto opatrenia 
utiekli otroci masovo na sever, kde sa zapojili do armády.  

Rozhodujúci obrat vo vojne priniesla bitka pri Gettys-
burgu (19. november 1863), ktorá trvala tri dni a Severania 
v nej dosiahli nad hlavnými útočiacimi silami Južanov drvi-
vé víťazstvo.  

Vzápätí prevzal iniciatívu Sever, jeho jazdecké vojská 
vyplienili južné územia. Obsadili aj hlavné mesto Južanov 
a roku 1865 sa skončila občianska vojna víťazstvom Se-
veranov.  

Tým sa jednota Spojených štátov upevnila a ďalšie sme-
rovanie kapitalistického rozvoja určoval priemyselne rozvi-
nutý Sever.

SPojenÉ ŠTÁTy SVeToVoU VeĽmoCoU

Po skončení občianskej vojny sa výrazne urýchlil priemy-
selný rozvoj v Spojených štátoch, ktoré boli bohaté na su-
roviny.  

Vďaka prisťahovalectvu a oslobodeniu otrokov mala kra-
jina k dispozícii veľké množstvo pracovných síl. Americkí 
podnikatelia využívali vo svojich továrňach najmodernej-
šiu techniku. 

Každý továrnik sa snažil zvyšovať výrobu, získať zákaz-
níkov a vytlačiť z trhu konkurenciu. Zaľudnili sa aj predtým 
riedko obývané západné oblasti. Prispelo to k rastu vnútor-
ného trhu. 

Vojenský pomer síl: Na začiatku občian-
skej vojny bola armáda Spojených štátov 
mimoriadne malá, počet jej vojakov dosa-
hoval iba 26 000, a dôstojníci pochádzali 
zväčša z Juhu. Zo začiatku tvorili vojsko 
na Juhu, aj na Severe dobrovoľníci. Vše-
obecnú povinnosť vojenskej služby za-
viedli na Juhu roku 1862, na Severe roku 
1863.

Ako to ovplyvnilo počiatočné obdobie 
vojny?

Aké konikty sa mohli ešte vynoriť medzi Se-
verom a Juhom? Myslíte napr. na to, aké clá sú 
výhodné pre poľnohospodársku či priemyselnú 
krajinu!

Zistite, z ktorej európskej krajiny prišiel naj-
vyšší počet ľudí do Spojených štátov v 19. storo-
čí!

23 štátov

9 miliónov obyvateľov

5,5 milióna belochov
3,5 milióna farebných

22 miliónov obyvateľov

11 štátov

Pomer síl medzi Severom a Juhom

Ruiny južanského hlavného mesta Richmondu 
(dobová fotografia)
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Vďaka rýchlemu priemyselnému rozvoju a územnej 
rozpínavosti sa stali USA na konci 19. storočia svetovou 
veľmocou. V oblasti priemyselnej výroby sa dostali na prvé 
miesto vo svete, dokonca sa stali koloniálnou veľmocou. 

ameriCKÉ roboTnÍCKe hnUTie

Súbežne s rozvojom priemyslu zosilnelo aj americké ro-
botníctvo. Americkí robotníci boli v lepšom postavení ako 
európski, pretože bol dopyt po pracovnej sile a pracovné 
mzdy boli vyššie. Pracovný deň však bol dlhší a pracovné 
tempo ešte rýchlejšie ako v Európe. Preto z času na čas 
vypukla v USA štrajková vlna.  

Roku 1866 vyhlásili americkí robotníci generálny štrajk 
na celom území Spojených štátov s požiadavkou zavedenia 
8 hodinového pracovného dňa. Prvého mája došlo v Chica-
gu (čikégo) medzi robotníkmi a políciou ku krvavej zrážke. 
Ako spomienka na tieto udalosti vyhlásili prvý máj za svia-
tok robotníkov a práce. 

Zmeny v rebríčku priemyselných krajín
v rokoch 1860–1900

1860 1880 1900
Anglicko
Francúzsko
U S A
Nemecko

Anglicko
U S A
Nemecko
Francúzsko

U S A
Nemecko
Anglicko
Francúzsko

Preštudujte tabuľku! Vysvetlite, prečo 
mohli USA predbehnúť za taký krátky čas 
dávnejšie industrializované krajiny v obje-
me priemyselnej výroby!

Pre technický rozvoj je charakteristické, 
že kým v rokoch 1790–1800 patentova-
li iba 276 vynálezov, o 50 rokov neskôr, 
v rokoch 1840-1850 už 6480 a v rokoch 
1890–1900 presne 235 tisíc.

Prisťahovalci: Mimoriadne rýchle sa 
rozvíjajúca krajina prijímala z Európy mi-
lióny prisťahovalcov. Vysťahovalecký lís-
tok na loď v preplnenej zadnej palube stál 
z Hamburgu do New Yorku iba 7 dolárov. 

Prečo bola pre Ameriku dôležitá obrovská 
masa prisťahovalcov?

1.  Prečo bol rozvoj Severu a Juhu odliš-
ný?

2.  Prečo zvíťazil v občianskej vojne Se-
ver?

3.  Aké dôsledky malo víťazstvo Severu?

Občianska vojna v Spojených štátoch
vznik USA

	 
kapitalistická otrokárske

industrializácia na Severe poľnohospodárstvo na Juhu

konikt Sever-Juh


občianska vojna


víťazstvo Severanov


urýchlenie kapitalistického rozvoja


Amerika najrozvinutejšou priemyselnou krajinou

Prisťahovalci čakajú v 
newyorskom prístave na
registráciu  S akými ná-
dejami sa vysťahovali ľu-
dia z Európy do Spojených 

štátov?
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oTÁZKa ZjeDnoTenia nemeCKa a TaLianSKa

Buržoázne revolúcie roku 1848, ktoré v strednej a južnej 
časti Európy odstránili feudalizmus, vytvorili najdôležitej-
šie podmienky pre kapitalistický rozvoj. Zostali však dlžné 
zaistením jednej z ďalších podmienok rozvoja. Nepodarilo 
sa vytvoriť zjednotené Taliansko a Nemecko.  

Desiatka talianskych a vyše tridsať nemeckých štátov 
(štátikov) mali naďalej svoje samostatné kniežatstvo, vlast-
nú menu, vlastné obchodné a priemyselné zákony. a nie pre 
každého rovnako otvorené colné územie,  

Tento stav výrazne brzdil kapitalistický rozvoj. Preto sa 
Nemci i Taliani snažili o vytvorenie vlastného, jednotného 
národného štátu. 

VZniK jeDnoTnÉho TaLianSKa

Najprv vzniklo jednotné Taliansko. 
Taliansky ľud sa už od revolúcie v rokoch 1848–49 po-

stavil proti Habsburgovcom, ktorí po potlačení týchto revo-

Francúzsko za Napoleona III.: Vznik ta-
lianskej a nemeckej jednoty závisel okrem 
Rakúska a Pruska od Francúzska. Fran-
cúzsko bolo v tomto čase opäť významnou 
európskou mocnosťou. Panovník Napole-
on III. (syn Napoleonovho brata), ktorého 
roku 1852 korunovali za cisára, sa zapojil 
do európskej politiky aktívne.  

V záujme Francúzska pomáhal najprv 
Talianom proti Rakúšanom, neskôr sa 
zasa pokúšal zabrániť nemeckej jednote.

Taliansko je iba geogracký pojem“ – pove-
dal Metternich. Čo znamená toto tvrdenie?

Preštudujte mapu! Prečo sú pre taliansky 
a nemecký ľud nevýhodné politické hranice tohto 
obdobia?

Prečo sa nepodarilo v revolúciách roku 1848 
zmeniť tieto nevýhodné pomery?

27. ZMENY NA MAPE EURÓPY
NOVÉ NÁRODNÉ ŠTÁTY: TALIANSKO A NEMECKO

S e v e r n é 
m o r e

Č
ie

r n
e 

m
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B a l t s k é
m

o
r e

S t r e
d

o
z e m n é m o r e

J
a

d

r a n s k é
m

o
r e

Hranice Rakúska 
(Habsburskej ríše)
Hranice Nemeckej 
únie (1864)
Hranice Pruska

Hranice talianskych a 
nemeckých štátikov
Územia obývané 
Nemcami
Územia obývané 
Talianmi

Rozčlenená stredná Európa v roku 1848
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lúcií ovládli mnohé talianske územia, väčšiu časť severného 
Talianska (Miláno, Benátky). Oslobodenie týchto území sa 
stalo národnou záležitosťou.

Využil to jeden z talianskych panovníkov, piemontský 
kráľ, ktorý roku 1859 začal za podpory francúzskeho cisára 
Napoleona III. vojnu proti Habsburgovcom. Francúzsko-
piemontské vojská dosiahli víťazstvo. Z väčšiny okupova-
ných talianskych provincií vytlačili Rakúšanov. Oslobodené 
provincie, neskôr aj ďalšie talianske štáty sa potom pripo-
jili k Sardínsko-piemontskému kráľovstvu.  

Ukončenie zjednotenia krajiny je spojené s  Garibaldi-
ho menom. Roku 1860 sa na čele 1000 dobrovoľníkov (tzv. 
červenokošeliari), medzi ktorými boli aj mnohí Maďari, vy-
lodil na Sicílii, ktorá bola súčasťou Neapolského kráľovstva 
a oslobodil celé južné Taliansko. Moc si však neponechal, 
ale ju odovzdal piemontskému kráľovi, ktorého roku 1860 
zvolili za panovníka jednotného Talianska.  

Záverečným aktom zjednotenia krajiny bolo v t i a h n u t i e  
talianskych vojsk do Ríma (1870), kde za podpory fran-
cúzskeho cisára vládol pápež. Vďaka jednotnému územiu, 
rastúcemu počtu obyvateľov a rozvíjajúcemu sa priemyslu 
sa Taliansko postupne zaradilo medzi významné krajiny Eu-
rópy. 

VZniK jeDnoTnÉho nemeCKÉho ŠTÁTU
– PorÁŽKa raKÚSKa

Obyvateľstvo niektorých nemeckých štátov sa pokúšalo 
dosiahnuť jednotu Nemecka už počas revolúcií roku 1848. 
Vtedy sa to nepodarilo, avšak jednota zostala naďalej 
ústrednou snahou nemeckého národa a politiky. Obaja naj-
významnejší nemeckí panovníci, rakúsky cisár (František 
Jozef I.) a pruský kráľ (Wilhelm I.) preto chceli pod vlast-
ným vedením vytvoriť jednotnú nemeckú ríšu a kontrolo-
vať menšie nemecké kniežatstvá.

Vznik Medzinárodného červeného krí-
ža: Kľúčovou udalosťou rakúsko-pie-
montskej vojny bola bitka pri Solferine.
Jej význam nespočíva iba v tom, že ra-
kúskym vojskám velil osobne cisár Fran-
tišek Jozef a utrpel porážku, ale stala sa 
tu aj ďalšia pamätná udalosť. Keď H e n -
r i  D u n a n t  (anri dynan) videl na bojisku 
masy neošetrených ranených, rozhodol sa 
založiť humanitný spolok Červený kríž.
Dnes je najznámejšou a najvýznamnejšou 
medzinárodnou humanitárnou organizá-
ciou.

Revolúcie roku 1848 sa pokúšali vytvoriť jed-
notné Nemecko zdola. Bismarck to uskutočnil 
zhora. Analyzujte, v čom sa podobajú a v čom sa 
líšia tieto dva druhy nemeckej jednoty?

Porovnajte pomocou historického atlasu úze-
mie Sardínsko-piemontského kráľovstva s úze-
mím jednotného Talianskeho kráľovstva! Koľko-
násobný je rozdiel?

Vylodenie Garibaldiho čer-
venokošeliarov na Sicílii 

11. mája 1860
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Rozhodla medzi nimi sila zbraní. Roku 1866 začali proti 
sebe vojnu a pruská armáda hneď na začiatku rozprášila pri 
meste Königgrätz hlavné rakúske sily. Následne porazila aj 
vojská menších nemeckých kniežat, ktorí boli spojencami 
Rakúšanov. Prusi tak získali v rámci nemeckých štátov 
vedúce postavenie. 

VZniK nemeCKÉho CiSÁrSTVa
– PorÁŽKa FranCÚZSKa

Po porážke Rakúska vystupoval proti nemeckej jednote 
francúzsky cisár Napoleon III. Chcel zabrániť tomu, aby 
v susedstve Francúzska vznikol silný nemecký štát. Preto 

Porovnajte pomocou historického atlasu úze-
mie Pruska a Nemeckého cisárstva!

Vysvetlite Bismarckov výrok!

S
e v e r n é

m o r e

B a l t s k é m o r e

DÁNSKE KR. ŠVÉDSKE
KR.

BELGICKO

BADEN

WÜRTTEMBERSKO
FALCKO

DURÍNSKO

ŠVAJ-
ČIAR SKO

FRAN CÚZ-

SKO

R U S K O

Berlín

Berlín

H O L A N

D
S

K
O

P
R

U
S

K
O

Sedan Königgrätz

Praha

Viedeň

Strassburg

Štrasburg

Č E C
H

Y

BAVORSKO

RAKÚSKO-
UHORSKÁ 

MONARCHIA

Nemecké cisárstvo r. 1871
Prusko r. 1861

Územia pripojené k Prusku r. 1866

Územia, ktoré sa pripojili k Prusku r. 1866

Juhonemecké štáty, ktoré sa pripojili r. 1871

Alsasko-Lotrinsko

RAKÚSKO

Praha

Južné hranice Nemecka r. 1866

Hranice Nemeckej únie (niekdajšej 
Nemecko-rímskej ríše) r. 1864 (na 
malej mape)

 Vznik nemeckej jednoty

Knieža Otto von Bismarck (fon bizmark) (1815-
1898), ktorý zohral rozhodujúcu úlohu pri vytvo-
rení zjednotení Nemecka. Najprv bol pruským 
predsedom vlády, neskôr kancelárom jednot-
ného Nemecka. Zastával názor, že „o veľkých 
otázkach doby sa nerozhoduje v prejavoch 
a väčšinovými rozhodnutiami, ale krvou a žele-
zom“. Preto, a pre jeho rozhodnosť ho nazývali 

„železným kancelárom“.

Pruský panovník blahoželá následníkovi trónu po 
bitke pri Königgrätzi. V dejinách európskych vo-
jen tu po prvý raz (Prusi) použili pušky, ktoré sa 

dali nabiť zozadu.
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začal roku 1870 vojnu proti Prusku. Pruská armáda však 
dosiahla rýchle úspechy, francúzske vojská utrpeli poráž-
ku. Po víťazstve zvolili nemecké kniežatá pruského kráľa za 
cisára jednotného Nemecka (18. január 1871).  

Vznikom jednotného Nemecka sa namiesto Pruska, ktoré 
bolo už predtým silnou mocnosťou, objavila v strede Eu-
rópy ešte silnejšia veľmoc - Nemecké cisárstvo (Nemecká 
ríša).  

Cisárske Nemecko sa stalo jednou z určujúcich krajín Eu-
rópy nielen vďaka rozlohe, počtu obyvateľstva, či vojenskej 
sile, ale aj stále rastúcej hospodárskej sile.  

Do nemeckého hospodárstva prúdil vo forme obrovských 
vojnových reparácií z Francúzska (5 miliárd zlatých fran-
kov) nevídaný objem kapitálu. Vznik jednotného a veľké-
ho trhu, rozmach vojenského priemyslu, horúčkovitá stavba 
železníc a lodí takisto prispievali k urýchleniu priemyselné-
ho rozvoja. Nemecko postupne dosiahlo a potom aj pred-
behlo priemyselný rozvoj Francúzska, neskôr, na prelome 
storočí aj Anglicka. 

Parížska komúna: V prvých šiestich 
týždňoch francúzsko-pruskej vojny Prusi 
obkľúčili a porazili prevažnú časť fran-
cúzskej armády a zajali aj Napoleona III. 
(september 1870). 

Pod vplyvom tejto porážky francúz-
sky ľud vyhlásil republiku. Vznikla nová 
buržoázna vláda, ktorá nakoniec uzavre-
la s Prusmi prímerie a prepustila im dve 
provincie (Alsasko a Lotrinsko), dokonca 
platila aj vysoké vojnové reparácie.  

V tom istom čase vznikla parížska 
komúna. Obyvateľstvo hlavného mesta 
totiž povstalo proti vláde vyjednávajúcej 
s Prusmi a počas 72 dní riadila Paríž mest-
ská rada pozostávajúca z predstaviteľov 
malomešťanov a robotníkov.  

Po uzavretí prímeria s Prusmi komúnu 
potlačila nová buržoázna vláda (v spolu-
práci s pruskou armádou obkľúčili Paríž), 
ktorá nestrpela, aby vo Francúzsku jestvo-
vala proti nej aj iná vláda, ktorá skrývala 
v sebe prvky diktatúry. V krvavých po-
uličných bojoch padlo viac ako 20 000 
ľudí.

1.  Prečo zostala talianska a nemecká jed-
nota významným problémom aj po revo-
lúciách roku 1848?

2.  Čo rozumiete pod pojmom národný 
štát?

3.  Vysvetlite, čo je jednota vytvorená zho-
ra!

4.  Ako sa zmenili mocenské pomery po 
vzniku talianskej a nemeckej jednoty?

5.  Vyznačte v osnove súvislosti!

Talianska a nemecká jednota
Nevyriešené problémy 1848

Národné štáty

talianska jednota nemecká jednota

vojny

talianske kráľovstvo Nemecká ríša

jednota zhora

nová, silná veľmi silná
mocnosť svetová mocnosť

Vyhlásenie Nemeckého cisárstva v Zrkadlo-
vej sále versaillského paláca. V prostriedku je 
Bismarck, ktorý práve prečítal deklaráciu. Vpra-
vo od neho je náčelník generálneho štábu Molt-
ke. Na pódiu je cisár Vilhelm, za ním následník 

trónu.

V ktorej európskej krajine, podľa tohto obráz-
ku, vyhlásili zrod jednotného Nemecka?
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SLabnÚCa moC oSmanSKej rÍŠe
na baLKÁne

V 60. a 70. rokoch 19. storočia sa odohrali významné zme-
ny nielen v strednej Európe, ale aj na Balkáne. Osmanská
ríša bola z Uhorska vytlačená a v ďalších vojnách utrpela 
porážku aj od cárskych vojsk. Po 400 rokov utláčané bal-
kánske národy využili jej zoslabnutie a začali boj za svo-
ju slobodu. „Balkánska otázka“ sa stala európskym prob-
lémom. Išlo v nej o to, kam majú patriť balkánske národy
(a územia), respektíve sa rozhodovalo o osamostatnení bal-
kánskych národov. Rakúska a cárska ríša si robila zálusky 
na balkánske územie, pričom balkánske národy sa snažili 
vytvoriť svoje národné štáty.  

Európskym veľmociam spôsobovala starosti predo-
všetkým balkánska rozpínavosť Ruska, ktoré sa chcelo zís-
kaním tureckých území dostať k Stredozemnému moru a zá-
roveň si podmaniť celý Balkán.

oSLoboDZoVaCÍ boj baLKÁnSKyCh
nÁroDoV

Rýchle slabnutie Osmanskej ríše postrehli už na začiatku 
storočia najprv Gréci. Roku 1821 začali povstanie pro-
ti tureckej nadvláde. Turci sa ho snažili krvavo potlačiť. 
Boj Grékov za slobodu sledovala celá európska verejnosť 
so sympatiami. Neskôr, keď si to vyžadovali záujmy veľ-
mocí, Angličania, Francúzi a Rusi vystúpili proti sultán-
skej moci aj spoločnou ozbrojenou akciou. Grécko získa-
lo svoju nezávislosť roku 1830 a mohlo sa rozvíjať ako 
národný štát. 

Krymská vojna: Keď Rusko obsadilo 
Moldavsko a Valašsko, ktoré boli dovtedy 
pod tureckou správou, vypukla roku 1853 
vojna medzi cárskou a sultánskou ríšou. 
V obave o rast ruského vplyvu prišli na 
pomoc Turecku Anglicko a Francúzsko. 
Po rozbití ruskej otily trvala krvavá 
krymská vojna tri roky a skončila sa po-
rážkou Ruska. Vo vojne padlo takmer 
300 000 Rusov, ale významné straty utr-
peli aj Francúzi a najmä Angličania. Po-
rážkou na vlastnom území sa cítilo Rusko 
mimoriadne potupené. Cár Mikuláš I., 
ktorý pomáhal potlačiť revolúciu v Uhor-
sku, zomrel počas krymskej vojny.

Sila verejnej mienky: Anglicko podporo-
valo grécky oslobodzovací zápas nielen z 
politických pohnútok, ale aj pre sympatie 
a podporu, ktoré prejavoval anglický ľud 
voči gréckemu boju za slobodu. (Tisícky 
anglických dobrovoľníkov sa osobne zú-
častnili v bojoch.)

28. ZMENY NA MAPE EURÓPY.
NÁRODNÉ ŠTÁTY NA MIESTE UPADAJÚCEJ OSMANSKEJ RÍŠE

Obrázok z krymskej vojny. Obranné múry Sevastopoľa.

Umieranie Grécka. Delacroix (delakroa), ktorý 
zobrazil alegorickú postavu bojujúcu proti turec-
kej nadvláde, patril medzi najväčších maliarov 
19. storočia práve vďaka obrazom s historickým 

námetom.
 Čo chcel Delacroix vyjadriť a dosiahnuť týmto 

obrazom?

1–208korr5szlovák történelemkönyv .indd   123 15/7/09   08:43:55



124 Obdobie národných štátov

neZÁViSLoSŤ rUmUnSKa,
SrbSKa a bULharSKa

Rozpad Osmanskej ríše pokračoval oslobodzovacím bojom 
ďalších balkánskych národov.  

Vo dvoch rumunských kniežatstvách, vo Valašsku a Mol-
davsku sa dostali na trón najprv národní panovníci, neskôr 
(1859) sa tieto dve kniežatstvá spojili a vzniklo Rumunsko. 
Nový štát zostal navonok súčasťou Osmanskej ríše. Dane 
platil Porte (sultánovi), ale svoje záležitosti riadil zväčša 
sám. (Do roku 1881 bolo Rumunsko kniežatstvom, potom 
ústavnou monarchiou s kráľom, ktorý pochádzal z nemec-
kej panovníckej dynastie.) 

Po niekoľko desaťročí trvajúcom boji zostalo v Srbsku
roku 1833 iba šesť tureckých posádok. Po nátlaku veľmocí 
stiahlo Turecko roku 1867 svoje vojská aj z týchto miest.  

Situácia Bulharska bola ťažká preto, lebo krajina patri-
la k vnútorným územiam Osmanskej ríše. Rôzne povstania, 
napriek ťažkým obetiam, nemohli byť spočiatku úspešné. 
Bulharský národ sa však nevzdal. Bojoval ďalej, no povsta-
nie v septembri 1875 a v apríli nasledujúceho roka Turci 
porazili. Povstanie a následné kruté represálie však upozor-
nili svet na hrdinský boj Bulharov. (V týchto bojoch padol 
„bulharský Petőfi“ – Christo Botev.)

V Srbsku sa začalo protiturecké povstanie 
hneď na začiatku 19. storočia, roku 1804, 
pod vedením Karadjordjeviča. Úspešne 
sa skončilo po mnohých desaťročiach. 
Krajina patrila potom pod tureckú správu 
iba navonok.

Dunaj medzinárodnou trasou: Pri nasto-
lení rumunskej jednoty zohrala významnú 
úlohu parížska konferencia roku 1859. 
Zaujímavosťou tejto konferencie bolo 
vyhlásenie rieky Dunaj za medzinárodnú 
plavebnú trasu, po ktorej treba zabezpečiť 
slobodnú plavbu pre každý národ. Malo to 
vtedy protiruské pozadie. Prečo?

Preštudujte mapu v učebnici! Zistite, kde sa 
tiahli severné hranice Osmanskej ríše na začiat-
ku a na konci 19. storočia!

Čo označujú dve šípky z rakúsko-uhorskej 
a cárskej ríše otočené na mape nadol?

Vymenujte národy, ktoré počas 400 rokov žili 
na tomto území pod tureckou nadvládou!
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Územie pripojené
k Srbsku r. 1913
Územie pripojené
k Bulharsku r. 1913
Územie pripojené ku Grécku r. 1913

Hranice Tureckej ríše pred oslobodzovacími 
vojnami
Hranice Tureckej ríše po oslobodzovacích vojnách

Balkánsky polostrov v 19. storočí 
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ÚčaSŤ VeĽmoCÍ na rieŠenÍ
baLKÁnSKej oTÁZKy

Oslobodenie balkánskych národov spod tureckej nadvlá-
dy priniesla nakoniec rusko-turecká vojna v rokoch 1877–
78. Ruské vojská hlboko vnikli na Balkánsky polostrov a po 
sérii víťazstiev sa dostali až k tureckému hlavnému mestu. 
Turecko bolo nútené prijať mier, vďaka ktorému výrazne 
vzrástol ruský vplyv na Balkáne (san-stefanský mier).  

Tento vývoj donútil veľmocí, ktoré žiarlivo sledovali 
ruskú rozpínavosť, k ďalšiemu kroku. Roku 1878 na ber-
línskej konferencii si veľmoci vynútili nové balkánske 
usporiadanie. Rumunsko, Srbsko a Čierna Hora sa stali úpl-
ne nezávislými štátmi, Bulharsko iba čiastočne, no v záujme 
oslabenia ruského vplyvu umožnili pre Rakúsko-uhorskú 
monarchiu kontrolovať Bosnu a Hercegovinu, ktoré sa 
tiež oslobodili spod tureckej nadvlády. 

Zdalo sa, že balkánsky problém bude usporiadaný. Gréc-
ko, Rumunsko, Srbsko, Čierna hora, Bulharsko a nakoniec 
Albánsko sa stali nezávislými národnými štátmi. Pre územné 
spory sa však často dostali do vojnového koniktu, pričom 
Rakúsko-uhorská monarchia a cárske Rusko sa snažili svoj 
vplyv na Balkáne zosilniť. Hrozilo to ďalšími vojnami. 

Protichodné záujmy Ruska a Rakúsko-Uhorska spolu 
s miestnymi národnými koniktmi viedli k tomu, že Balkán 
sa stal európskym „sudom s pušným prachom“.

Rusko-turecká vojna: Cárske Rusko 
chcelo svoj vplyv rozšíriť na Balkán a plá-
novalo získať kontrolu nad morskými úži-
nami zabezpečujúcimi východ z Čierneho 
mora, preto roku 1877 vyhlásilo Turecku 
vojnu.  
Ruské vojská počas postupu na polostrov 
podporovali národnooslobodzovací boj 
balkánskych národov. Zo začiatku postu-
povali pomalšie, lebo Turci sa bránili hú-
ževnato. Prudké boje sa odohrali na ceste 
cez Balkánske pohorie, pri úžine Šipka
a pri pevnosti Plevnej, ktorú Turci bráni-
li dlhé mesiace. Keď turecký odpor Rusi 
prerazili, čoskoro sa ocitli pri predmes-
tiach Konštantinopola. Európske veľmoci 
však zachránili Osmanskú ríšu: Bospor 
križovali anglické lode. Ruská armáda ne-
mohla dovŕšiť svoje víťazstvo dosiahnuté 
za cenu veľkých obetí.

Nájdite v historickej mape obe úžiny!

1.  Zistite pomocou historického atlasu, kedy získali svoju nezávislosť jednotlivé balkánske krajiny!
2.  Ako a výsledkom akých zápasov vznikli jednotlivé štáty?
3.  Aké veľmocenské záujmy stáli proti sebe na Balkáne? Prečo sa spojili veľmoci proti Rusku až dva razy 

(1853 a 1878)?
4.  Zostavte systematickú tabuľku: ktoré mocnosti vyhrali a ktoré boli porazené počas balkánskych vojen?

Boje v priesmykoch Balkánskeho pohoria

Karikatúra balkánskeho delenia. František Jozef 
odtŕha Bosnu a Hercegovinu ako zrelé ovocie. 

Plačúce dieťa symbolizuje Srbsko.
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mieroVÉ obDobie V eUrÓPe

Po vzniku národných štátov a usporiadaní balkánskej otázky 
zavítalo do Európy dlhšie mierové obdobie. Na kontinen-
te neboli väčšie vojny a aj obdobie revolúcií sa skončilo. 
Vznikli tak priaznivé podmienky pre demokratizáciu spo-
ločnosti a pre rozvoj buržoázneho štátu. 

ParLamenTnÉ VLÁDnUTie, ÚSTaVnÉ PrÁVa

Buržoázny rozvoj priniesol oveľa demokratickejšie formy 
vládnutia. V parlamentnom systéme prijímalo zákony ná-
rodné zhromaždenie, v ktorom dostali miesto volení poslan-
ci. Čoraz širšie vrstvy dostali volebné právo. Na konci 19. 
storočia bolo v rozvinutých európskych krajinách toto právo 
rozšírené na väčšinu mužov v dospelom veku. Krajinu riadila 
vláda zodpovedná parlamentu, členovia vlády vzišli zväčša 
zo strany, ktorá získala najviac hlasov. Súdy sa stali úplne ne-
závislými orgánmi. Práva občanov zakotvili v ústave* alebo 
v osobitnom zákone. V prípade svojvoľných opatrení štátu 
mohli občania hľadať ochranu na nezávislom súde.

bUrŽoÁZny ŠTÁT

Buržoázna spoločnosť vytvorila na rozdiel od predchádza-
júcich foriem oveľa lepšie fungujúcu štátnu správu. Vy-
pracovala jednotný a pre každého rovnako platný právny 
poriadok.  

Buržoázny štát sa staral o verejnú bezpečnosť. Plnil rôzne 
úlohy v hospodárskom živote. Organizoval školstvo a zdra-

votníctvo. Vďaka tomu sa podarilo zlik-
vidovať rôzne epidémie. Rástol priemer-
ný vek, klesala detská úmrtnosť. Ľudia 
boli vzdelanejší. Život sa stal v mnohých 
ohľadoch ľahším, usporiadanejším a bez-
pečnejším.

SLoboDnejŠie VLÁDnUTie

Buržoázny štát sa snažil v hospodár-
skom živote presadzovať slobodnú sú-
ťaž a v záujme podnikov a podnikateľov 
zaviedol slobodnejšie vládnutie aj v po-
liticko-spoločenskom živote. Sloboda sa 
rozšírila na celý verejný život. 

Zrušili z feudalizmu dobre známu 
cenzúru a prenasledovanie ľudí pre ich 
politické názory. Slobodne sa mohli za-
kladať spolky a strany. 

Vo väčšine štátov spájali volebné právo 
s majetkovými pomermi a stupňom vzde-
lania. Nazývame to cenzuálnym voleb-
ným právom. V buržoáznej spoločnosti 
sa mohol zapojiť do politiky len ten, kto 
platil dane. Dospelé ženy preto nedostali 
volebné právo, lebo boli závislé od svojho 
muža. 

Porozmýšľajte! Vďaka čomu všetkému bolo 
možné, že v Európe panoval po dlhé desaťročia 
mier a pokoj?

Zistite, koľko komôr má anglický parlament?

29. NOVÉ ÚLOHY BURŽOÁZNEHO ŠTÁTU. DEMOKRATIZÁCIA SPOLOČNOSTI

Zasadanie anglickej dolnej (poslaneckej) snemovne
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Preštudujte obrázok znázorňujúci dôležité inštitúcie bur-
žoázneho štátu! Zoraďte inštitúcie podľa ich úlohy!

a) Zabezpečujú pevný právny poriadok.

b) Umožňujú fungovanie moderného hospodárstva.

c) Rozvíjajú vzdelanosť a zdravotníctvo.

Parlament

Pošta Ministerstvá

Školy Banka, vydávanie peňazí

Očkovanie, zdravotníctvo Polícia

Súdy

Mocenské a verejné úlohy buržoázneho štátu

Zopakujte si na základe osnovy, čo ste sa učili o občian-
skych právach a slobodách!

právo na sloboda slova sloboda tlače
zhromažďovanie

občianske slobody

spolčovacie sloboda svedomia volebné právo 
právo a vierovyznania
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128 Obdobie národných štátov

roZVoj ZDraVoTnÍCTVa a VerejnÉho ŠKoLSTVa

Zmeny v spoločensko-politickom a hospodárskom živote si 
vynútili, aby štát rozvíjal aj verejné školstvo. 

Preto v každej rozvinutej európskej krajine zaviedli v 19. 
storočí všeobecne povinnú školskú dochádzku. Vďaka 
tomu vzrástol počet ľudí, ktorí vedeli čítať, písať a počítať. 
Rýchle rástla aj všeobecná vzdelanosť a klesal počet negra-
motných.  

Rovnako bolo nutné rozvíjať verejné zdravotníctvo 
a prekonať epidémie, ktoré si v mnohých prípadoch vy-
žiadali státisícové obete. Tieto vzdelávacie a zdravotníc-
ke úlohy, o ktoré sa za feudalizmu nestaral nikto, vzal na 
seba štát. 

Vo väčšine krajín sa rozvíjalo aj stredné 
a vysoké školstvo. Kládol sa dôraz na 
predmety technického a prírodovedecké-
ho charakteru. Po celom svete sa zakladali 
technické univerzity a vznikali vedecké 
spolky.

V stredoveku vedelo písať a čítať iba veľ-
mi málo ľudí. Nízka bola aj všeobecná 
vzdelanosť. Bolo málo škôl, a aj tie boli 
zväčša cirkevné, v ktorých sa vyučovali 
náboženské predmety.

Dedinská škola v Talian-
sku. Okrem toho, že sa 
deti naučili čítať a písať, 
mali školy aj dôležité vý-

chovné úlohy.

Nemocnica v polovici 19. 
storočia. Medzi buržo-
áznymi štátmi malo prvé 
ministerstvo zdravotníctva 
Anglicko (roku 1848). Sku-
točne efektívne opatrenia 
sa zavádzali až po roku 

1870.

Aká môže byť súvislosť 
medzi dopytom po kvalit-
nej pracovnej sile a povin-
nou, bezplatnou ľudovou 
výukou?
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Za spravodlivejšiu
spoločnosť: Životné 
pomery sa síce zlep-
šovali, ale slobod-
nejšie formy vládnu-
tia ešte neznamenali 
existenčné istoty. 
Preto vznikali rôzne 
formy robotníckeho 
hnutia. 

Jeden z prvých 
smerov robotníckeho 
hnutia bol utopistic-
ký socializmus, ktorý 
sa snažil vplývať na 
ľudí vykresľovaním 
imaginárnej spravod-
livej spoločnosti. 

(O robotníckom 
hnutí bude 32. lek-
cia.)

Prečo je hodnotový systém buržoáznej spo-
ločnosti pokrokovejší než hodnotový systém feu-
dálnej spoločnosti?

Ktoré krajiny a  aké vrstvy sa nachádzajú 
v kapitalistickej spoločnosti v polovici 19. sto-
ročia? Opíšte postavenie a životné podmienky 
týchto vrstiev!

Zhrňte, čo ste sa 
naučili! Pripravte 
osnovu podľa nasle-
dujúcich hlavných 
hľadísk!
1. V čom sa líši bur-

žoázny štát od 
predchádzajúcich 
štátnych foriem?

2. Ako sa mení život 
ľudí na základe 
práv zabezpeče-
ných buržoáznym 
štátom a nového 
hodnotového sys-
tému? 
(Na druhú otázku 
môžete odpovedať 
aj po preštudova-
n í  3 1 .  l e k c i e . )

noVÝ hoDnoToVÝ SySTÉm SPoLočnoSTi

Buržoázna spoločnosť uznávala ako najdôležitejšie mera-
dlo hodnôt namiesto pôdy nadanie, majetok a vedomosti.
Človeka uznávali podľa toho, aké úspechy dosahoval v hos-
podárskom živote. Bolo to priaznivé pre podnikavých a vzde-
laných občanov, ale úplnú rovnosť to ešte neznamenalo.  

Rozdiely medzi bohatými a chudobnými zostali zachova-
né. Človek sa mohol stať bohatým nie iba vďaka vzdelaniu 
a nadaniu, ale aj vďaka zdedenému majetku. Niektorí to po-
važovali za nespravodlivé.

...........................................................................................

Rozvrstvenie spoločnos-
ti na priereze obytného 
domu  Aké rozdiely v ži-

votnom štýle vidíte?
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ĎaLŠÍ PriemySeLnÝ roZVoj

Rozmach kapitalizmu voľnej súťaže priniesol v posledných 
desaťročiach 19. storočia ďalší obrovský rozvoj priemyslu. 

Postavili sa nové a mohutné (niekedy až 30 metrov vy-
soké) taviace pece, ktoré umožnili výrobu veľkého množ-
stva železa. Revolúciu vo výrobe ocele znamenal vynález 
anglického inžiniera Bessemera. Začal sa tým rozvoj ťaž-
kého priemyslu, ktorý si vyžadoval obrovské kapitálové 
investície. Železo a oceľ sa stali rozšírenou a lacnou prie-
myselnou surovinou, ktorá sa používala pri masovej výrobe 
najrôznejších strojov a náradia.  

Vynašli zároveň novú pohonnú silu, ktorá bola efektív-
nejšia a na poháňanie strojov vhodnejšia – bol to elektrický 
prúd. 

Uhorskí vynálezci: Mnohí z vynález-
cov, ktorí umožnili využívanie elektrickej 
energie, pochádzali z Uhorska. Napríklad 
dynamo – ešte pred Siemensom – vynašiel 
Anjan Jedlík; transformátor umožňujúci 
prenos elektrického prúdu zostrojili M a -
ximilián Déri, Otto Bláthy a Karol Ziper-
nowský. Elektrifikácia železníc je spojená 
s menom Kolomana Kandóa.

Vráťte sa k 6. lekcii! Ktoré vynálezy boli naj-
dôležitejšie v počiatočnom štádiu priemyselnej 
revolúcie?

Pozrite si obrázky na 130.–131. strane! Aké 
nové vynálezy sa objavili na konci 19. storočia? 
Čo môžete konštatovať?

Preštudujte diagram! Koľkonásobne vzrástla 
výroba železa a ocele? Vysvetlite, prečo?

30. ĎALŠÍ ROZVOJ TECHNIKY A PRIEMYSLU.
EURÓPA V POSLEDNÝCH DESAŤROČIACH 19. STOROČIA

Výroba železa 
(milión ton)

Výroba ocele 
(milión ton)

40,7

65,4

4,5
0,54

1850 1900 1870 1900

Rozvoj výroby železa a ocele v druhej polovici 19. storočia. Všimnite si 
aj zmeny v pomere množstva vyrobeného železa a ocele!

Bessemerova pec. V nádrži (v tzv. Bessemerovej hruške) je roztavené 
železo, cez ktoré fúkajú horúci vzduch, vďaka čomu sa znižuje obsah 
uhlíka v železe. Takto mohli vyrábať oceľ rýchlo, lacno a vo veľkom 

množstve.

Stroje poháňané par-
ným strojom v tkáčovni. 
V obrovskej hale prenáša 
k tkáčskym strojom točivý 
pohyb množstvo tyčí a re-

meňov.
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Rozhlasový vysielač Prvá Edisonova žiarovka. Elektrický 
prúd vo vzduchoprázdom priestore 
rozžeravil uhlík  Ako funguje dnešná 

žiarovka?

Fonograf okolo roku 1890

Prvý písací stroj Remingtona Jeden z prvých sústruhov Dynamo

Prvé telefóny Benzov prvý automobil pripomína koč
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Široké využívanie elektrického prúdu umožnilo zostroje-
nie Siemensovho dynama a vyriešenie prepravy elektric-
kého prúdu na väčšie vzdialenosti (striedavý prúd, trans-
formátor). Elektrický prúd bol v továrenskom priemysle 
oveľa efektívnejšou hnacou silou ako parný stroj.

noVÉ VynÁLeZy, noVÉ PriemySeLnÉ oDVeTVia

Vďaka slobodnej súťaži sa snažil celý rad nových vynále-
zov prispieť k pohodlnejšiemu životu človeka. Elektrický 
prúd umožnil napríklad vznik telegrafu, telefónu, rádia, 
žiarovky, elektrických motorov a fonografu. Ľudia na 
konci 19. storočia boli očarení veľkými vynálezmi. Príkla-
dom bol Edison, ktorého technické nadanie zvečňuje viac 
ako tisíc patentov.  

V doprave priniesol neuveriteľný rozvoj predovšetkým 
vznetový motor. Na konci storočia sa objavujú na cestách 
prvé automobily poháňané benzínovým motorom a zdo-
konaľoval sa naftový (dieselový) motor. Neskôr začalo lie-
tať prvé motorové lietadlo a ovládateľná vzducholoď. 

ZVyŠoVanie ŽiVoTnej ÚroVne

Posledné desaťročia 19. storočia boli rokmi všeobecného 
rozmachu. Priemyselná výroba v rozvinutých krajinách sa 
zvýšila troj-štvornásobne.  

Nové vynálezy umožnili vznik nových priemyselných 
odvetví, ktoré poskytovali pracovnú príležitosť pre stá-
tisíce ľudí.  

Prvé veľké obchodné domy: V tomto 
období sa objavujú prvé veľké obchodné 
domy, v ktorých predávajú veľké množ-
stvo rôzneho tovaru. Medzi nimi aj také 
výrobky, ktoré predtým ľudia nepoznali. 
Ich predajom vytvárali pre ne nové trhy.

V nasledujúcej tabuľke uvedieme niektoré 
dôležité vynálezy a ich vynálezcov. Dajte 
výkričník k menu vynálezcu, ktorého vy-
nález nájdete medzi obrázkami v učebni-
ci! Na týchto vynálezoch spolupracovali aj 
osobnosti z Uhorska. V rozšírení telefónu 
v praxi zohrala významnú úlohu telefónna 
centrála Tivadara Puskása, karburátor vy-
našli Donát Bánki a János Csonka. 

Vynález Vynálezca
telegraf
telefón
rádio
žiarovka
fonograf
premietačka 
filmov
písací stroj
vzducholoď
automobil s benzí-
novým motorom
dieselový motor
lietadlo

Morse
Bell
Marconi, Popov
Edison
Edison
bratia Lumiérovci

Remington
Zeppelin
Benz

Diesel
bratia Wrightovci

Parížsky obchodný 
dom. Slobodná súťaž 
sa uplatňovala aj v ob-

chode.
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Klesala nezamestnanosť. Rástli mzdy. Rástla aj kúpna 
sila. To všetko malo priaznivý vplyv na obchod, ktorý nie-
len zásoboval ľudí doteraz nepoznanými výrobkami, ale vy-
tváral aj nové pracovné príležitosti.  

Výsledkom tohto vývoja postupne rástla životná úro-
veň všetkých ľudí, aj robotníkov. 

ŠPeCiFiCKÝ VÝVoj STreDnej a VÝChoDnej eUrÓPy

Západoeurópsky technický ahospodársky rozvoj, aspolu s tým
aj zvyšovanie životnej úrovne sa v krajinách strednej a vý-
chodnej Európy prejavovali pomalšie. Hospodársky rozvoj 
bol skromnejší, spoločenské premeny boli pomalšie. 

Avšak vymaniť sa spod vplyvu technického rozvoja sa ne-
mohli ani tie krajiny, ktoré boli predtým proti akýmkoľvek 
buržoáznym premenám. Museli uznať, že bez modernizácie 
hospodárstva a bez prispôsobenia sa kapitalizmu definitívne 
zaostanú za ostatnými štátmi  

Aj Uhorsko patrilo medzi krajiny, ktoré sa rozvíjali pomal-
šie a prevládalo v nich poľnohospodárstvo, a nie priemysel, 
hoci sme krajiny na východ od nás do istej miery predbehli.

„ŠŤaSTnÉ mieroVÉ roKy“

19. storočie, najmä jeho druhá polovica charakterizovaná 
ako „šťastné mierové roky“, prinieslo rýchlejší rozvoj ako 
vo všetkých predchádzajúcich obdobiach. Ľudstvo sa 
civilizovalo. Materiálna a duchovná kultúra dosiahla vyšší 
stupeň. V rámci toho sa zmenil spôsob života ľudí i tech-
nická úroveň bytov. Tieto výsledky prezentovali pravidelné 
a veľkolepé svetové výstavy. 

Vymenujte také druhy tovaru, ktoré začali 
predávať v obchodoch v tomto období!

Ohraničte na mapách v historickom atlase 
rozvinutejšie a  zaostalejšie oblasti Európy!

V akej miere sú dôležité rozdiely v stupni vý-
voja v 19. storočí z hľadiska hospodárskeho roz-
voja v 20. a tomto storočí? 

Zhrňte, čo ste sa naučili! Môžete urobiť aj 
osnovu.

Pomocou obrázkov (ktoré sme prevzali z kníh 
Kronika ľudstva a Kronika techniky) a po preštu-
dovaní celej lekcie zhrňte, čo všetko sa udialo za 
50 rokov!

31. „ŠŤASTNÉ MIEROVÉ ROKY“

Londýnsky Kryštáľový pa-
lác, symbol prvej svetovej 
výstavy roku 1851. Sve-
tové výstavy usporiadali 
na prezentáciu výsledkov 
vedy a techniky. Tento 
nápad odzrkadľuje celú 
dobu, ktorá sa vyznačova-
la súťažou medzi národmi 
a vierou, že rozvoj vedy 
a techniky vyrieši všetky 

problémy ľudstva.
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Prevládal mestský spôsob života. Neuveriteľne rýchle 
rástla vzdelanostná úroveň. Obrovský pokrok sa zazname-
nal v oblasti zdravotníctva a aplikovaných vied. Literárne, 
hudobné a výtvarné diela sa stali majetkom širokých vrstiev 
obyvateľstva. Menili sa formy zábavy. V živote ľudí sa ob-
javoval aj šport.

UrbaniZÁCia

Civilizovaný životný štýl podnecovala najmä urbanizácia. 
V rozvinutých krajinách prevzali hlavnú úlohu mestá. Väč-
šia časť obyvateľstva rozvinutých krajín žila v mestách,  
ktorých počet i rozloha rýchle rástli. V mestách „šťastných 
mierových čias“ sa objavili osem-desať poschodové obytné 
domy, dokonca v Amerike aj prvé mrakodrapy. Na pomerne 
malom mieste žilo neuveriteľne veľa ľudí. Mestské pomery 
zakladajúce sa na technickom rozvoji, vodovode, kanalizá-
cii, používaní plynu a elektrického prúdu a na hromadnej 
doprave vytvorili úplne nový životný štýl. Nerozšíril sa iba 
v rozvinutých krajinách, ale v čoraz väčšej miere sa stal me-
dzinárodnou životnou formou charakterizujúcou kapitaliz-
mus na celom svete.

SPoLočenSKÉ SKUPiny a iCh ŽiVoTnÝ ŠTÝL

Mestský život bol v jednotlivých mestských častiach roz-
ličný, podľa toho, akí ľudia tam bývali, aké bolo ich za-
mestnanie a koľko zarábali. Nižšie vrstvy, predovšetkým 
priemyselní robotníci žili v mimoriadne zlých bytových 
podmienkach. Nájomné kasárne robotníkov boli preplne-
né. Voda a WC boli v najlepšom prípade iba na chodbe či na 
dvore. Mnohí bývali v podnájme, dokonca život si vynútil aj 
formu prenájmu postele. Utisnutý človek si mohol dovoliť 
prenajať iba jedinú posteľ ako bývanie, ale mal aspoň stre-
chu nad hlavou. 

Z nižších vrstiev sa postupne vyzdvihla mestská stredná 
vrstva, ktorá žila v rastúcom blahobyte. Boli to príslušníci 
inteligencie, bohatšej priemyselnej a obchodnej buržoázie, 
štátni a mestskí úradníci, ktorí mali úplne odlišnú bytovú 
kultúru: mali niekoľkoizbový byt s kúpeľňou vybavenou va-
ňou, sprchou, umývadlom, splachovacím záchodom a ku-
chyňou, v ktorej sa využívala elektrina a plyn. V mnohých 
veľkých budovách sa objavilo ústredné kúrenie. Spálne 
i obývacie izby boli čoraz krajšie zariadené. U bohatých, 
alebo aj u stredne bohatých sa objavila domáca slúžka, kto-
rá neustále obsluhovala rodinu (bývala v tzv. slúžkovskej 
izbe).  

Štvrte, kde bývali najbohatší ľudia, boli ešte honosnej-
šie. Nachádzali sa spravidla na najzdravších a najkrajších 
miestach v meste, kde ceny pozemkov boli mimoriadne vy-
soké. O pokoj týchto palácov a ich izoláciu sa starala mest-
ská polícia. 

Eiffelova veža, symbol parížskej svetovej výstavy 
roku 1889. V tomto období žili architekti očarení 

železom a oceľou.

Broadway v New Yorku na konci 19. storočia, 
budova trustu Standard Oil
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Zmena roDiny a roDinnÉho SPÔSobU ŽiVoTa

Mestský spôsob života sa rozšíril aj v dedinách. Zároveň 
nastali podstatné zmeny v štruktúre a živote rodín. Postupne 
zmizla dovtedy typická veľká rodina, v ktorej žilo spolu 
niekoľko generácií (rodičia, deti, starí rodičia, prípadne iní 
príbuzní). Nahradila ju malá rodina pozostávajúca iba 
z rodičov a detí, čo je typické aj dnes. 

Menili sa aj stravovacie zvyky. Ľudia jedli stále viac 
ovocia a zeleniny. Objavili sa konzervy, otvorili sa reštaurá-
cie, cukrárne a kaviarne, ktoré sa stali zároveň strediskami 
zábavy.  

V centrách miest vytvorili korzá, pešie ulice, kryté časti
a galérie, kde sa ľudia prechádzali a rozprávali, pričom pred-
vádzali módne obleky a šaty. Horné a najvyššie vrstvy sa 
vystatovali svojím bohatstvom na množiacich sa plesoch. 

Vznikli cestovné kancelárie, hoci v tomto čase znamenalo 
cestovanie do zahraničia obrovský luxus, ktorý si mohli do-
voliť iba naozaj najbohatší ľudia. Majetnejší občania chodili 
na dovolenku na letoviská v rámci krajiny, najčastejšie do 
rodinných penziónov. Dovolenka spojená s cestovaním bola 
pre jednoduchých robotníkov iba snom. Mohli navštevovať 
nanajvýš svojich príbuzných.

Reprezentačné nároky meštianskych 
vrstiev (obrazy, nástenné hodiny, kniž-
nice s vážnejšími knihami) uspokojovali 
ozdobné predmety pripomínajúce zašlé 
časy.  
Svadobná cesta do Benátok bola pre mla-
dý pár zážitkom na celý život.

Meštiansky byt v Anglic-
ku. Všimnite si množstvo 
obrazov na stenách! Pí-
sací stôl je symbolom du-

ševnej práce.

Reštaurácia hotela Ritz. Švajčiarsky hostinský César Ritz otvoril svoj 
prvý hotel v Paríži koncom  19. storočia. Luxusné hotely neskôr posta-
vili aj vo viacerých európskych mestách. Ritz je symbolom „šťastných 

mierových čias“.

Prečo boli potrebné v stále väčšej miere hotely?
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VZDeLanie aKo ŽiVoTnÁ PoTreba

Zlepšovaním životných podmienok v meste, vzrástol záu-
jem o vzdelanie. Občania na konci 19. storočia sa už ne-
uspokojovali iba so základným vzdelaním, chceli vedieť 
oveľa viac. 

Vzniklo množstvo spoločenských (občianskych) organi-
zácií, ktoré chceli tieto nároky uspokojovať. Rýchlo rástol 
počet rôznych škôl poskytujúcich vyššie vzdelanie.  

Zvýšil sa aj záujem o politiku. Rozšírilo sa čítanie novín. 
Vychádzali stovky týždenníkov, literárnych a vedeckých ča-
sopisov. Oživilo sa v y d á v a n i e  k n í h , rozprúdil sa umelecký a 
vedecký život. 

ŠPorT

Vznikla aj športová kultúra. Státisíce ľudí sa zapájali do 
športových aktivít, milióny zasa boli fanúšikmi športu. Šport 
sa stával súčasťou každodenného života. 

Tomuto vývoju pomohla iniciatíva francúzskeho vedca 
Pierra de Coubertina (pier d kuberten) obnoviť staroveké 
olympiády. 

Prvú novovekú olympiádu usporiadali v Grécku roku 
1896. (Za Uhorsko získal zlatú medailu A l f r é d  H a j ó s .) Táto 
veľkolepá súťaž usporiadaná každé štyri roky v inej kraji-
ne ešte viac podnietila rozšírenie vrcholového i masového 
športu. 

V hospodárskych a spoločenských podmienkach 19. sto-
ročia vzniklo robotnícke hnutie, ktoré sledovalo zlepšenie 
neblahého postavenia robotníkov. Počet príslušníkov robot-
níckej triedy všade rástol a jej organizovanosť silnela. 

UToPiCKÝ SoCiaLiZmUS

Postavenie robotníkov sa snažili zmeniť najprv takzvaní 
utopickí socialisti presviedčaním ľudí v rozhodovacích 
pozíciách a osvetou. Na jednej strane vykreslili obraz lep-
šej spoločnosti, na druhej strane sa snažili vytvoriť vlastné 
výrobné spoločenstvo fungujúce na týchto princípoch. Ich 
snaha však nepriniesla úspech. 

Najmä futbal, atletika a pästiarstvo pri-
ťahovali záujem más, kým iné odvetvia 
– šerm, jazdectvo, tenis – zostali športom 
bohatších ľudí. 

Vráťte sa k 8. lekcii! Aké formy malo zo za-
čiatku robotnícke hnutie? V ktorých oblastiach 
dosahovalo úspechy, v ktorých zostalo bez vý-
sledku?

Zopakujte si otázku z 29. lekcie, teraz môžete 
odpovedať obšírnejšie: Ako sa menil život a ži-
votný štýl ľudí v buržoáznom štáte na konci 19. 
storočia?

Mladé dievčatá pri klavíri (Renoirova maľba). 
Vzdelaný mešťan hral na nejakom hudobnom 

nástroji.

Utopický socialista Robert Owen, ktorý sa pokúšal vytvoriť robotnícke 
spoločenstvo založené na rovnosti. (Podnik vidno pod portrétom, dnes 

je to múzeum.) Čo si myslíte, prečo zobrazili Owena takto?

32. PESTRÉ ROBOTNÍCKE HNUTIE
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CharTiSTiCKÉ hnUTie

V prvej polovici 19. storočia siahli anglickí robotníci po 
politických prostriedkoch. Pozbierali niekoľko miliónov 
podpisov a žiadali od parlamentu uzákonenie ústavy – po 
anglicky „charta” – rozširujúcej práva ľudí. Anglický par-
lament zo začiatku tieto požiadavky odmietal, no pod vply-
vom revolúcií roku 1848 urobil ústupky: rozšíril volebné 
právo, zmiernil zlé pracovné podmienky.

marXiSTiCKÉ roboTnÍCKe hnUTie

Od polovice storočia mal na robotnícke hnutia stále väčší 
vplyv Karol Marx a Fridrich Engels. Ich ideológia spo-
čívala v tom, že robotníctvo môže zmeniť svoj osud len 
vtedy, ak uchopí štátnu moc. Zoštátni továrne a iné vý-
robné prostriedky, zvýši výrobu a vyrobený tovar rozdelí 
spravodlivo. 

 Uskutočnenia svojho učenia sa nedožili. Z ich ideí vy-
vodili odlišné závery robotnícki vodcovia v západnej a vý-
chodnej Európe.

Karol Marx (1818-1883) a Fridrich Engels (1820-1895), zakladatelia mar-
xistickej filozofie a robotníckeho hnutia

Marxistické robotnícke strany sa vyvíjali dvoma smermi: 
demokratickým a revolučným. Prívrženci demokratické-
ho smeru sa včlenili do buržoáznodemokratického verej-
ného života. Bolo to možné aj preto, lebo demokratickejšie 
vládnutie v západnej Európe v druhej polovici 19. storočia 
umožňovalo založiť robotnícke strany zastupujúce záujmy 
robotníkov. Takto vznikli marxistické sociálnodemokratic-
ké strany. 

Sociálni demokrati už nebojovali iba za každodenné záuj-
my robotníkov, ale ako perspektívny cieľ si vytýčili aj zís-
kanie vládnej moci. Domnievali sa, že to dosiahnu zave-
dením všeobecného volebného práva. Získanú moc chceli 
využiť na reformy v záujme robotníkov.

Šesť bodov charty:
1. Všeobecné volebné právo pre každého 

muža.
2. Voľby parlamentu každý rok.
3. Plat pre členov parlamentu, aby sa po-

slancami mohli stať aj nemajetní.
4. Tajné voľby.
5. Vytvoriť rovnaké volebné obvody, aby 

sa uplatnil princíp rovnakého zastúpe-
nia.

6. Každý by mal byť voliteľný.

Čo chceli dosiahnuť chartisti týmito 
požiadavkami? Prečo boli jednotlivé 
požiadavky podstatné?

Čo je strana? Aká je úloha strán z hľadiska 
jednotlivcov či vrstiev a skupín?

Prvý medzinárodný robotnícky zväz: 
Šíreniu marxizmu slúžila I. Internacioná-
la, ktorá jestvovala od roku 1864 do 1876. 
Pomáhala predovšetkým revolučnému 
smeru marxistického robotníckeho hnu-
tia.

Ktorý smer sledovali komunisti, revolučný 
alebo demokratický?

Ktorý smer sledovali sociálni demokrati?

Sociálnodemokratické strany: V prie-
behu necelého desaťročia založili socia-
listické (sociálnodemokratické) strany
v Nemecku, Dánsku, Spojených štátoch, 
Čechách, Francúzsku, Holandsku, Bel-
gicku, Rakúsku, Švajčiarsku, Španielsku 
a Švédsku. Pozoruhodné sú úspechy ne-
meckej sociálnodemokratickej strany. 
Roku 1890 dostali vo voľbách takmer 2 
milióny hlasov a získali tak v parlamente 
37 mandátov. Bolo tak v časoch, keď vo-
lebné právo v nejednej krajine ešte stále 
spájali s istými majetkovými či vzdela-
nostnými podmienkami. Vo väčšine krajín 
ženy nemali volebné právo.
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Prívrženci revolučného smeru sa snažili získať moc 
násilnou cestou. Revolučný smer bol silný tam, kde ne-
jestvovala ani nádej na pokojnú zmenu spoločnosti (napr.
v Rusku). Vodcovia tohto smeru považovali za najdôležitejší 
cieľ, okrem násilného získania moci, zoštátnenie výrobných 
prostriedkov (tovární, baní a pod.). 

anarChiSTiCKÉ roboTnÍCKe hnUTie

Anarchistické robotnícke hnutie bolo silné predovšetkým
v južnej Európe (Taliansku a Španielsku). Jeho prívrženci sa 
postavili proti štátu a bohatým. Upozorňovali na seba hlavne 
neustálou vzburou proti moci a atentátmi proti štátnikom. 
Takto sa snažili získavať prívržencov, lebo sa domnievali, 
že perzekúcia po atentátoch dokáže tyranský charakter štátu, 
a dúfali, že sa ľudia proti nemu vzbúria.

VZniK ii. inTernaCionÁLy

Po zosilnení robotníckeho hnutia vznikla roku 1889 II. In-
ternacionála, ktorá spájala robotnícke strany na medziná-
rodnej úrovni. Zakladajúci kongres zvolali do Paríža pri prí-
ležitosti 100. výročia dobytia Bastily. Zúčastnili sa na ňom 
delegáti z 22 krajín.

II. Internacionála si kládla za cieľ zlepšenie postavenia ro-
botníkov. Iniciovala 8 hodinový pracovný deň a viedla zápas 
za uznanie 1. mája za medzinárodný sviatok robotníkov.  

Robotnícke strany II. Internacionály viedli boj za zlep-
šenie postavenia robotníkov demokratickými metódami
a nie bez výsledku.

Anarchistickému atentátu podľahol 
okrem iných cár Alexander II., francúzsky 
prezident Carnot, taliansky kráľ Umberto, 
mnohí španielski ministerskí predsedovia 
i v Uhorsku obľúbená cisárovná Alžbeta.

Členský preukaz anglických odborov. Odbory 
zastupovali záujmy robotníkov veľmi efektívne

Atentát na cára Alexandra 
II. (kresba vyhotovená pre 
políciu). Anarchisti chceli 
zlepšiť svet zavraždením 
panovníkov a vedúcich 

politikov.
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KreSŤanSKÝ SoCiaLiZmUS

Vyostrenie sociálnych problémov a zosilnenie marxistických 
hnutí primälo cirkev k tomu, aby vystupovala aktívnejšie. 
Pápež vydal roku 1891 pastiersky list „Rerum Novarum”,  
v ktorom sa postavil za zlepšenie situácie robotníkov
a za vyriešenie sociálnych problémov. Pápežská bula bola 
za ponechanie výrobných prostriedkov v súkromnom vlast-
níctve, zároveň označila za potrebné, aby štát zasiahol v 
prospech robotníkov.  

Pápežská bula mala rôzny účinok. V mnohých krajinách 
vzniklo vzápätí štátom organizované sociálne poistenie. Zá-
roveň sa začali organizovať strany a odbory pod vplyvom 
cirkvi. Vznikol kresťanskosociálny politický smer. 

obDobie eUrÓPSKej PreVahy

Na začiatku 19. storočia sa už síce rozbehla kolonizácia, 
ale obrovské územia boli pre Európanov neznáme. Milióny 
ľudí žili svojím životom ďaleko od európskeho vplyvu. Na 
konci storočia sa však situácia zmenila.

Priemyselná revolúcia a rýchly technický rozvoj umožni-
li, aby sa európske kapitalistické štáty dostali do nevída-

Aké technické a vedecké (zdravotnícke) a aké 
politické podmienky umožnili európskym štátom, 
aby v 19. storočí (najmä v jeho druhej polovici) 
začali rozsiahlu kolonizáciu?

1 .  Aké robotnícke pohyby boli pred objavením sa marxistické-
ho robotníckeho hnutia?

2 .  Aké hlavné smery existovali v robotníckom hnutí v druhej 
polovici 19. storočia?

3 .  Aké možnosti poskytovala robotníkom buržoázna spoloč-
nosť na presadzovanie ich záujmov?

Pápež Lev XIII. (1878-1903). Snažil sa dosiahnuť, 
aby sa cirkev prispôsobila buržoáznemu obdo-
biu. V pápežskom pastierskom liste sformuloval 

sociálne smernice rímskokatolíckej cirkvi.

Prvé lode prechádza-
jú cez Suezský prieplav
v roku 1869. Kanál vy-
budovali v rokoch 1859–
1869 vďaka francúzskemu 
kapitálu. Účastiny neskôr 
skúpili Angličania, ktorí 
potom mali nad priepla-
vom kontrolu.  Prečo 
zohrával prieplav dôležitú 
úlohu v období rozmachu 

kolonizácie?

33. SÚPERENIE O ROZDELENIE SVETA
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nej priemyselnej a vojenskej prevahy voči rozsiahlym, ale 
zaostalým feudálnym krajinám Ázie. Technické vynálezy
a rozvoj v oblasti zdravotníctva im umožnili vniknúť do 
ťažko dostupných oblastí Afriky.  

Európske štáty, ktoré sa už dostali do etapy buržoázneho 
vývoja a vytvorili si v rámci kontinentu pokojnejšie pome-
ry, začali rozsiahlu kolonizáciu. Vybudovali si koloniálne 
ríše, ktorých rozloha bola niekoľkonásobne väčšia než úze-
mie materskej krajiny. Najviac kolónií získalo Anglicko
a Francúzsko, ktoré prešli buržoáznym vývojom najskôr, 
ale zaostávanie sa snažili dobehnúť aj Rusko a Nemecko.

oVLÁDnUTie inDie

Indiu si podmanilo Anglicko, priemyselne najrozvinutejší 
európsky štát.  

India so starodávnou históriou a rozvinutou kultúrou po-
zostávala v 19. storočí z niekoľkých desiatok feudálnych 
štátov. Využila to britská Východoindická spoločnosť, ktorá 
si podmanila indické kniežatstvá jedno po druhom, až získa-
la kontrolu nad celou Indiou. Proti nemilosrdnému vykoris-
ťovaniu vypuklo povstanie spáhiov. 

Spáhiovská armáda obsadila hlavné mesto Indie Dillí,
a už-už sa zdalo, že oslobodí svoju zotročenú krajinu. Ang-
ličania sa však spojili s viacerými miestnymi panovníkmi a 
po dvoch rokoch tvrdého boja zvíťazili.  

Spáhiovské povstanie ohrozovalo anglickú moc v Indii, 
preto po jeho potlačení Anglicko zrušilo Východoindickú 
spoločnosť a krajinu vyhlásilo za britskú korunnú koló-
niu. 

Príčiny spáhiovského povstania: Vý-
chodoindická spoločnosť zorganizovala 
vedľa anglického vojska aj 200 tisícovú 
armádu z miestneho obyvateľstva (spá-
hiovia). Spáhiovia dlho slúžili verne, ale 
roku 1875 začali povstanie, pretože Ang-
ličania im nevyplatili žold a porušili ich 
náboženské zvyky. Vojakom totiž rozdali 
náboje natreté bravčovým tukom a ho-
vädzím lojom. Mohamedáni sa takýchto 
predmetov nesmeli dotknúť. 

VEĽKÁ 
BRITÁNIA

FRAN-
CÚZ-
SKO

NEMECKO

anglická kolónia

francúzska kolónia

nemecká kolónia

Koloniálne územia veľkých európskych koloniál-
nych mocností v druhej polovici 19. storočia

 Ktoré oblasti stáli v centre záujmu jednotlivých 
koloniálnych mocností? Prečo sa stali kolóniami 
africké územia v oveľa väčšej miere, než oblasti 

na iných kontinentoch?
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Kolonizovaná India, sa v záujme Angličanov, vydala 
cestou kapitalistického vývoja. Vybudovali železničné tra-
te, pomocou anglického kapitálu postavili priemyselné pod-
niky. Vznikla indická buržoázia a robotnícka trieda. 

KoLoniZÁCia V čÍne

Osudy Číny sa líšili od vývoja v Indii. Táto vzdialená kra-
jina bola jednotnejšia a silnejšia, preto sa mohla určitý čas 
úspešne uzatvárať pred Európanmi. Pre Čínu bolo z tohto 
hľadiska výhodné, že kapitalistické veľmoci sa navzájom 
žiarlivo sledovali. Bez hrozby vojny nemohla obsadiť nové 
územia žiadna z nich.  

Anglickí obchodníci nakoniec predsa našli cestu k Číne. 
Za striebro, hodváb a porcelán začali Angličania dodávať 
do Číny jedovatú a pre zdravie ľudí ničivú drogu – ópium. 
Tento nehanebný obchod prinášal obrovské zisky.  

Čínske úrady však nestrpeli šírenie drog a roku 1839 za-
kázali obchod s ópiom, zásoby Angličanov zničili. Angli-
čania zato žiadali najprv odškodné, potom začali proti Číne 
vojnu (ópiová vojna). Anglická otila vnikla po veľkých 
riekach až do vnútrozemia krajiny, podpálila a rozstrieľala 

Čína bola na začiatku 19. storočia naj-
väčšou a najľudnatejšou ríšou sveta, ktorá 
kontrolovala rozsiahle územia vo vnútor-
nej Ázii a rozšírila svoj vplyv aj na Kóreu 
a na časť zadnej Indie. Ale v tomto období 
veľkých úspechov Čína zaostala za rých-
lym priemyselno-technickým rozvojom 
Európy.

Aký vplyv mala kolonizácia na podmanené 
územia a ich obyvateľstvo?

Hongkong: V prvej ópiovej vojne (1839-
1842) Angličania získali Hongkong a do-
nútili Čínu, aby okrem Kantónu otvorila 
ďalších päť prístavov. Hongkong zostal 
britskou kolóniou až do roku 1999.

Poprava účastníkov spá-
hiovského povstania v In-
dii. Angličania chceli Indov 
zastrašiť, preto použili kru-
té metódy popráv, ale boli 
nútení urobiť aj ústupky.

Ópiová vojna. Anglické vojnové lode (medzi nimi 
aj jeden parník) ničia čínske lode vybavené stre-
dovekými zbraňami. Čína bola napriek vysoké-
mu počtu obyvateľstva neschopná čeliť európ-

skej vojenskej prevahe.
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pokojné čínske mestá. Čínsky cisár bol nútený otvoriť svo-
ju krajinu pred Angličanmi a neskôr aj pred obchodníkmi
z iných krajín Európy. 

Čína sa stala polokolóniou. Svoju samostatnosť si moh-
la zachovať, mala aj vlastnú vládu, ale kapitalistické štáty 
zabezpečili pre svojich občanov z v l á š t n e  v ý s a d y .  Úrady na-
príklad nemohli zatknúť Európana ani vtedy, keď spáchal 
nejaký zločin.

SÚPerenie o aFriKU

V prvej polovici 19. storočia prišli do Afriky iba zemepis-
ní objavitelia, po nich nasledovali najprv misionári a ob-
chodníci, neskôr objavili nerastné bohatstvo kontinentu
a možnosti plantážnického hospodárenia podnikatelia s ob-
rovským kapitálom a vojaci. V poslednej tretine storočia 
sa začalo medzi európskymi krajinami obrovské súperenie
o africké kolónie. 

Prví boli Francúzi, ktorí chceli mať v Afrike zadosťúči-
nenie za porážku od Prusov (Nemcov) z roku 1870. Dobyli 
najprv celú severozápadnú Afriku, rovníkovú oblasť rie-
ky Niger a obrovský ostrov Madagaskar. Získali takmer 10 
miliónov kilometrov štvorcových kolónií.  

Hlavnými súpermi Francúzov boli Angličania. Vybudo-
vali na východnej strane Afriky takmer 10 000 kilometrov 
dlhú a 800-1000 kilometrov širokú koloniálnu reťaz od 
Egypta až po Kapské mesto, ktorú narušila iba jediná vkli-
nená kolónia (nemecká Východná Afrika). Anglické kolónie 
tvorili druhú tretinu Afriky.  

Tretia tretina pripadala ostatným európskym štátom. 
Takto vytvorili N e m c i  tri, Portugalci dve kolónie, ktoré 
boli od seba vzdialené, no ich rozloha presahovala rozlohu 
dnešného Maďarska 8-10 násobne. Obrovské územia zís-
kal aj belgický kráľ, ktorý využil súperenie medzi veľmo-
cami a dobyl na nerasty mimoriadne bohatú panvu rieky 
Kongo. 

eUrÓPSKe KoLoniÁLne rÍŠe

Dobytím Afriky sa v podstate skončilo rozdelenie sveta me-
dzi kolonizátormi. Vznikli štyri koloniálne ríše s obrov-
skou rozlohou. Najväčšia patrila Angličanom, ktorí získali 
Indiu a významnú časť Afriky, a do svojej koloniálnej ríše 
zaradili aj Kanadu, Austráliu, Nový Zéland a mnohé ďalšie 
ázijské oblasti.  

Druhú najväčšiu koloniálnu ríšu vybudovali Francúzi,  
ktorí okrem afrických kolónií získali oblasti v Zadnej Indii
a v Južnej Amerike, ďalej mnohé ostrovy v Oceánii. 

 Oveľa menšia nebola ani koloniálna ríša Rusov, ktorí 
si podmanili severnú časť Ázie Sibír a územia na Ďalekom 
Východe, dočasne získali aj Aljašku. Dobyli aj mnohé kraji-
ny Strednej Ázie a Kaukazu.  

Krajina
Materská krajina 

rozloha
(mil. km2)

obyvateľstvo 
(mil. osôb)

Anglicko
Rusko
Francúzsko
Nemecko

0,3
5,4
0,5
0,5

46,5
136,2
39,6
64,9

Krajina
Kolónie 

rozloha
(mil. km2)

obyvateľstvo
(mil. osôb)

Anglicko
Rusko
Francúzsko
Nemecko

33,5
17,4
10,6
2,9

393,5
 33,2
 55,5
12,3

Dve epizódy z kolonizácie Afriky: Svoju 
nezávislosť si dokázala zachovať iba je-
diná africká krajina – Etiópia (Abesínia), 
ktorá úspešne odrážala útoky Talianov 
(1896). 

Zaujímavou epizódou boja o Afriku 
bola anglicko-búrska vojna. Na najjužnej-
šom území Afriky, kde bolo podnebie pre 
európskeho človeka najvýhodnejšie, vy-
hnala Veľká Británia holandských osadní-
kov a získala tak bohaté náleziská zlata a 
diamantov.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené kolónie 
európskych veľmocí na začiatku 20. storočia. 
Preštudujte tabuľku! Aké zaujímavosti sú v nej? 
Čo predchádzalo kolonizácii a aké môže mať ko-
lonizácia dôsledky?

Povstalci zabíjajú cudzincov. V Číne vypuklo 
ozbrojené povstanie proti cudzincom niekoľko-

krát.
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Najmenšiu koloniálnu ríšu mali Nemci. Okrem afric-
kých území získali kolónie iba v tichooceánskom ostrov-
nom svete.

Krajina, KTorÚ obiŠLa KoLoniZÁCia:
jaPonSKo

Z ázijských krajín sa nestalo kolóniou jedine Japonsko. Po 
vnútornej reforme japonský panovník postupne odstránil 
feudálny systém a krajinu preorganizoval podľa kapita-
listického vzoru.  

Následne prevzal skúsenosti rozvinutých krajín z ob-
lasti techniky. Stovky a tisíce japonských študentov ces-
tovali do Európy a Ameriky, aby sa oboznámili s tamojším 
hospodárstvom. Vďaka takto získaným skúsenostiam sa
v Japonsku veľmi rýchlo vybudoval veľkopriemysel . 

Od konca 19. storočia sa zaradilo medzi dobyvateľské
a kolonizátorské krajiny aj Japonsko. 

Pozrite si na historickej mape, ktoré africké 
územia získali Nemci! S kolóniami ktorých krajín 
susedili nemecké kolónie?

Zhrňte udalosti! Doplňte osnovu do 
zošita!

Kolonizácia
technické, vedecké a politické 

podmienky

koloniálne ríše a ich hlavné časti pod správou
Angličanov Francúzov Rusov Nemcov

kolónie iných krajín
rozdelenie sveta na kolónie

 Nemeckí vojaci v africkej kolónii

Americké lode pri japonských brehoch v roku 
1853. Kresba neznámeho japonského umelca
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N I E K T O R É  V Y N I K A J Ú C E  O S O B N O S T I V E D Y  A  K U L -
T Ú R Y  V N O V O V E K U ● ROZVOJ VEDY: Rýchly rozvoj 
zaznamenali najmä v oblasti prírodných vied. V tomto ob-
dobí položili základy modernej matematiky a fyziky M a -
xwell, Faraday (feredej), H e r t z  (herc), Röntgen, manželia 
Curiovci (küriovci) a mnohí ďalší. Ich výskumy a objavy 
už nezostali iba v teoretickej rovine, ale vďaka technickému 
rozvoju sa využívali vo forme rôznych vynálezov. Vtedy sa 
začala víťazná cesta chémie, vytvorili periodický systém, 
ktorý usporiadal chemické prvky. Objavili sa prvé umelé 
hmoty.

Výskumy D a r w i n a  a iných biológov dokázali, že živočíš-
na ríša spolu s človekom je výsledkom niekoľko miliónov 
rokov trvajúceho vývoja. V medicíne Pasteurove (paster) 
a Kochove výskumy, objavenie baktérií a ďalšie činy umož-
nili zvíťaziť nad strašnými epidemickými chorobami. Klesla 
detská úmrtnosť, rástol priemerný vek a stále viac chorôb sa 
dalo liečiť.

LITERATÚRA: Rýchly rast počtu náročnej čitateľskej 
obce a upevňovanie národného povedomia v rozvíjajúcich 
sa kapitalistických krajinách znamenali pre literatúru sku-
točný zlatý vek. 

V Nemecku sa v tom čase objavil geniálny velikán poézie 
Johann Wolfgang Goethe /göte/ (1749–1832). 

Francúzi Victor Hugo /viktor ügo/ (1802–1885) a Hono-
ré de Balzac /onoré d balzak/ (1799–1850) vykresľovali vo 
svojich románoch pestrý a zložitý svet ľudí žijúcich v bur-
žoáznej spoločnosti.  

Najväčší anglický spisovateľ obdobia realizmu C h a r l e s  
D i c k e n s  /čarls dikens/ (1812–1870) opisoval verný obraz 
anglickej spoločnosti tohto obdobia.  

Najvýznamnejšou postavou ruskej národnej literatúry 
v tomto období bol Lev Nikolajevič Tolstoj (1828–1910). 
V Amerike sa stal najznámejším M a r k  T w a i n  /tvejn/. 

HUDBA: Veľkým majstrom viedenskej klasickej hudby 
bol Joseph Haydn /jozef hajdn/ (1732–1809). Časť svojich 
diel zložil ako kapelník u rodiny Esterházyovcov vo Fertőde 
a Eisenstadte.  

Ako zázračné dieťa sa objavil rakúsky skladateľ Wolfgang 
Amadeus Mozart /mocart/ (1756–1791), ktorý už ako štvor-
ročný hral na klavíri pred vojvodami, šesťročný už skladal 
hudobné diela. Napísal 23 opier, mnoho symfónií, husľo-
vých a klavírnych koncertov.  

Nemecký skladateľ Ludwig van Beethoven /bétoven/ 
(1770–1827) bol jedným z najväčších géniov vo svete hud-
by. Z jeho deviatich veľkých symfónií tri (tretia, piata a de-
viata) sú predchnuté duchom revolúcií. 

Oslobodzovací boj bol hlavnou témou pre Taliana Giu-
seppe /džuzeppe/ Verdiho (1813–1901), ktorý bol určujúcou 
osobnosťou svetovej opery.  

Chemický priemysel: Chemický priemy-
sel, ako nové priemyselné odvetvie, spô-
sobil rýchly rozvoj chémie ako vedy. Na-
viazaný bol predovšetkým na spracovanie 
ropy a chemickú úpravu uhlia. Vynikajúce 
výsledky dosahoval chemický priemysel 
hlavne v Nemecku. Jednou z príčin bolo 
aj to, že Nemecko nemalo kolónie, a tak 
bolo nútené viaceré prírodné materiály, 
potrebné pri priemyselnej výrobe (napr. 
základnú surovinu pri výrobe gumy), na-
hrádzať umelými, chemicky vyrobenými 
látkami.

ČÍTANIE

Darwin a opica (karikatúra). Darwinovu teóriu 
mnohí nesprávne zúžili na to, že človek pochá-

dza z opice.

Rodin: Mysliteľ  Prečo je medzi dielami umelca 
aj socha s takouto témou?
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Najznámejšou osobnosťou sveta operety bol viedenský 
„kráľ valčíkov“ Johann Strauss (1825–1899).

MALIARSTVO, SOCHÁRSTVO: V druhej polovici 19. 
storočia vznikol nový smer: impresionizmus. (Impresia je 
latinské slovo, znamená vnem.) Umelecké dielo vyjadruje 
momentálny vnem, momentálne rozpoloženie umelca. 

Impresionisti sa pokúšali zobrazovať zmenu, pohyb a pro-
cesy. Zvečňovali to, čo sa mení, zážitok z daného momentu, 
meniacu sa prírodu, vibrujúce farby a vplyv pohybu na člo-
veka i jeho nálady.  

Impresionizmus sa začal vo francúzskom maliarstve, 
ale sa rozšíril aj na iné oblasti umenia, napr. na sochárstvo
a literatúru. 

Najznámejším impresionistickým sochárom bol Francúz 
Auguste Rodin /ogüst roden/ (1840-1917). Niektoré z jeho 
diel vyjadrujúce dramatické vášne a bohaté emócie sa na-
chádzajú v budapeštianskom Múzeu krásnych umení. 

1. Druhá polovica 19. storočia je obdobím vzniku národných 
štátov.
a) Čo chápeme pod pojmom národný štát?
b) Ktoré významné národné štáty vznikli v tomto období? 

Opíšte proces ich vzniku!
c) Aké významné krajiny iného typu jestvovali v tomto 

období v Európe?
2. Druhá polovica 19. storočia a prelom storočí je zároveň 

obdobím vzniku koloniálnych ríš. 
a) Ktoré väčšie zemepisné celky sa stali v tomto období 

kolóniou či polokolóniou?
b) Ktoré veľmoci zakladali koloniálne ríše? Zoraďte ich 

podľa veľkosti a hodnoty koloniálnych ríš!
3. Zoraďte udalosti podľa časového sledu a geografických 

miest! Písmená označujúce udalosti vpíšte na zodpoveda-
júce miesto! (Jestvuje udalosť, ktorá presahuje cez viaceré 
obdobia.) Píšte do zošita!

Desaťročie Európska Mimoeurópska
udalosť udalosť

1850–1860
1860–1870
1870–1880
1880–1890
1890–1900
od roku 1900

Poznáte mená francúzskych maliarov Moneta 
(mone), Renoira (rönoár) a Cézanna (sezan)? 
Zbierajte reprodukcie ich diel!

Z H R N U T I E

a) prusko-rakúska vojna
b) podmanenie Indie
c) prvá svetová výstava (Krištáľový 

palác)
d) občianska vojna v Amerike medzi 

Severom a Juhom
e) súperenie o Afriku
f) francúzsko-piemonstko-rakúska vojna
g) vznik II. Internacionály
h) vydanie buly Rerum Novarum
i) Čína sa stáva polokolóniou
j) Úplná nezávislosť Srbska a Rumunska
k) Vyhlásenie Nemeckého cisárstva 
l) Svetová výstava v Paríži (Eiffelova 

veža)
m) USA sa stávajú vedúcou priemysel-

nou veľmocou sveta

Cézanne: Autoportrét
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4. Kapitalizmus vytvára štát nového druhu – buržoázny štát, 
ktorý je lepšie organizovaný a cez parlamentný systém 
zabezpečuje aj ľudské práva. Buržoázny štát považuje za 
svoju prvoradú úlohu, rovnako ako predchádzajúce štátne 
formy, obranu územia pred vonkajším útokom a zacho-
vanie vnútorného poriadku. Medzi svoje úlohy však za-
raďuje aj rozvoj hospodárstva, účinnú ochranu verejného 
poriadku a rozvoj školstva a zdravotníctva. 
a) Zopakujte si a porovnajte podobné úlohy štátnych fo-

riem z predchádzajúcich dôb a buržoázneho štátu!
b) Ako pomáhal buržoázny štát pri rozvoji hospodár-

stva? 
c) Ktoré opatrenia buržoázneho štátu slúžili verejnému 

blahu?
d) Čo chápeme pod pojmom parlamentný systém? Pre-

čo tento systém zabezpečuje ľudské práva lepšie ako 
skoršie štátne formy?

5. Buržoázny štát zabezpečoval pre robotníkov sociálne prá-
va i právo na spolčovanie. Vznikli rôzne socialistické stra-
ny a hnutia. 
a) Čo je charakteristické pre sociálnodemokratické stra-

ny?
b) Čo je charakteristické pre revolučné marxistické robot-

nícke strany?
c) V čom sa líši kresťanskosociálne hnutie od predchá-

dzajúcich strán?
6. V druhej polovici 19. storočia sa začal nový rozmach vo 

vedecko-technickej oblasti. Uveďte najdôležitejšie vyná-
lezy z obdobia klasickej priemyselnej revolúcie a z druhej 
polovice 19. storočia! Zoraďte ich podľa hospodárskych 
odvetví – priemysel, poľnohospodárstvo, doprava, teleko-
munikácie!

Hospodárske odvetvie 1780–1830 1850–1900

Priemysel

Poľnohospodárstvo

Doprava a telekomunikácie

7. Aké zmeny priniesli vynálezy v hospodárskom živote? 
a) ako sa rozvinula a čo znamenala slobodná súťaž?
b) Prečo a ako sa menil hospodársky význam kolónií?
c) Ako sa menilo poradie priemyselných mocností v ro-

koch 1850–1900?
8. Zmenila sa aj spoločnosť. Vznikli nové spoločenské sku-

piny, ktoré žili iným spôsobom ako tie predošlé. V novej 
spoločnosti posudzovali človeka novým spôsobom. Na-
miesto pôvodu je meradlom jeho hodnoty majetok, na-
danie a úspechy. V rozvinutých krajinách tvorili väčšinu 
obyvatelia miest.
a) Prečo je pre buržoáziu, ale aj pre jednoduchých ľudí 

lepšie, keď meradlom hodnoty už nie je pôvod, ale pe-
niaze a nadanie?
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b) Čo znamená urbanizácia? Ako vyzerajú mestá tohto 
obdobia?

9. V 19.-20. storočí sa stávajú ľudské vedomosti a vzdelanosť 
významnejšími než kedykoľvek predtým. Spoločnosť ne-
môže postrádať odborníkov. Zvýšila sa úloha inteligen-
cie. Veda a kultúra sú postavené na nových základoch.
V „šťastných mierových časoch” sa výrazne zmenil život-
ný štýl. Rozšírila sa civilizácia, aj keď nie všade v rovna-
kej miere. 
a) Dokážte tieto tvrdenia pomocou textu a obrázkov

v učebnici, údajov z atlasu a všetkým, čo ste sa učili 
v iných predmetoch (kreslenie, spev, fyzika, chémia
a pod.)!

10.Vyriešte historické topografické úlohy! 
a) Napíšte do slepej mapky číslice označujúce krajiny

a geografické oblasti!
1.Veľká Británia, 2. USA, 3. Kuba, 4. Grécko, 5. Talian-
sko, 6. Nemecko, 7. Srbsko, 8. Rumunsko, 9. Bulharsko, 
10. Japonsko, 11. Francúzsko, 12. India, 13. Čína, 14. Si-
bír, 15. Austrália
b) Pripíšte rímske číslice na mapke k názvom nasledujú-

cich miest! Píšte do zošita!
San Francisco ____, Chicago ____, New York ____, 
Washington ____, Dillí ____, Londýn ____, Manchester 
____, Brusel ____, Berlín ____, Rím ____, Belehrad ____, 
Paríž ____, Hongkong ____, Lyon ____, Tokyo ____

11.Spoznali ste obrázky v užšom stĺpci zhrnutia? O ktorých 
udalostiach, procesoch či problémoch dokážete hovoriť 
na základe týchto obrázkov?

XIII.

X. IX.
VII. VIII.

I.

II.

III.

VI.

IV.
V.

XI.

XII.

XIV.

XV.

1–208korr5szlovák történelemkönyv .indd   147 15/7/09   08:44:19



148 Obdobie dualizmu

Po porážke národnooslobodzovacieho boja v rokoch 1848-
49 nasledovali v Uhorsku ťažké roky. Víťazný viedenský 
dvor sa pokúsil splniť svoj dávny plán: vytvoriť jednotnú 
ríšu pod jednotným vedením.  

Po takmer dve desaťročia trvajúcom absolutizme bola 
habsburská moc nútená prijať vyrovnanie s Uhorskom. Za 
krátky čas vzniklo aj v Uhorsku kapitalistické poľnohospo-
dárstvo, továrenský priemysel a robotnícka trieda, teda ka-
pitalizmus typický pre 19. storočie. Hospodárstvo a spoloč-
nosť Uhorska sa priblížili k rozvinutejšej časti Európy.  

Nasledujúca kapitola hovorí o týchto procesoch.

V . O B D O B I E  D U A L I Z MU

Ú V O D

Odporúčaná literatúra:
Benedek István: Semmelweis és kora.

Bp., 1980 (Gondolat)
Estók János: A boldog békeidők. Új ké-

pes történelem. Bp., 1998 (Magyar 
Könyvklub-Helikon)

Fekete Sándor: A nemzet prókátora.
(Deák Ferenc élete) Bp., 1976 (Mag-
vető)

Gál György Sándor: M u n k á c s y  M i h á l y  
é l e t e .  Bp., 1969 (Móra)

Gergely András-Stász Zoltán: K i e g y e -
z é s  u t á n .  Magyar história. Bp., 1978 
(Gondolat)

Pölöskei Ferenc: Tisza István. Magyar 
história. Bp., 1985 (Gondolat)

Somogyi Éva: Ferenc József. Magyar 
história. Bp., 1989 (Gondolat)

Varga Domokos-Csaba József: V é r  é s  
arany. Magyarország 1849-1914 kö-
z ö t t .  Bp., 1982 (Móra)

Vörös Károly: Egy világváros születése.
Bp., 1973 (Kossuth)

Alegória vyrovnania (mozaika Bertalana Székelya v mauzóleu Ferenca 
Deáka)  Alegória je stvárnenie emócie či idei. Čo vyjadruje tento obraz? 

(Odpovedzte po preštudovaní tejto lekcie!)
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neUDrŽaTeĽnÁ VojenSKÁ SPrÁVa

Hrôzovláda Haynaua nepriniesla pre Viedeň želané výsled-
ky. V krajine sa nepodarilo nastoliť poriadok. Haynau 
bol stále viac nenávidený. Krvavá pomsta škodila aj za-
hraničnej politike Rakúska. 

Maďari, ktorí utiekli do zahraničia, tvorili pod vedením 
Lajosa Kossutha uznávanú e m i g r á c i u . Pokúšali sa získať 
podporu anglickej, francúzskej a talianskej vlády, aby mohli 
obnoviť nezávislosť Uhorska. Konkrétnu podporu nedosta-
li, ale udržiavali sympatie voči Uhorsku a oživovali nádej, 
že oslobodenie nie je ďaleko. Neskôr vytvorili osobitné lé-
gie v armáde Talianska a Nemecka, ktoré boli voči Rakúsku 
nepriateľské.

baChoV abSoLUTiZmUS

Haynauova hrôzovláda trvala do leta 1850. Vojenskú vládu* 
vtedy vystriedala civilná správa. Uhorsko sa dostalo pod 
priame riadenie rakúskej vlády. 

Rakúsky minister vnútra Alexander Bach zavrhol Hay-
nauove kruté metódy, ale Uhorsko naďalej považoval za 
súčasť ríše. Colné hranice medzi Rakúskom a Uhorskom 
boli z r u š e n é . Krajinu rozdelili na menšie oblasti, ktoré moh-
la Viedeň ľahšie spravovať Zaviedli justíciu a školský sys-
tém* platný v celej ríši. 

Haynauovu hrôzovládu odsúdila verej-
nosť na celom svete. Keď o niekoľko ro-
kov navštívil v Anglicku jednu piváreň, 
robotníci do neho hádzali rôzne predme-
ty a vyhnali ho s výkrikmi: „To máš za 
Arad!”

Vráťte sa k 13. lekcii! Akou metódou sa pokú-
šal viedenský dvor utíšiť Uhorsko po smrti Joze-
fa II.?

Bachovi husári: Bach sa snažil vyvolať 
sympatie k novému režimu tým, že väč-
šinou nemaďarským úradníkom prikázal 
nosiť maďarský odev. Týchto úradníkov 
nazýval ľud posmešne „Bachovými hu-
sármi”.

Na mape znázorňujúcej Uhorsko roku 1850 
sme uviedli územia odpojené od uhorskej sprá-
vy (uvádzame ich názvy) a hranice krajov, ktoré 
vznikli zrušením samostatných žúp. Odhadnite 
pomer oddelených častí krajiny k celkovej roz-
lohe Uhorska! Prečo práve uvedené mestá boli 
strediskami piatich krajov?

34. UHORSKO PO PORÁŽKE NÁRODNOOSLOBODZOVACIEHO BOJA

Verejná správa Uhorska v Bachovom období

Opory Bachovho režimu Na čom 
bola postavená Bachova moc?

Košice

BudínŠoproň

Bratislava

Oradea

Maruša S E D M O H R A D S K O

T
is

a

Dunaj

SRBSKÉ VOJVODSTVO
(Srbská Vojvodina)

D

unaj

POHRANIČNÁ OCHRANNÁ OBLASŤ

CHORVÁTSKO A SLAVÓNSKO

Dráva
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PaSÍVny oDPor

Vláda sa pokúsila získať niektorých známych uhorských po-
litikov, ale bez úspechu. Najváženejším politikom v Uhor-
sku bol Ferenc Deák, ktorý rozhodne odmietal podporovať 
Bachov režim.

„Udalosti nedávnej minulosti a pomery, ktoré dnes trvajú 
v našej vlasti, mi neumožňujú, aby som sa zapájal do verej-
ných záležitostí…” – napísal Deák. Vyhlásil politiku pa-
sívneho odporu*. Predal svoj vidiecky statok a presťahoval 
sa do hotela v Pešti. Zdanlivo sa úplne zriekol účasti na ve-
rejnom živote. Kohokoľvek prijal rád, a pri fajke si každého 
pozorne vypočul. 

Deákove správanie sa bolo pre ostatných vzorom. Kraji-
na nasledovala jeho príklad a začala pasívny odpor. Vlaste-
necky zmýšľajúci človek ignoroval verejný život, neprijal 

Maďari vo svete: „Generácia, ktorá mala 
viesť Uhorsko na ceste moderného spolo-
čenského, politického a duchovného vý-
voja, sa roztrúsila po svete: bojovala za 
slobodu v Taliansku na Garibaldiho stra-
ne, potom v Amerike v Lincolnovej armá-
de, stavala železnicu na úpätí Álp, zapá-
jala sa do bojov v Turecku, písala noviny 
v Bruseli a Londýne, klčovala pralesy v 
Novom svete, obchodovala a čakala na 
revolúciu v Paríži.” 

(Historik Domokos Kosáry
o maďarskej emigrácii)

Čo znamená pasívny odpor? Uveďte podstatu 
tohto politického postoja! Bol to skutočne naj-
lepší spôsob, alebo jestvovala aj iná cesta na 
odmietanie pokusov o anexiu Uhorska?

Ferenc Deák (1803-1876). 
Cit pre taktiku, rozvaha, 
ktorou našiel východisko 
aj z najťažších situácií – 
pre tieto vlastnosti poctili 
Deáka prezývkou „mudrc 

národa“.

Viktor Madarász: Oplaká-
vanie Ladislava Huňadiho. 
Obraz si na historickej vý-
stave Peštianskej technic-
kej univerzity v roku 1860 
pozrelo tisíce ľudí za jediný 
týždeň. Všetci vedeli, čo 

obraz vyjadruje.
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35. VYROVNANIE

žiadny úrad, oklamal cudzích úradníkov, odmietal platiť 
dane, odhaľoval a podvádzal rakúsku tajnú políciu a vyob-
coval tých, ktorí Bachovmu režimu pomáhali. 

Spisovatelia a umelci sa tiež postavili na stranu pora-
zenej revolúcie a vo svojich dielach zvečnili jej pamiatku. 

Pasívny odpor nútil Habsburgovcov udržiavať v Uhorsku 
početnú armádu, žandárstvo a tajnú políciu. Bolo to veľmi 
nákladné, pritom celkom neúčinné.  

Keď Rakúšania utrpeli porážku od piemontsko-francúz-
skych vojsk, bolo jasné aj pre Viedeň, že politika násilia je 
dlhodobo neudržateľná.  

Okrem pasívneho odporu boli pokusy aj o ozbrojený od-
por. Gáspár Noszlopy plánoval so svojím oddielom zajať 
cisára Františka Jozefa, ktorý mal navštíviť Uhorsko. Býva-
lý veliteľ delostrelectva komárňanského hradu József Makk
sa pokúšal pripraviť povstanie. Tieto pokusy však boli ne-
úspešné. Ich vodcov zajali a popravili, účastníkov uväznili. 

neVyhnUTnoSŤ VyroVnania

Habsburgovci utrpeli v Taliansku ťažké porážky. Museli 
prísť na to, že veľmocenskú politiku budú môcť viesť iba 
tak, ak ich vládu nebude ohrozovať zvnútra odpor Maďarov 
a iných národov.  

Preto zmenili svoju politiku. František Jozef roku 1860 
prepustil Bacha a dvorní politici nenašli iné riešenie: 
roku 1865 sa obrátili na Ferenca Deáka s cieľom dohod-
núť sa.  

Deák, ktorý bol dovtedy prívržencom pasívneho odporu 
uznal, že nadišiel čas na vyrovnanie. Uhorská statkárska 
trieda bola už vyčerpaná z tohto zápasu a v neposlednom 
rade pre svoje finančné problémy túžila po výnosných úra-
doch. Neusporiadaná politická situácia pritom prekážala aj 
hospodárskemu rozvoju krajiny. Statkári nedostali od bánk 

Národný odpor v umení: János Arany
namiesto uvítacej básne na počesť Fran-
tiška Jozefa napísal baladu Waleskí bardi.

Prečítajte si Aranyovu baladu! Ktoré časti 
vyjadrujú priamo myšlienku pasívneho odpo-
ru?

Obrazy Viktora Madarásza a iných ma-
liarov vyjadrovali bolesť a neuhasiteľnú 
túžbu národa po slobode.  
Ferenc Erkel zhudobnil drámu Bán Bánk 
a každé predstavenie tejto opery sa stalo 
ozajstnou protirakúskou politickou de-
monštráciou.

Akú historickú udalosť spracoval József 
Katona v dráme Bán Bánk? Prečo vyjadro-
vala táto udalosť atmosféru roku 1850?

1867Príčny
vyrovnania

1. Vojenské porážky

2. Hospodárske ťažkosti 
ríše

3. Národnostné hnutia

1. Hospodárske ťažkosti 
ríše

2. Nárok na účasť na poli-
tickej moci

3. Národnostné hnutia

1.  Prečo bol pasívny odpor vhodný proti 
pokusom Habsburgovcov o anektova-
nie Uhorska?

2.  Akými metódami sa pokúšali 
Habsburgovci včleniť Uhorsko do jed-
notnej ríše? Prečo bol tento pokus 
neúspešný?

3.  Pripomeňte si, čo ste čítali o talianskej 
a nemeckej jednote! Aké porážky utr-
peli vtedy Habsburgovci?

Uhorsko po porážke národnooslobodzovacieho boja
Haynauova hrôzovláda


Bachov absolutistický režim


Pokusy

o anexiu Uhorska


Pasívny odpor
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úvery a tak len veľmi ťažko mohli modernizovať svoje 
hospodárstva a vybaviť ich strojmi. Stále viacerí si kládli
otázku: dokedy treba, dokedy je možné ešte vydržať, tr-
pieť a čakať. Riešenie bolo nutné aj z hľadiska Habsbur-
govcov.  

Habsburgovci sa totiž márne snažili svoju moc posilniť
a rozšíriť. Oslaboval ich boj talianskeho národa za slobodu
a hrozivá nespokojnosť iných národov ríše. Ich plán zjedno-
tiť Nemecko pod vlastnou vládou utrpel fiasko.  

Podnet na začatie rokovaní o vyrovnaní dal Veľkonoč-
ný článok Ferenca Deáka v roku 1865. 

Deák kládol dve podmienky na začatie rokovaní: ob-
novenie územnej jednoty krajiny a zvolanie krajinského 
snemu. 

VZniK raKÚSKo-UhorSKej monarChie

K  rakúsko-uhorskému vyrovnaniu došlo po dlhých rokova-
niach roku 1867. V priebehu rokovaní vypukla prusko-ra-
kúska vojna, v ktorej Rakúsko utrpelo ťažkú porážku (pozri-
te si 121. stranu). Pre Habsburgovcov to bola ďalšia príčina 
hľadať dohodu.  

Viedenský dvor a uhorskí politici sa dohodli, že ríšu pre-
tvoria na ústavný dualistický štát pozostávajúci z dvoch 
krajín.  

Takto sa zrodila Rakúsko-uhorská monarchia, nový 
dualistický štát s centrom vo Viedni a Pešť-Budíne.  

Rakúsko-uhorskú monarchiu spájala predovšetkým oso-
ba spoločného panovníka – cisára a kráľa. 

Bolo však rovnako dôležité, že zahraničná politika, ar-
máda a nancie boli tiež spoločné. Ostatné záležitosti spra-
vovali v oboch krajinách samostatne. 

Znovu vznikla uhorská vláda, samostatné ministerstvá,  
zákony opäť schvaľoval uhorský krajinský snem. Ma-
ďarčina sa stala opäť úradným jazykom. Politická moc sa 
vrátila do rúk uhorských vládnucich tried. 

Korunovácia: Po vyrovnaní roku 1867 
korunovali Františka Jozefa aj za uhorské-
ho kráľa s veľkou pompou. Jeho oficiálny 
titul znel potom takto: „Rakúsky cisár a 
apoštolský kráľ Uhorska”.  

Uhorskú korunu položili na hlavu 
Františka Jozefa ostrihomský arcibiskup a 
predseda vlády Gyula Andrássy v Matejo-
vom chráme na Budínskom hrade.  

Sprievod s korunovaným kráľom sa 
vydal od Matejovho chrámu za stále-
ho zvonenia do Pešti, na námestie pred 
Reťazovým mostom. Kráľa sprevádzali 
veľkostatkári vyobliekaní v slávnostnom 
maďarskom odeve, biskupi na koňoch a 
bandérie žúp. Pri tejto slávnostnej príle-
žitosti hádzali do zhromaždeného davu 
peniaze. Tieto formality vyjadrovali zmie-
renie medzi panovníkom a uhorskými 
vodcami.

Vo Veľkonočnom článku Deák napísal: 
„Budeme pripravení /…/ naše zákony zo-
súladiť s pevnou bezpečnosťou ríše /…/ 
Treba sa snažiť o to, aby bezpečnosť ríše 
zostala zachovaná a uplatňovali sa aj zá-
kladné zákony uhorskej ústavy…”

Preštudujte obrázok na 151. strane! Čo nútilo 
Rakúsko pristúpiť na vyrovnanie a prečo sa sna-
žili o vyrovnanie uhorskí politici?

Odôvodnite, prečo bolo vyrovnanie potrebné 
a nevyhnutné?

Znak Rakúsko-uhorskej monarchie. Latinské 
heslo znamená: Nedeliteľný a nerozdeliteľný!

Prečo sa stalo toto heslo súčasťou erbu?
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VÝZnam VyroVnania

Vyrovnanie urýchlilo rozvoj oboch krajín. Politicky stabi-
lizovaná ústavná ríša zabezpečovala širšie možnosti pre 
rozvoj kapitalistického podnikania v priemysle i poľno-
hospodárstve. Politický a kultúrny život bol slobodnejší než 
v období absolutizmu. 

Vyrovnanie znamenalo zároveň krok späť oproti zákonom 
z roku 1848. Najvážnejším nedostatkom vyrovnania bolo 
to, že obmedzovalo samostatnosť Uhorska. V zahraničnej 
politike bolo Uhorsko pripútané k ríši. Panovník disponoval 
armádou. Všetky zákony a nariadenia museli zohľadňovať 
záujmy viac rozvinutého Rakúska.  

V zmysle vyrovnania vznikla medzi Rakúskom a Uhor-
skom colná únia, ktorá sa mala obnovovať každých 10 ro-
kov. To znamenalo, že z jednej krajiny do druhej sa mohol 
prevážať akýkoľvek tovar. 

Kossuth a vyrovnanie: Kossuth s vy-
rovnaním nesúhlasil. Považoval za oveľa 
lepšie riešenie, keby bol národ v odpore 
vydržal. Ako perspektívny plán navrho-
val vytvorenie Podunajskej štátnej únie,
v ktorej by mal každý národ žijúci v oblasti 
Dunaja rovnaké práva. Jeho demokratické 
návrhy neodmietla iba uhorská vládnuca 
trieda, ale aj politici susedných krajín. 

V čom bola pre Uhorsko výhodná a v čom ne-
výhodná colná únia?

Všimnite si pomer medzi dvoma krajinami! 
Čo z toho vyplýva?

RAKÚSKO A UHORSKO

pomer územia

pomer obyvateľstva

pomer priemyselnej rozvinustosti

účasť na spoločných výdavkoch

Rakúsko

Uhorsko

51 49

60
40

85

15

70

30

1.  Medzi ktorými krajinami došlo k vyrov-
naniu?

2.  Aké prekážky bolo treba prekonať
v záujme vyrovnania?

3.  Ako sa zmenilo postavenie Uhorska po 
vyrovnaní?

4.  Aké výhody a nevýhody vyplývali
z vyrovnania?

 Rakúsko → vyrovnanie 1867 ← Uhorsko
	 ↓	 ↓	 ↓

vojenské Rakúsko-Uhorská pasívny
porážky monarchia odpor 

  slabne
↓

urýchlenie hospodárskeho
a spoločenského rozvoja

 Mocenský pomer Rakúska a Uhorska
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VZniK ParLamenTnÉho SySTÉmU

Po vyrovnaní vznikol aj v Uhorsku parlamentný spôsob 
vládnutia podobný k západným buržoáznym štátom. Kra-
jinský snem pozostával z dvoch komôr: zo stavovskej a po-
slaneckej snemovne.  

Členovia poslaneckej snemovne boli volení. Volebné prá-
vo ako všade v Európe mali iba muži, avšak v zmysle zá-
konov z roku 1848 sa kládli aj majetkové a vzdelanostné 
podmienky. Voľby uskutočňovali otvoreným hlasovaním.

STrany a VLÁDy

Strany a vlády vznikali podľa európskeho vzoru. Pred prvý-
mi voľbami vznikli tri veľké strany: Deákova strana pod-
porujúca vyrovnanie (sústreďovali sa v nej prívrženci vy-
rovnania), tzv. stredoľavá strana, ktorá chcela vyrovnanie 
revidovať (podľa tejto strany spoločné záležitosti a práva 
panovníka ohrozovali samostatnosť krajiny) a najmenšia 
Strana 48, ktorá sa postavila proti vyrovnaniu.  

Prvý ministerský predseda, gróf Gyula Andrássy vzi-
šiel z Deákovej strany, ktorá voľby vyhrala. (Samotný Deák 
odmietol ministerský post.)

Po uplynutí istého času strana ľavého stredu uznala, že 
daný dualistický systém je životaschopný a funguje, a Vie-
deň sa nesnaží obmedzovať samostatnosť Uhorska. Chcela 
sa zúčastniť na moci, preto sa dohodla s Deákovou stranou. 
Zo spojenia týchto dvoch strán vznikla Liberálna strana. 
Mimoriadne nadaný predseda vlády z tejto strany Kálmán 
Tisza („generál”) riadil krajinu 15 rokov bez väčších otra-
sov.

Okrem neho svojimi schopnosťami vynikal barón József 
E ö t v ö s , ktorý bol členom vlády už roku 1848. Neoceniteľné 
úspechy dosiahol v organizácii verejného školstva. 

Volebný systém: V Uhorsku usporiadali 
voľby najprv každé tri, od roku 1886 kaž-
dých päť rokov. Počet oprávnených voli-
čov obmedzovali rôznymi podmienkami 
(napr. majetková situácia). V období dua-
lizmu malo hlasovacie právo asi 6-7 per-
cent obyvateľstva. V polovici 19. storočia 
to nebol zlý pomer, ale volebné právo sa
v období dualizmu, bohužiaľ, nerozširo-
valo. Navyše otvorené hlasovanie umož-
ňovalo ovplyvňovať voličov. Hlasovanie 
sa odohralo tak, že volič oznámil svoju 
voľbu hlasovacej komisii, ktorá to zapísa-
la na zodpovedajúce miesto. Toto riešenie 
bolo potrebné aj kvôli ľuďom, ktorí neve-
deli čítať a písať, ale umožňovalo aj to, 
aby sa presadzovala vôľa miestnej moci 
či jednotlivých vplyvných ľudí.

36. OBRÁZKY Z POLITICKÉHO ŽIVOTA

Kortešačky (maľba Sándora Bihariho). Počas 
parlamentných volieb ožila celá krajina.

 Čo všetko patrilo ku kortešačkám?

Gróf Gyula Andrássy (1823–1890). Po potlačení 
národnooslobodzovacieho boja ušiel do zahrani-
čia, preto ho popravili iba symbolicky (jeho meno 
pripli na šibenicu). Na rokovaniach o vyrovnaní 
zohral dôležitú úlohu, v roku 1867 sa preto stal 
ministerským predsedom Uhorska. O tri roky ho 
cisár vymenoval za spoločného ríšskeho minis-

tra zahraničných vecí.
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PoKUS o rieŠenie nÁroDnoSTnej oTÁZKy.
ChorVÁTSKo-UhorSKÉ VyroVnanie

Jedným z najväčších problémov uhorského politického ži-
vota v období dualizmu bola národnostná otázka, ktorá sa 
musela riešiť. 

Vznik Monarchie a vyrovnanie vytvorili vo vzťahu ná-
rodností a Maďarov novú situáciu. Po roku 1867 sa stali 
Maďari z utláčaného národa jedným z dvoch vládnucich ná-
rodov. Maďarský národ mohol svoje národné práva uplatňo-
vať slobodne, dokonca mohol určovať práva nemaďarských 
národov žijúcich na území Uhorska.  

Poslanci uhorského krajinského snemu, ktorí nedávno cí-
tili na vlastnej koži, čo znamená národnostný útlak, sa sna-
žili nájsť dohodu.  

Po dlhých a neraz búrlivých diskusiách a polemikách do-
šlo k vyrovnaniu s Chorvátmi, ktorí mali dovtedy z nema-
ďarských národov najväčšie práva. V zmysle chorvátsko-
uhorského vyrovnania z roku 1868 získalo Chorvátsko 
samostatnosť ako súčasť uhorského kráľovstva. V  Z á -
hrebe vznikla chorvátska vláda pod vedením chorvátske-
ho bána. Záležitosti vnútra, verejného školstva a justície 
spravovali chorváti samostatne. Ostatné záležitosti patrili 
do právomocí uhorskej vlády, v ktorej dostal miesto aj chor-
v á t s k y  m i n i s t e r . 

Národnosti v Rakúsko-uhorskej monarchii

nÁroDnoSTnÝ ZÁKon

Rovnako roku 1868 prijal krajinský snem národnostný 
zákon, ktorý sa vzťahoval na ostatné nemaďarské národy. 
V oblasti verejnej správy, justície a školstva zákon umožňo-
val používať materinský jazyk. 

Napriek tomu, že zákon bol celkovo pokrokový, jednot-
livé ustanovenia urážali národnosti. Konštatoval napríklad, 

Nespokojnosť Chorvátov: Hoci chor-
vátsko-uhorské vyrovnanie zabezpečova-
lo pre Chorvátov širokú samosprávu, pre 
významnú časť chorvátskeho národa to 
nepostačovalo. Žiadali ďalšie práva a úpl-
nú štátnu rovnoprávnosť.
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U H O R S K O

Z prvých budú poslední, z posledných prví. Do-
bová karikatúra o vyrovnaní. Maďari a ostatné 
národy Habsburskej ríše pred vyrovnaním a po 
ňom  Pripomeňte si, aké napätie vznikalo v ob-
dobí reforiem a v rokoch 1848–49 medzi Maďar-

mi a národnostnými menšinami!

Ktoré národnosti žijúce v rakúsko-uhorskej 
monarchii boli málopočetné? Zistite pomocou 
mapy.
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že Uhorsko tvorí v politickom zmysle jeden národ. T o  
znamená, že občania patriaci k národnostiam dostali indivi-
duálne národnostné práva, ale ako samostatný národ ne-
bola uznaná žiadna národnosť. Preto ich vodcovia tento 
zákon neprijali.

hnUTia ChUDobnÝCh roĽnÍKoV

Vládam v období dualizmu spôsobovalo vážne starosti aj 
agrárnosocialistické hnutie chudobných roľníkov.  

Na veľkých panstvách sa síce hospodárilo takmer na po-
lovici pôd, ale nebolo na nich dosť práce pre chudobných 
roľníkov, ktorých počet pre vysokú pôrodnosť rástol. Okrem 
toho obmedzili územie, ktoré si mohli ponechať ženci pre 
seba a tvorili tak najdôležitejší zdroj príjmov chudobného 
roľníctva.  

Úryvky zo zákona o zamestnancoch
v poľnohospodárstve (zákon č. II. z ro-
ku 1898):  
„Keď sa robotníci nedostavia na praco-
visko bez ospravedlnenia, alebo neopráv-
nene odtiaľ odídu, obecné predstavenstvo 
na žiadosť zamestnávateľa /…/ je povinné 
bez meškania nariadiť, aby robotníkov do-
viedli na pracovisko brachiálnou silou… 
Proti rozhodnutiu o odvedení robotníka 
na pracovisko niet odvolania /…/ 
Vykonávanie trestu odňatia slobody, keď 
to žiada zamestnávateľ /…/ možno odložiť 
na dobu po ukončení zmluvnej práce.”

Vláda si robila pre pohyby chudobných 
roľníkov oveľa väčšie starosti ako pre ro-
botnícke hnutie. Čo myslíte, prečo? Môže-
te vymenovať aj viacero príčin.

Úryvky z národnostného zákona:„...
Každý občan Uhorska tvorí jeden politic-
ký národ – jednotný uhorský národ.“ 
„...Každý občan je nezávisle od národnos-
ti rovnoprávny.“ 
„...Deti patriace k národnosti môžu sa 
v škole učiť v materinskom jazyku.“ 
„...Na súdoch nižšieho stupňa môžu obča-
nia predkladať svoje sťažnosti... aj v jazy-
ku národností.“ 
„...Národnosti nemôžu zakladať osobitné 
politické organizácie.“ 
„...Môžu zakladať jazykové, kultúrne, ve-
decké, umelecké a hospodárske spolky.“

Vyberte tie body, ktoré vyvolávali zo strany 
národnostných politikov odpor!

Národnostní poslanci v opozičných laviciach. 
Odmietli národnostný zákon, lebo poskytoval 
menšie práva, než aké žiadali a očakávali. V tom 
čase neuznávali v žiadnej európskej krajine sa-

mostatnosť národnostných menšín.

Panem! (Chlieb!). Olejomaľba Imra Révésza
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Vypukli preto sedliacke vzbury, ktoré vyústili do krvavých 
udalostí, organizovali celoštátny štrajk žencov, ktorý vláda 
nemilosrdne potlačila novým zákonom o zamestnancoch
v poľnohospodárstve. Pracovné príležitosti však nemohla 
zabezpečiť pre tých, čo žiadali prácu. 

Zmeny PoLiTiCKÉho ŽiVoTa
na PreLome SToročÍ

Kálmán Tisza, ktorý neobmedzene riadil krajinu takmer 
15 rokov a udržiaval domácu politiku v pokoji, padol roku 
1890.  

Začala sa tým séria zmien v politickom živote Uhorska. 
Situáciu narušili najprv cirkevnopolitické boje. Vláde sa 
nakoniec podarilo uzákoniť povinné občianske sobáše 
a občianske matriky (1894).

Prudké polemiky vznikali aj pre spoločnú armádu 
a obnovenie colnej únie. Politické búrky priniesli krátko-
dobé vlády. Nástupcovia Kálmána Tiszu už nedokázali dr-
žať v rukách kormidlo tak pevne. Dokazoval to aj pohreb 
Lajosa Kossutha, ktorý zomrel roku 1894 v zahraničí. 

Národ žiadal slávnostný pohreb a vláda v záujme získa-
nia popularity zastávala rovnaké stanovisko. Panovník však 
zakázal štátny smútok a ministri ho poslúchli. Pohreb nako-
niec zorganizovala nie vláda, ale hlavné mesto. 

Počet regrútov a rozpočet spoločnej ar-
mády schvaľoval krajinský snem. S ich 
zvýšením však opozícia súhlasila iba 
v tom prípade, keď v uhorských plukoch 
bude jazykom velenia maďarčina.

1 .   Aké hlavné politické smery vznikli po 
vyrovnaní?

2 .   Vymenujte najvýznamnejších politikov 
obdobia dualizmu v 19. storočí!

3 .   Akým problémom museli čeliť uhor-
ské vlády v tomto období?

4 .   Ktorý z nich bol najvážnejší?

Pohreb Lajosa Kossutha (2. apríl 1894). Po Kos-
suthovu rakvu odcestovala čestná delegácia. 
Od hraníc po hlavné mesto stálo pri koľajniciach 
desaťtisíce ľudí. Na samotnom pohrebe odpre-
vádzali Kossutha na jeho poslednej ceste státi-
síce. Iba vláda sa držala bokom od národného 

smútku.

Čo vyplýva z toho, že na pohrebe sa zúčastnil 
taký obrovský dav?
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Premeny V hoSPoDÁrSKom
ŽiVoTe Krajiny

Po vyrovnaní sa zmenil hospodársky rozvoj Uhorska od 
základov. Krajina sa mohla zapojiť do krvného obehu 
ríše, okrem toho vyrovnanie prinieslo aj politickú stabili-
tu, vďaka ktorej v Uhorsku radi investovali svoje peniaze 
aj zahraniční kapitalisti. Prudko sa začali rozvíjať všetky 
odvetvia hospodárstva – poľnohospodárstvo, priemysel, do-
prava a obchod, ale aj činnosť bánk.

Premeny V PoĽnohoSPoDÁrSTVe

Zrušenie nevoľníctva roku 1848 síce odstránilo feudálny 
systém, ale moderné poľnohospodárstvo sa začalo rýchlej-
šie rozvíjať až po vyrovnaní. 

Zdokonaľovali sa predovšetkým tradičné poľnohospodár-
ske nástroje (pluh, kosa). Najväčší zvrat však prinieslo za-
vádzanie poľnohospodárskych mechanizmov. Začali sa 
používať mláťačky, sejačky, neskôr parný pluh. Rozorali 
úhorom ležiace polia, zaviedli striedavé obrábanie pôdy. 
Pôdu hnojili a na konci storočia používali aj umelé hnoji-
vá.  

Takmer tretinu ornej pôdy v Uhorsku vlastnili veľkostat-
kári. 

Niekoľkotisíc jutrové pozemky zmenili na kapitalis-
tické panstvá, ktoré riadili odborne vzdelaní správcovia. 
Výrobu zmechanizovali a organizovali ju moderným spô-
sobom. Mnohí statkári pestovali aj priemyselné plodiny
a zakladali menšie či väčšie poľnohospodárske podniky
(liehovary, mlyny). Vďaka tomuto vývoju predávali stále 
viac kvalitnejších plodín, tak v rozvíjajúcich sa mestách, 
ako aj na trhu ríše či inde v zahraničí. 

Regulácia riek, výsadba stromov: R o z -
siahlu novú pôdu získavali reguláciou 
riek a odvodnením močiarov. (Takmer 2,5 
milióna jutár.) Na dolnozemskom úseku 
Tisy preťali rieku na 112 miestach. Po 
regulácii sa skrátila rieka z 1212 km na 
729 km. Postavili 4500 km hrádzí, čím sa 
záplavové územie znížilo z 38 500 km2 na 
1800 km2. Začalo sa aj odvodňovanie mo-
čiarov, bažín a spodných vôd. Dĺžka siete 
kanálov na Veľkej nížine sa za 70 rokov 
zväčšila z 28 km na 11 000 km.  
Druhým veľkým zásahom do prírody bola 
výsadba stromov, čo slúžilo zachytávaniu 
pieskovitej pôdy. V druhej polovici storo-
čia sa urýchlene vysádzali ovocné stromy 
a vinice. Pri zemitých cestách vysádzali 
agáty.

Ktoré z tu vymenovaných činiteľov do roku 
1867 brzdili, respektíve po roku 1867 podnietili 
hospodársky rozvoj? Podčiarknite tie, ktoré po-
máhali rozvoju už aj pred rokom 1867!

a) nedostatok kapitálu;
b) príchod zahraničného kapitálu;
c) zakladanie bánk;
d) politická neistota;
e) usporiadané politické pomery;
f) masová a lacná pracovná sila.

37. HOSPODÁRSKY ROZVOJ

Sejačka a mláťačka  Porozprávajte, ako siali a mlátili obilie pred zavedením týchto strojov!
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Rast počtu poľnohospodárskych strojov 

1870 1895 Rast

Pluh
Sejačka
Mláťačka
Parný pluh

1 109 000
6 878
2 467

7

1 583 000
49 352

9 509
179

143 %
1474%

385%
 2557%

aGrÁrny PriemySeL

Továrenský priemysel v Uhorsku sa mohol rozvíjať najmä 
vďaka rozvoju poľnohospodárstva.  

Na panstvách dorábali obrovské množstvo pšenice, ale aj 
roľníci pestovali obilie v rastúcom množstve. Rozvíjal sa 
tak mlynárenský priemysel. 

 Na vidieku sa stavali rad radom malé mlyny, neskôr, naj-
mä v Budapešti a v dolnozemských mestách veľké moderné 
mlyny. Mlynárenský priemysel sa v Uhorsku postupne do-
stal na svetovú úroveň a múka z Uhorska sa stala svetozná-
mou. Budapešť bola v 70. rokoch najväčším mlynárensko-
priemyselným mestom na svete. 

Rozvíjal sa aj cukrovarnícky a liehovarnícky priemy-
sel. V tomto období boli založené prvé konzervárne. Hlav-
ným priemyselným odvetvím sa stal na dlhú dobu potra-
vinársky priemysel. 

Výsledky: Počet parných mlynov bol 
roku 1866 – 147, roku 1872 – 492, roku 
1884 – 910, roku 1895 – 1943. Objem vý-
vozu múky v rokoch 1869-1871 dosiahol 
2 milióny metrákov, o dve desaťročia ne-
skôr až 5 miliónov metrákov.

Parný pluh. Oral hlboko a rýchlo, ale jeho používanie bolo možné iba na väčších parcelách. Bol to stroj pre panstvá.

Poľnohospodárske výnosy v období dualizmu

Mechwartove oceľové valce, ktoré nahradili mlynské kamene. Tento vynález výrazne prispel k svetovej sláve uhorského 
mlynárskeho priemyslu.

Výnosy v mil. q
1864–66 1911–13 Nárast

v %

17,2 49,1 285%

13,4 48,5 361%

7,3 54,9 752%

2,0 43,3 2165%
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STaVba ŽeLeZnÍC a ŤaŽKÝ PriemySeL

Moderná doprava bola nevyhnutná na to, aby sa v Uhor-
sku rozprúdil hospodársky rozvoj a krajina sa mohla zapo-
jiť do medzinárodného hospodárskeho života. Len tak bolo 
možné prepraviť obrovské množstvo poľnohospodárskych 
produktov na trhy v Monarchii a v Európe. Preto sa v Uhor-
sku stavala železničná sieť tempom, nezvyčajným aj v zá-
padnej Európe. Železnica spájala s hlavným mestom každý 
kút krajiny.

Stavba železníc (koľajnice, lokomotívy, železničné vagó-
ny) a požiadavky poľnohospodárstva a potravinárskeho prie-
myslu znamenali pre ťažký priemysel stále nové objednávky. 
Postavili sa veľké železiarne a oceliarne (Diósgyőr, Ózd, 
Salgótarján, Vajdahunyad). Rozbehla sa výroba lokomotív, 
vagónov, lodí, parných strojov i  poľnohospodárskych stro-
jov. Dôležitú úlohu v tom hrali vynálezcovia a zakladatelia 
fabrík. Medzi nimi Abraham Ganz, ktorý vyvážal svoje vý-
robky do mnohých európskych krajín, alebo M a n f r e d  W e i s s ,
ktorý postavil obrovské závody pri Budapešti v Csepeli. 

Výroba železa si vyžadovala postupné otváranie nových 
baní a rozvoj už jestvujúcich baní. Rozvíjala sa aj ťažba ka-
menného uhlia. Veľké množstvo uhlia spotrebovali v tomto 
období parné stroje vo fabrikách, parné lokomotívy a parní-
ky. 

oSobiToSTi roZVoja PriemySLU V UhorSKU

Rozvoj priemyslu v Uhorsku mal aj tienisté stránky. Chýba-
lo napríklad jedno zo základných odvetví – výroba nástro-
jov, ďalším nedostatkom bolo, že sa veľkopriemysel roz-
víjal nerovnomerne. Sústreďoval sa najmä do Budapešti 
a niektorých vidieckych miest či do baníckych oblastí.  

Rozvoj priemyslu bol napriek tomu veľmi rýchly. Do 
konca storočia sa v podstate ukončila priemyselná revo-
lúcia v Uhorsku, čo podporoval aj štát. V období 25 rokov 
rástol priemysel o 7-8 % ročne, čo bolo v Európe najrých-
lejšie tempo. Podarilo sa tak do istej miery dohnať skoršie 
zaostávanie. 

Štátny rozvoj priemyslu: Štát rozvíjal 
priemysel vedome, čo dokazuje aj to, že 
podniky vyrábajúce nové produkty do-
stali na dobu 15 rokov daňové prázdniny, 
nemuseli platiť dane, a získavali aj úvery 
na dlhé splátky*. Mohli ďalej svoj tovar 
prepravovať po štátnej železnici lacnejšie. 
Aj samotný štát budoval továrne. 
Rýchly rozvoj priemyslu dokazuje aj to, 
že do prelomu storočí vybudovali, resp. 
rozšírili v Uhorsku 1000 nových tovární. 
Niektoré vyvážali svoje výrobky aj do za-
hraničia. Ganzove závody zariadili prvé 
elektrárne v Ríme, Miláne, Viedni a Pet-
rohrade.

Pomocou grakonov, kreslených diagramov 
a mapiek zhrňte rozvoj priemyslu v Uhorsku! 
Analyzujte údaje!

Parný mlyn Panonia v Pešti, 1866 

Rast dĺžky železničných
tratí v Uhorsku

1850
1867
1880
1890
1900
1910

222 km
2 285 km
7 000 km

11 246 km
17 108 km
21 200 km

Hustota železničnej siete
(dĺžka železničnej trate na 1000 km2) 

v Európe roku 1894
Anglicko
Francúzsko
Nemecko 
Uhorsko
Rumunsko
Srbsko
Rusko

107 km
77 km
87 km
43 km
20 km
11 km
7 km
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1 .   Ktoré priemyselné odvetvia prevláda-
li v Uhorsku?

2 .   Aká vzájomná súvislosť je medzi poľ-
nohospodárstvom a priemyslom?

3 .   Aké iné súvislosti sú medzi rozvojom 
jednotlivých priemyselných odvetví?

4 .   Aké závery môžete vyvodiť z gra-
konu, ktorý prezentuje zmeny počtu 
zamestnancov v priemysle?

Zlieváreň Abrahama Ganza. Ganzove závody sa mohli pýšiť mnohými 
významnými vynálezmi.

Železničná sieť Uhorska v roku 1868 a 1887

Výroba uhlia, surového železa a ocele v Uhorsku

Uhlie 1880

1013

8954

1913

146

623

Surové železo 1880 1913

16

800

Oceľ 1880 1913

Rakúske štátne dráhy
Južné dráhy
Dráhy pri Tise
Dunajská paroplaveb-
ná spoločnosť

1868

železnice

1887

Akú úlohu hrala výstavba železníc v rozvoji hospodárstva? Pomôžu ti 
diagramy a mapy.
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Zmeny V SPoLočnoSTi

V období kapitalistického rozvoja sa Uhorsko stalo ag-
rárno-priemyselným štátom. Vzrástol počet zamestnan-
cov v priemysle a obchode, i tých, ktorí sa živili duševnou 
prácou. V dôsledku toho sa spoločnosť Uhorska pretvorila 
na takú buržoáznu spoločnosť, v ktorej väčšia polovica sa 
živila poľnohospodárstvom a žila na dedine, kým druhá po-
lovica bola viazaná na priemysel, obchod a duševnú prácu 
a žila v mestách. Obe spoločenské skupiny sa delili na ďal-
šie vrstvy.

Zo ZemePÁnoV – VeĽKoSTaTKÁri
Z PoDDanÝCh – SLoboDnÍ roĽnÍCi

Revolúcia roku 1848 zlikvidovala nevoľníctvo, oslobo-
dila miliónovú masu poddaných, ktorí sa stali vlastníkmi 
tzv. poddanských pozemkov. Tento výdobytok buržoáznej 
revolúcie nemohla spochybniť ani rakúska absolutistická 
moc, naopak, panovník roku 1853 potvrdil oslobodenie ne-
voľníkov v osobitnom nariadení.  

Doterajší poddaní sa stali slobodnými roľníkmi, poddan-
ský pozemok nevlastniaci želiari poľnohospodárskymi 
námezdnými robotníkmi: nemajetní agrárni proletári* 
s kúskom pôdy. Bývalí zemepáni si ponechali staré majery 
a stali sa kapitalistickými statkármi. 

Rast populácie (1869–1910)

1869
1880
1910

15 470 000
15 642 000
20 886 000

Rozdelenie obyvateľstva podľa zamest-
nania 

1890 1910

Poľnohospodárstvo
Baníctvo a priemysel
Obchod a doprava
Iné

75%
11%

3,5 %
10,5 %

64%
19%
6 %

11 %

Rozpad feudálnej spoločnosti a vznik buržoáznej spoločnosti priniesli 
prvé veľké hospodársko-spoločenské preskupenie v poľnohospodárstve. 
Vyplňte tabuľku, kto nahradil koho?

Vrstvy feudálnej spoločnosti Vrstvy buržoáznej spoločnosti

vysoká šľachta (zemepáni) →	

→ strední statkári

poddaní s celým pozemkom →

 a 
→	 strední roľníci    pozemkom

želiari →

38. BURŽOÁZNY VÝVOJ SPOLOČNOSTI V UHORSKU

Sedliaci počas žatvy. Napriek technickému rozvoju zostala žatva naďa-
lej najťažšou prácou.
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SPoLočenSKÉ VrSTVy V PoĽnohoSPoDÁrSTVe

Vedúca úloha medzi statkármi patrila veľkostatkárskej 
aristokracii, ktorá riadila aj celoštátnu politiku.V živote na 
vidieku dostali dôležitú úlohu aj strední statkári, takzvaní 
džentríci. V rámci roľníctva patrila vedúca úloha bohatým 
roľníkom, ktorí sami pracovali a boli aj zamestnancami. 
Oveľa ťažšie sa žilo stredným roľníkom, ktorí zápasili 
so zadlženosťou. Drobní a chudobní roľníci, ktorí tvorili 
takmer polovicu obyvateľstva, žili často zo dňa na deň.  

Časť bezzemkov pracovala na panstvách ako hospodár-
sky čeľadník, druhá časť odišla do miest a snažila sa nájsť si 
prácu v priemysle. 

roZVrSTVenie meSTSKej SPoLočnoSTi

Na čele spoločnosti sa objavili popri aristokratoch, ktorí 
mali paláce aj v mestách, veľkokapitalisti: majetní bankári, 
továrnici, vlastníci baní a veľkoobchodníci.  

Na ďalšom stupni spoločenského rebríčka stáli miestni 
predstavitelia hospodárskeho života, vlastníci menších 
tovární a príslušníci inteligencie, ktorí mali vysokoškolské 
vzdelanie, ďalej vysokí úradníci. 

Malomešťania boli samostatní remeselníci a obchodní-
ci, žili pomerne skromne. Niektorým sa podarilo usilovnou 
prácou, nadaním či šťastím postúpiť vyššie a začleniť sa do 
radov vysokej buržoázie. 

Medzi rôznymi vrstvami vznikajúcej robotníckej triedy
boli podstatné rozdiely. Kvalikovaných robotníkov zaplatili 
lepšie. Nádenníci a pomocní robotníci zarábali oveľa me-
nej.  

Prevažná väčšina robotníkov pracovala v období vyrov-
nania v dielňach (cechový systém bol v Uhorsku definitívne 
zrušený až roku 1872). Po rýchlom rozvoji priemyslu vznik-
la aj v Uhorsku vrstva továrenských robotníkov.

SPoLočenSKÉ naPÄTie, roboTnÍCKe orGaniZÁCie
a hnUTie ChUDobnÝCh roĽnÍKoV

V dualistickej spoločnosti boli obrovské majetkové roz-
diely medzi bohatými a strednými vrstvami na jednej a chu-
dobnými vrstvami na strane druhej. Spôsobovalo to v dedi-
nách i mestách veľké spoločenské napätie. 

Hneď po vzniku továrenských robotníkov vznikli aj prvé 
robotnícke organizácie, lebo veľká časť kvalifikovaných ro-
botníkov prišla zo zahraničia alebo študovala v zahraničí.  

Prvou robotníckou organizáciou bol Všeobecný robot-
nícky spolok založený roku 1868. Najznámejším robot-
níckym vodcom v 19. storočí bol Leo Frankel* (1844-
1896).

Veľkú zmenu v robotníckom hnutí prinieslo založe-
nie Sociálnodemokratickej strany Uhorska v decembri 

Nová aristokracia: Veľkokapitalisti sa 
snažili dostať do najvznešenejších statkár-
skych kruhov. Kupovali si barónske tituly 
a iné hodnosti. Politiku v Uhorsku riadili 
záujmy asi 2000 statkárskych a niekoľko 
sto veľkokapitalistických rodín, ktoré boli 
navzájom prepojené.

Strední statkári, tzv. džentríci prechá-
dzali na kapitalistický spôsob hospodá-
renia oveľa ťažšie než veľkostatkári. Pri 
dobrom hospodárení mohli zo svojich 
pozemkov zabezpečiť pre seba slušné 
živobytie, no väčšina džentríkov nemala 
dosť peňazí, ani odborných vedomostí na 
modernizáciu výroby. Mnohí z nich sa 
zadlžili, svoje pozemky predali a skracho-
vali. Boli nútení začať nový život a nájsť 
si zamestnanie hodné ich rangu. Džentríci 
zastávali funkcie v rôznych úradoch, stali 
sa vojakmi a boli župnými funkcionármi.

Jediná cesta na postup: Podobne ako 
malomešťania žili aj poštári, železničiari 
a masy drobných úradníkov. Možnosť na 
pozdvihnutie videli v tom, že dávali svoje 
deti študovať. Boli ochotní zobrať na seba 
aj prehnané obete.
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1890. Táto strana riadila potom robotnícke hnutie ďalších 
25 rokov. Bojovala za zlepšenie postavenia robotníkov a za 
ich politické práva. 

Najbojovnejšou skupinou roľníctva boli tzv. kubikoši,  
ktorí prevážali zeminu na veľkých stavbách, napríklad pri 
budovaní železníc či regulácii riek. Ohniskom revolučných 
sedliackych hnutí bol tzv. Búrlivý kút (po maď. Viharsa-
rok). Na tomto území ohraničenom riekami Tisza (Tisa), 
Maros (Maruša) a Körös (Kereš) žili agrárni robotníci v naj-
vyššom počte. 

„Kubikuši“ (maľba Jánosa Nagy Balogha). Odmeňovali ich podľa toho, 
koľko kubíkov zeme preniesli. Táto činnosť bola hlavným zdrojom obživy 

ľudí, ktorí zostali bez pôdy.

ZVyŠoVanie ŽiVoTnej ÚroVne
a Zmena ŽiVoTnÉho ŠTÝLU

V „šťastných mierových rokoch“ dualizmu sa zlepšovali 
životné podmienky obyvateľstva. Je to pravda aj napriek 
tomu, že medzi jednotlivými spoločenskými vrstvami boli 
obrovské majetkové rozdiely. 

Výrazne vzrástla vnútorná spotreba tak potravín (spot-
reba mäsa bola v Uhorsku rovnaká ako v Nemecku či Fran-
cúzsku), ako aj iného spotrebného tovaru. Zlepšenie život-
ných podmienok a zmena životného štýlu sa na dedine 
i v mestách prejavovala v odievaní a v bytovej kultúre.

Roľníctvo postupne opustilo staré poddanské oblečenie 
a v čoraz širšom meradle nosilo mentíky, súkenné noha-
vice a čižmy, ktoré boli predtým typické pre šľachtu. Od 
roku 1890 sa objavil mäkký klobúk, kabát a biela košeľa 
bez kravaty. Ženy nosili čierne alebo pestré nazberané sukne 

50 000

0,2%
1000–
     50 000

19,8%

200–1000

80,0%

Pomer jednotlivých spoločenských vrstiev v celej 
spoločnosti a ich príjem v korunách

Starší sedliacky manželský pár od Segedína 
(maľba Jenőa Horvátha)  Všimnite si typické 

časti ich odevu!
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s mnohými spodnými sukňami, najčastejšie aj so zásterou, 
a do ich šatníka patril aj ručník na hlavu či šatka na krk. 

Každodenný odev buržoázie a slávnostné oblečenie ro-
botníkov sa stále viac podobali na európsku módu (oblek, 
tvrdý klobúk). Bohatšie vrstvy sledovali aj najnovšie európ-
ske módne trendy.  

Rozvíjala sa bytová kultúra. U roľníkov sa ako druhá 
izba objavila tzv. čistá izba slúžiaca pre hostí, kde sa nespa-
lo, ale tam bola posteľ s naloženými duchnami a vankúšmi. 
Buržoázne byty prevzali západnú, predovšetkým nemeckú 
kultúru bývania. Najmenej sa rozvíjali robotnícke byty. 

Úzko to súviselo s tým, že veľká časť populácie sa pre-
sťahovala do miest, a výstavba bytov v priemyselných ob-
lastiach zaostávala za dopytom. 

Každodenná práca. Domáca pani v kuchyni (1910. roky)

Reklama na mydlo z konca 19. storočia

Reklama na mliečne výrobky z prelomu storočí. Mydlo z továrne, zdravé 
potraviny a ich reklamy boli už typické pre obdobie buržoázneho roz-

voja.

Splachovací záchod. Jeho rozšírenie na konci 
19. storočia svedčí o tom, že meštianstvu zá-
ležalo na zlepšovaní životných podmienok a na 

hygiene.

V čom sa podobá niekdajšia  kuchyňa dnešným? V čom sa líši?
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Séria obrázkov po-
skytuje nahliadnutie do 
životných podmienok spo-
ločnosti. Preštudujte a vy-
hodnoťte ich! Vyberte si 
niektorú spoločenskú sku-
pinu! Rozprávajte o živote 
ľudí na obrázkoch (obla-
čenie a pod.)!
V čom by sa líšili tieto 
obrázky od podobných 
fotograí zo súčasného 
života?

OBRÁZKY A UHORSKA V DOBE DUALIZMU

Dvorná poľovačka 

Džentrícky život na maľbe Sándora Bihariho V nedeľu po-
poludní  V akej miere odzrkadľuje obraz to, čo ste sa učili 

o džentríkoch?

Politici hrajú karty. Dôležité rozhodnutia sa často rodili tu, 
a nie v parlamente.

Kúpajúci sa ľudia pri Ba-
latone okolo roku 1910. 
Letná dovolenka – zatiaľ 
v domácich letoviskách 
– sa stala súčasťou živo-
ta bohatšej meštianskej 

vrstvy.

Prezrite si obrázky! 
Ako využívali ľudia svoj 
voľný čas v tomto období? 
Čo znamená  odpočinok 
dnes?
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Obchodníci

Meštianska dámska móda Dvor nájomného domu v Budapešti. Robotníkov, ktorí sa presťahovali 
do mesta, čakali zlé bytové podmienky.

Život v pradiarni. Obraz je idealizovaný, ale na dedine boli spoločenské 
akcie spojené s prácou stále najdôležitejším spôsobom zábavy

 Všimnite si vnútro dedinského domu! Ktorý je hlavný trám krovu a na 
čo slúžil?

Budapeštianski požiarnici predvádzajú novú 
parnú striekačku. Prechádzajúce sa dámy a páni 
si vyžadovali podobné zábavy na verejných 

priestranstvách.
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meSTÁ a UrbaniZÁCia

Najviditeľnejším prejavom buržoáznych zmien bolo zlepše-
nie postavenia mestského obyvateľstva. Okolo roku 1850 
žilo v mestách iba necelých 10 percent obyvateľstva, no 
tento pomer sa na prelome storočí zdvojnásobil a do roku 
1910 presiahol 20 percent. 

Najvýznamnejšiu úlohu v tomto raste zohrali zmeny 
v zamestnanosti: poľnohospodárska populácia klesla z 80 
na 64 percent, priemyselná populácia sa zasa zdvojnáso-
bila. Tempo rastu miest bolo teritoriálne nerovnomerné. Po-
čet obyvateľstva v agrárnych mestách sa zvýšil iba poldruha 
násobne, v priemyselných mestách bol tento rast niekedy až 
trojnásobný.  

Dôležitým činiteľom z hľadiska rozvoja miest bola že-
leznica, ďalej moderná buržoázna verejná správa a justí-
cia, i školský systém, ktorý sa rozširoval a diferencoval. 
Tieto faktory zvyšovali pomer príslušníkov inteligencie. 

Mnohé nové či rastúce mestá pritom vyzerali stále ako 
tradičné malé mesto. Bolo v nich málo poschodových do-
mov so slabo vyvinutými inžinierskymi sieťami.  

V mnohom sa nelíšili od seba ani väčšie mestá: vežové 
budovy na hlavnom námestí, sem-tam hotel s reštauráciou, 
sporiteľne, prípadne divadlo, pomerne rovnaké kasárne, 
stredné školy či stanice. Skutočne európskym veľkomes-
tom sa stala iba Budapešť.

Preštudujte a vyhodnoťte tieto údaje!

39. RODÍ SA SVETOVÉ MESTO: BUDAPEŠŤ

Mesto
Počet obyvateľov – 

1000 osôb 
1850 1880 1910

Budapešť
Kecskemét
Hódmezővásárhely
Miškovec
Päťkostolie (Pécs)

156
32
33
16
15

360
45
52
24
29

880
67
62
51
50

Segedínske divadlo na prelome storočí

Typická radnica malého 
mesta s námestím

(Zombor)
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SVeToVÉ meSTo bUDaPeŠŤ

Krajinský snem prijal 23. decembra 1872 zákon o zjedno-
tení Budína, Pešti a Starého Budína. Vzniklo tak hlav-
né mesto uhorského štátu: Budapešť. Hlavné mesto malo 
všetky predpoklady na to, aby sa stalo jedným z najväčších 
hospodárskych, politických a kultúrnych centier strednej 
a východnej Európy. Prečo? 

Z hospodárskeho hľadiska preto, lebo Budapešť bola cen-
trom železničnej a cestnej siete krajiny. Postavili veľké sta-
nice a dunajské mosty. (Roku 1910 už boli 4.) Okrem Vied-
ne sa stala Budapešť druhým strediskom dunajskej plavby. 
Vybudovali aj vnútornú dopravnú sieť mesta.  

Na druhej strane bola Budapešť najväčším priemysel-
ným mestom krajiny. Vybudovali tu množstvo tovární, 
vznikli robotnícke štvrte. Takmer polovica obyvateľstva žila 
z priemyslu. Budapešť sa stala aj centrom bankovníctva 
a nančného života. Veľké banky sa usadili takmer bez vý-
nimky v centre Budapešti. 

„Železný minister“: Vybudovanie že-
lezničnej siete s centrom v Budapešti je 
zásluhou Gábora Barossa (1848-1892), 
ktorý bol ministrom obchodu a dopravy, 
ale každý ho nazýval iba „železný minis-
ter“. Zoštátnil väčšinu železničných spo-
ločností, vďaka čomu mohol byť rozvoj 
železníc jednotný. Ceny stanovil tak, aby 
bola preprava cez Budapešť výhodná.

Zistite, s koho menom sú spojené budovy spo-
mínané v lekcii!

Prezrite si obrázky! Čo robili ľudia v tejto 
dobe cez voľný čas? Čo je odpočinkom dnes?

Margitin most, ktorý odovzdali v roku 
1876

Prvá podzemná železnica v kontinentálnej časti Európy v Bu-
dapešti

Západná stanica s prvou konečnou zastávkou električiek. 
Skúšobná prevádzka prvej linky električky medzi Západnou 

stanicou a Kráľovskou ulicou sa začala v roku 1887.

Budova stanice miestnej železnice v So-
roksári-Dunaharaszti (1888). Bezprostred-
né okolie Budapešti bolo s hlavným mes-

tom úzko prepojené.
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ÚLoha bUDaPeŠTi V KULTÚrnom
a PoLiTiCKom ŽiVoTe UhorSKa

Budapešť sa stala aj centrom politického a kultúrneho ži-
vota. Sústreďovali sa tu vládne úrady, rôzne ministerstvá, 
tu zasadal krajinský snem, z času na čas sa tu zdržiaval aj 
panovník a mnohí zahraniční diplomati.  

V Budapešti sídlili najdôležitejšie vedecké inštitúcie 
a univerzity, divadlá, knižnice a múzeá. Tu vydávali naj-
viac časopisov a denníkov. 

Budapešť sa stala aj centrom divadelného života. Na 
prelome storočí tu pôsobilo už 9 divadiel, otvorili aj Hudob-
nú akadémiu (1875) a Operu (1884). 

roZVoj hLaVnÉho meSTa

Vláda sa snažila dosiahnuť, aby Budapešť konkurovala 
Viedni aj architektonicky a aby bola druhým hlavným mes-
tom Monarchie a skutočne krásnym svetovým veľkomes-
tom. 

Znamenalo to množstvo stavebných prác, vďaka ktorým 
Budapešť získala svoju dnešnú tvár. Vybudovali sa okružné 
cesty a bulváre vedúce von z mesta.  

V centre mesta a na Veľkom bulvári postavili nájomné 
domy napodobňujúce barokový a renesančný štýl, paláce
a ďalšie budovy, ktoré sú dnes známe v celej Európe: Par-
lament, Rybársku baštu, Operu a do jedného celku spojili 
kráľovský Hradný palác. 

miLÉniUm a bUDaPeŠŤ

Za zmenu na svetové veľkomesto môže vďačiť Budapešť
slávnostným prípravám na milénium (tisíceho výročia 
príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny).  

Vtedy odovzdali prvú podzemnú dráhu v kontinentálnej 
Európe (dnešné metro č. 1), panovník otvoril most na Du-
naji pomenovaný po ňom (dnes most Slobody). Na milenij-
né slávnosti dokončili aj námestie Hrdinov, kde sa nachádza 
najväčšia skupina sôch historických osobností v krajine. Na 
dvoch stranách námestia postavili Múzeum krásnych umení 
a Obrazáreň. 

Dokončila sa výstavba Múzea úžitkového umenia, uspo-
riadali okolie v Mestskom sade, kde podľa vzoru známych 
budov z rôznych období postavili Vajdahunyadský (Vajda-
huňadský) zámok. 

Po zjednotení rýchle rástol aj počet obyvateľov Bu-
dapešti. V roku 1870 bolo mesto v rade európskych miest 
iba 17., ale roku 1900 už obsadilo 8. miesto a stalo sa na-
ozajstným svetovým veľkomestom s pestrým a rušným ži-
votom. 

Ktorá budova je na obrázku? Kde sa nachá-
dza?

1 .   Prečo bol hospodársky vývoj Uhorska 
mimoriadne rýchly v období dualiz-
mu?

2 .   Prečo môžeme tvrdiť, že urbanizácia 
zmenila životný štýl ľudí v najväčšej 
miere?

3 .   Prečo sa rozvíjala najrýchlejšie Bu-
dapešť? 

4 .   Pozrite si obrazy a obrázky v lek-
cii a napíšte krátky sloh o tom, čo 
znamenali „šťastné mierové časy“ 
v Uhorsku!

Nové nájomné domy na Veľkom bulvári v Buda-
pešti
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SCÉNY ZO ŽIVOTA BUDAPEŠTI ZO „ŠŤASTNÝCH MIEROVÝCH ČIAS“

Ozdobený secesný dom v Budapešti. V 4-5-izbových bytoch 
týchto domov bývali bohatší mešťania. Pre služobníctvo vy-
tvorili osobitné schodisko.  Zistite, čo je charakteristické 

pre secesný štýl!

Čistič topánok bol typickou figúrkou Budapešti na začiatku 
20. storočia. Táto práca znamenala obživu najmä pre chu-

dobné deti a starých ľudí.

Kolportér s novinami. Mestský človek bažil po správach 
a senzáciách.

Zametač ulíc. V období konských povozov a kočov bola jeho 
práca mimoriadne dôležitá. Prečo?
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miLÉniUm

Dôležitou udalosťou obdobia dualizmu boli oslavy milé-
nia – tisíceho výročia príchodu Maďarov do Karpatskej 
kotliny. Vláda chcela sériou osláv pripomenúť tisícročnú 
minulosť Uhorska a jeho zásluhy o rozvoj kresťanskej Eu-
rópy, zároveň predstaviť zmeny a úspechy krajiny za po-
sledných 50 rokov buržoázneho vývoja a modernizácie.  

Dôvodov na hrdosť bolo dosť! 
Uhorsko sa stalo za neuveriteľne krátky čas modernou 

krajinou. Vybudovala sa jedna z najhustejších železničných 
sietí v Európe. Vznikol továrenský veľkopriemysel, moder-
ná sieť bánk a úspešne produkujúce poľnohospodárstvo. 
Rozvíjala sa národná kultúra a všetky odvetvia vedy. Pred-
chádzajúce zaostávanie krajina húževnato dobiehala a zdalo 
sa, že dosiahne úroveň buržoáznej Európy. 

ÚSPeChy: VčLenenie Sa Do hoSPoDÁrSKeho ŽiVoTa
monarChie

„Šťastné mierové časy“ priniesli krajine lepšiu materiálnu 
a duchovnú kultúru. Po rokoch 1848–49 už nebola kraji-
na bojiskom a neriadili ju podľa záujmov cudzích krajín.
Využila pritom výhody väčšieho hospodárskeho celku 
a trhu. 

Najrukolapnejším znakom tohto vývoja bol rovnomerný 
a trvalý rast národného dôchodku, ktorý presahoval nielen 
úroveň balkánskych a východoeurópskych krajín, ale aj Ta-
lianska, Španielska i Portugalska. Vznikla tak možnosť aj na 
pozdvihnutie kultúrnej úrovne krajiny. 

ÚSPeChy: ŠKoLSKÝ SySTÉm a ZDraVoTnÍCTVo

Po vyrovnaní sa stal ministrom verejného školstva József 
Eötvös, ktorý túto funkciu zastával už aj vo vláde roku 
1848. S jeho menom je spojený zákon o ľudových školách
z roku 1868, ktorý umožnil postaviť niekoľko tisíc nových 
škôl a počet učiteľov sa zdvojnásobil. Za 30-40 rokov vý-
razne, takmer o polovicu klesol počet negramotných,  z á r o -
veň počet stredných škôl, najmä gymnázií sa zdvojnásobil. 
Otvorili viac vysokých škôl a univerzít, medzi nimi aj Tech-
nickú univerzitu, z ktorej vychádzali inžinieri. 

Verejnou záležitosťou v období dualizmu sa  stalo aj
zdravotníctvo. Každé mesto a obec s viac ako 6000 oby-
vateľmi museli mať vlastného obvodného lekára. Otvorili 
l e k á r s k u  u n i v e r z i t u ,  postavili niekoľko desiatok nemocníc, 
aj v Uhorsku zaviedli pravidelné očkovanie. 

Uhorská medicína mala niekoľko vynikajúcich osob-
ností. Ignáca Semmelweisa nazývali „záchrancom matiek“, 

Úspechy: Roku 1870 dosahoval počet 
vysokoškolákov 6500, roku 1910 už 13 ti-
síc, čo však stále zaostávalo za priemerom 
v západnej a strednej Európe. 

Okrem zvyšovania počtu štátnych škôl, 
štát zorganizoval aj dohľad nad cirkevný-
mi školami. 

Zákon o verejnom zdravotníctve vy-
šiel roku 1876. Prvé očkovanie bolo roku 
1893 (896 756 ľudí).

Výsledky: Národný dôchodok v Uhorsku 
sa zvýšil z 800 miliónov zlatých korún 
roku 1850 na 4,5 miliárd do milénia a na 
13 miliárd do začiatku prvej svetovej voj-
ny. 

Analyzujte plagát.

40. MILÉNIUM: ÚSPECHY A KRÍZOVÉ JAVY

Plagát milenijnej výstavy z roku 1896
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pretože objavil metódu proti horúčke šestonedieľok – dez-
infekciu.

VÝSLeDKy V KULTÚre

Po vyrovnaní rýchlo rástol počet novín a časopisov. 
Takmer v každom malom meste vychádzali miestne noviny. 
„Šťastné mierové časy“ priniesli zlatý vek aj v literatúre. 
V tomto období sa zrodili najkrajšie básne Jánosa Aranya. 
Koncom storočia začal tvoriť E n d r e  A d y . Diela velikána ma-
ďarskej literatúry Móra Jókaiho vyšli v stozväzkovom vy-
daní. Medzi mnohými veľkými lexikónmi bol najznámejší 
Veľký lexikón Pallas so 16 zväzkami. 

Uhorsku priniesli slávu aj vedci a umelci. Vynález Lórán-
d a  E ö t v ö s a  gravitačný variometer sa stal známy na celom 
svete. László Magyar si získal meno výskumami a zemepis-
nými objavmi v Afrike.  

Z velikánov maliarstva – napr. Viktor Madarász, Berta-
lan Székely či Gyula Benczúr – si viacerí získali slávu naj-
mä témami z maďarských dejín. M i h á l y  M u n k á c s y  bol 
v 70. rokoch 19.stor. jedným z najoslavovanejších umel-
cov v Paríži. Nové cesty v maliarstve hľadal Pál Szinyei 
M e r s e .   

Rozvíjala sa športová kultúra. Telocvik sa stal súčasťou 
školskej výuky. Športovci z Uhorska sa od začiatku zúčast-
ňovali na olympiádach, kde dosiahli vynikajúce úspechy 
(pozri tabuľku). Na prelome storočí sa objavil aj futbal, kto-
rý zabával celé masy ľudí. 

Dedinská ľudová škola. Vďaka týmto školám sa podarilo odstrániť ne-
gramotnosť a začať kultúrny rozvoj  Prečo bola gramotnosť základnou 

požiadavkou v období buržoázneho rozvoja?

Ignác Semmelweis. Mno-
hí považovali za zvláštne, 
že na jeho pôrodníckych 
klinikách si museli lekári 

povinne umývať ruky.

Lexikón Pallas, prvý veľký lexikón v maďarskom 
jazyku vyšiel v rokoch 1892–1896.

Plagát medziná-
rodného futba-
lového zápasu 

z roku 1905

Rok Zlatá
medaila

Strieborná 
medaila 

Bronzová 
medaila

1896
1900
1904
1908
1912

2
1
2
2
3

1
3
1
4
2

2
2
1
1
3 
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KrÍZoVÉ jaVy: ÚSTaVnÁ KrÍZa

Popri úspechoch sa vyskytli aj krízové javy. Ku koncu sto-
ročia si upevnili pozície sily stojace proti vláde. Vzniklo 
viacero opozičných strán a nové voľby priniesli výrazné 
víťazstvo opozície (1905). Panovník však nevymenoval 
ministerského predsedu z radov opozície, ale na tento post 
postavil svojho dôverníka. Viedlo to k vládnym zmätkom,  
ktoré trvali viac ako rok. Nakoniec sa však opozičná koa-
lícia rozpadla. Vyšlo najavo, že panovník má väčšiu moc 
ako parlament.  

Vládna kríza bola výhodná pre mimovládne sily, najmä 
p r e Sociálnodemokratickú stranu, ktorá v posledných de-
saťročiach silnela. Strana organizovala obrovské státisícové 
demonštrácie za volebné právo, ale aj proti vojnovým prí-
pravám.  

Demonštrácia za volebné právo v Pešti v roku 1905

Po páde koaličnej vlády sa totiž dostal do funkcie minis-
terského predsedu István Tisza (syn Kálmána Tiszu), ktorý 
presadil zákony slúžiace na vojnové prípravy.

nÁroDnoSTnÉ ProbLÉmy. VySŤahoVaLeCTVo

Po roku 1890 sa vyostrovali aj národnostné konikty. 
Miestne úrady nie vždy vykonávali nariadenia priaznivé pre 
národnosti. Súbežne s tým, národnosti bojujúce za politic-
ké práva cítili za sebou podporu samostatného srbského 
a rumunského kráľovstva. Ich sila tým vzrástla a za svoje 
požiadavky vystupovali rozhodnejšie. 

Vážnym problémom bolo vysťahovalectvo. Poľnohos-
podárstvo už nedokázalo poskytnúť obživu rastúcemu počtu 

„Červené“ dni: Jednou z najväčších de-
monštrácií v réžii Sociálnodemokratic-
kej strany bolo stotisícové zhromaždenie 
za volebné právo (15. september 1905. 
– „červený piatok“). Pamätným zostane 
aj „krvavý štvrtok“ 23. mája 1912, keď 
došlo k celodenným pouličným zrážkam, 
ktoré si vyžiadali aj ľudské obete.

Trojjazyčná pozvánka na tanečnú zábavu z ná-
rodnostnej oblasti

Vysťahovalci. Zvolili si mimoriadne bolestivú, ale 
jedinú možnú cestu, ako zostať nažive.
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obyvateľstva. Priemysel ani napriek rýchlemu rozvoju nebol 
schopný zabezpečiť dostatok pracovných miest. Na konci 
19. a na začiatku 20. storočia preto mnohí boli nútení zvoliť 
si bolestivú, ale takmer jedinú cestu k zachovaniu existen-
cie a opustili svoju vlasť. Za pätnásť rokov sa vysťahovalo 
z Uhorska takmer poldruha milióna ľudí, predovšetkým do 
Spojených štátov a Kanady.

1. Označte na časovej línii sled nasledujúcich udalostí:
a )  Revolúcia a oslobodzovací boj
b) Hrôzovláda Haynaua
c ) Bachov absolutizmus
d ) Vyrovnanie
e ) Obdobie dualizmu

2. Národnooslobodzovací boj v dôsledku prevahy rakúskych
vojsk a zásahu ruského cára bol porazený. Zdalo sa, že Uhor-
sko nebude schopné postaviť sa na odpor snahám Habsbur-
govcov včleniť krajinu do ríše. Napriek tomu sa našiel spôsob, 
ako sa uchrániť pred Haynauovou hrôzovládou a Bachovým 
absolutizmom. 
a ) Na ktoré obdobie absolutizmu sa vzťahujú nasledujúce 

konštatovania:
A ) Cieľ: včleniť Uhorsko do Habsburskej ríše.
B) Buržoázna vláda, postupná likvidácia uhorských záko-

nov a inštitúcií.
C ) Teror, popravy a zastrašovanie.
Haynauove obdobie: __ Bachove obdobie: __ Oboje: __ 

b) Vyberte z nasledujúcich udalostí tie, pre ktoré bol pokus 
o včlenenie Uhorska do ríše neúspešný! Zdôraznite najdô-
ležitejšiu a vysvetlite jej význam!
Činnosť kossuthovskej emigrácie – pasívny odpor – poku-
sy o ozbrojený odpor – sympatie veľmocí – činnosť spiso-
vateľov a umelcov.

3. Roku 1867 došlo k vyrovnaniu. Habsburgovci boli nútení uro-
biť ústupky a prijať Maďarov ako jeden z vedúcich národov 
ríše. Ako dualistický štát vznikla Rakúsko-uhorská monarchia, 
ktorá bola jednou z najmocnejších krajín Európy. 
a ) Usporiadajte príčiny vyrovnania podľa toho, či podneco-

vali k tomuto kroku Rakúsko alebo Uhorsko! Napíšte po-
radové čísla na zodpovedajúce miesto v obrázku! (Pozor, 
niektoré môžu patriť na obe strany!)
1 . Vážne vojenské porážky.
2 . Národnostné hnutia.
3 . Finančné ťažkosti ríše.
4 . Finančné ťažkosti statkárov.

Zhrňte učivo vlastnými slovami:
1 .   Čo považujete za najväčšie úspechy tejto doby?
2 .   Ktorý bol najvážnejší krízový jav?
3 .   Preskúmajte, čo všetko by ste boli videli počas osláv milé-

nia vo vašom bydlisku!

Rast pročtu vysťahovalcov medzi rokmi
1846–1910

1896–1900 1901–1905 1906–1910

1830 1914

Z H R N U T I E
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176 Obdobie dualizmu

5 . Snaha zúčastniť sa na riadení štátu.
6 . Únava zo zápasov.

b) Ktoré záležitosti, resp. mocenské orgány boli v ríši spoloč-
né? 

c ) V ktorých oblastiach sa stalo Uhorsko úplne samostatné?
d ) Aký bol pomer medzi oboma krajinami v ríši z hľadiska 

rozlohy, počtu obyvateľov a hospodárskej sily? (Pozrite si 
28. lekciu!)

4. Po vyrovnaní sa rozprúdil politický život.
a ) Aké politické strany, akým smerom zamerané zoskupenia 

vznikli v tomto období?
b) Vymenujte najvýznamnejších uhorských politikov obdobia 

dualizmu!

5. Vyrovnanie neusporiadalo iba politické otázky, ale prispelo aj 
k ďalšiemu rozvoju celej krajiny. Hospodársko-spoločenské 
premeny sa urýchlili, rozvíjal sa kapitalizmus.
a ) Preštudujte obrázky v kapitole Zhrnutie!

– Čo môžete zistiť o rozvoji poľnohospodárstva?
– Ktoré odvetvia priemyslu sa rozvíjali? Vymenujte ich! 

(Pozor, jeden obrázok tam nepatrí! Ktorý? Čo bránilo 
rozvoju tohto odvetvia?)

b) Nová uhorská spoločnosť je rozvrstvená vo väčšej miere 
ako v stredoveku. Výrazne vzrástla úloha tried a vrstiev ži-
júcich v meste. Prečo?

6. Vymenujeme najdôležitejšie vrstvy a skupiny vznikajúcej 
uhorskej buržoáznej spoločnosti, po nich uvedieme niektoré 
definície. Spojte ich tak, že písmená pred jednotlivými vrstva-
mi napíšete pred definície!
a ) inteligencia
b) kvalifikovaní robotníci
c ) pomocní robotníci
d ) čeľadníctvo a bíreši v poľnohospodárstve
e ) bohatí sedliaci (gazdovia)
f ) drobní roľníci
g ) veľkokapitalisti
h ) džentríci
i ) malomešťania
j ) aristokrati, veľkostatkári
__ Keď stratia svoje statky, prijmú zamestnanie, slúžia skôr 

župe a štátu, aby mohli sami rozkazovať.
__ Nemajú síce majetok, ale vďaka svojim odborným znalos-

tiam žijú podobne ako malomešťania a remeselníci.
__ Svoj kapitál vkladajú tam, kde rátajú s najväčším ziskom. 

Veľké množstvo peňazí investujú do priemyselných, ob-
chodných či úverových podnikov. 

__ Pracujú v obchode a priemysle. Majú aj istý majetok (diel-
ňu, obchod).

__ Na základe hodnosti vzniknutej v minulosti a majetkov 
patria do vedúcej vrstvy spoločnosti. Politickí vodcovia 
vychádzajú najčastejšie z ich radov.

__ Na živobytie majú malý majetok. Sú odkázaní na sezónne 
poľnohospodárske práce (žatva, nádenníctvo a pod.).

__ Tvoria najvyššiu vrstvu spoločnosti v dedine.
__ Prijímajú každú poľnohospodársku prácu, len aby sa uživi-

li.
__ Nemá majetok, živí sa svojimi vedomosťami či umením.

millión korin

1867 1900 1913

1180

3 497

5 064

100%

296
%

453
%
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7. Jedným z najmenej vyriešených problémov po vyrovnaní bola 
národnostná otázka. Uhorsko bolo mnohonárodnostnou kraji-
nou, kde nemaďarské národy žiadali pre seba stále viac práv, 
ktoré však maďarská politická elita nebola vždy ochotná po-
skytnúť, lebo sa obávala o „jednotu národa“. 
a ) Ako sa snaží vyriešiť národnostnú otázku uhorský krajin-

ský snem? Čo znamená najväčší problém?
b) Vyznačte v slepej mape hranice krajiny či oblasti, ktoré do-

stali po vyrovnaní teritoriálnu samostatnosť!
c ) Zašrafujte územie, ktoré získala monarchia po vyrovnaní!
d ) Napíšte do mapky názov krajín, ktoré získali samostatnosť 

v tomto čase!

8. Po vyrovnaní sa začína v Uhorsku rýchlejšie rozvíjať kultúra, 
školstvo a zdravotníctvo, vtedy sa stáva Budapešť centrom ce-
lej krajiny a svetovým veľkomestom. 
a ) Aké fakty dokazujú rozvoj verejného školstva a zdravot-

níctva?
b) Čo pomohlo pri rozvoji Budapešti?
c ) Ktorých známych vedcov či umelcov tejto doby poznáte?
d ) Čo bolo milénium? Čím obohatilo toto obdobie hlavné 

mesto?

9. Opíšte „šťastné mierové časy“! V akej miere je pravdivé, resp. 
nepravdivé tvrdenie, že naozaj boli šťastné?

10. Zhrňte najdôležitejšie úspechy obdobia dualizmu! Zdôraznite 
najmä tie údaje a fakty, ktoré dokazujú, že Uhorsko dobiehalo 
rozvinutú Európu!

11. V priebehu dvoch posledných desaťročí dualizmu sa vyostril 
politický boj.

a ) Kto stál proti sebe v parlamente?
b) Aká ústavná kríza zoslabovala dualistický systém? Vysvetlite 

udalosti!
c ) Aké mimoparlamentné sily sa objavili na politickej scéne? 

Aké boli ich ciele? Akými metódami sa snažili dosiahnuť tieto 
ciele?
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178 Prvá svetová vojna

V poslednej kapitole našej učebnice sa budeme venovať 
histórii prvých desaťročí 20. storočia. Je to obdobie prvej 
svetovej vojny a príprav na svetovú vojnu. 

Na začiatku 20. storočia si už významnejšie európske 
mocnosti rozdelili medzi sebou územia na Zemi, ktoré sa 
dali kolonizovať. Nové kolónie mohli získať len na úkor 
druhej mocnosti, respektíve znovurozdelením koloniálnych 
území, čo však mierovou cestou nebolo možné.  

Preto sa začínajú preteky v zbrojení. Vznikajú vojnové 
spojenectvá, vzápätí vypukne prvá svetová vojna, najpusto-
šivejšia vojna dovtedajších čias

.  
Ako sa to všetko stalo? Kto bude patriť k víťazom a kto 

k porazeným v tejto „veľkej vojne“? Prečo sa zapojilo do 
vojny aj Uhorsko? O tom hovorí táto kapitola.

V I . P R V Á  S V E T O V Á  V O J N A

Ú V O D

Odporúčaná literatúra:
A megváltozó Európa képe. Új képes tör-

ténelem. Bp., 1994 (Larousse-Officina 
Nova)

A két nagy háború. Új képes történelem. 
Bp., 1995 (Larousse-Officina Nova)

Az első világháború és a forradalmak ké-
pei. Bp., 1977 (Európa)

Galántai József: Az első világháború.
Bp., 1988 (gondolat)

Gondos Ernő: Az első világháború 
és előzményei. Képes történelem.
Bp., 1982 (Móra)

Szabó László: Piave. Bp., 1986 (Kossuth)
A. J. P. Taylor: Az első világháború képes 

k r ó n i k á j a .  Bp., 1988 (Akadémia)

Karikatúra Európy z konca 19. storočia. „Psi štekajú!“
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Prvá svetová vojna 179

monoPoLy

Na začiatku 20. storočia zmenili hospodársky život nové 
vynálezy. Výstavba tovární vybavených modernými strojmi 
bola totiž nákladná. Podniky využívajúce novú techniku 
a vynálezy však mohli vyrábať oveľa lacnejšie než ostat-
né. Svojich konkurentov vytláčali z trhu. Menšie podniky 
a továrnici vyšli na mizinu, ich továrne kúpili spravidla ma-
jitelia väčších spoločností. Takto vznikli veľkopodniky bez 
konkurencie, monopoly, ktoré v danom odvetví ovládali 
trh. Keď sa už zbavili svojej konkurencie, ceny výrobkov 
a mzdy mohli určovať podľa vlastných záujmov. Kapitaliz-
mus slobodnej súťaže vystriedal monopolistický kapita-
lizmus. 

boj o SVeToVLÁDU

V posledných desaťročiach 19. a v prvých desaťročiach 20. 
storočia bola charakteristická čoraz násilnejšia rozpínavá 
politika vedúcich mocností (veľmocí).  

V dôsledku rýchleho priemyselného rozvoja vzrástla sila 
niektorých veľmocí natoľko, že sa začali usilovať o ovlád-
nutie sveta. Domnievali sa, že opierajúc sa o vlastné sily 
a v spojení s inými mocnosťami si môžu podmaniť celý rad 
ďalších krajín, že sa môžu stať vládcami celého sveta. 

Medzi tieto veľmoci patrili vďaka svojej vojenskej sile, 
rozlohe a počtu obyvateľov Anglicko, Nemecko, Francúz-
sko, Rusko, ďalej Rakúsko-uhorská monarchia a Taliansko
v Európe, z mimoeurópskych krajín sem možno zaradiť 
Spojené štáty americké a Japonsko. 

Páni monopolov vlastnili obrovský ma-
jetok. Ročné príjmy amerického ropného 
magnáta Rockefellera (rokefeler) niekoľ-
konásobne presahovali výšku príjmov ne-
meckého cisára či ruského cára. Pre svoj 
majetok a postavenie v hospodárskom 
živote mali veľký vplyv aj na politický 
život. Štáty uzatvárali spojenectvá či začí-
nali vojny často podľa ich záujmov.

Ako sa určovali ceny za kapitalizmu slobod-
nej súťaže a v období monopolistického kapita-
lizmu?

Imperializmus: Túto etapu kapitalizmu, 
v ktorej sa niektoré veľmoci snažia ovlád-
nuť svet, nazývame imperializmom (z lat. 
impérium – moc, vládnutie), a vojny, kto-
ré tieto krajiny iniciovali, sú imperialistic-
ké vojny.

Preštudujte kresbu! 
– Ktorá krajina mala viac kolónií roku 1870 

a roku 1910? 
– V ktorej krajine bola vyššia priemyselná vý-

roba roku 1870 a roku 1910? 
– Aké zmeny nastali? Prečo?

41. BOJ O OVLÁDNUTIE SVETA A KOLÓNIÍ

Výroba železa a koloniálne územia Anglicka a Nemecka roku 1870 a 1910

1870 1910

22,5
milióny km2

33,5
milióny km2

3 milióny 
km2

1 milión 
km2

železo

Anglicko
8 miliónov ton

Anglicko
10 miliónov ton

Nemecko
3 milióny ton

Nemecko
15 miliónov ton

železo

železo

železo
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180 Prvá svetová vojna

ÚZemnÉ roZDeLenie SVeTa.
roZŠÍrenie KoLoniÁLneho SySTÉmU

Hlavným cieľom záujmu štátov, ktoré viedli dobyvačnú po-
litiku, boli k r a j i n y  v Á z i i  a A f r i k e . Priemyselne najrozvinu-
tejšie krajiny získali obrovské kolónie, alebo ovládli celý 
rad krajín ako polokolónie. Vytváralo to na jednej strane 
možnosť na získavanie surovín a odbytísk, na strane dru-
hej aj na vývoz kapitálu bez väčšieho rizika s vytlačením 
cudzích kapitalistov. 

To znamená, že veľkopodnikatelia postavili s obrovský-
mi nančnými investíciami fabriky v kolóniách. Ušetrili tak 
významnú časť nákladov na prepravu, zároveň využili lacnú 
pracovnú silu kolónií. Pre rozvinuté krajiny vzrástol význam 
kolónií (polokolónií). 

boj Za ZnoVUroZDeLenie SVeTa

Rozdelenie kolónií sa skončilo zhruba do konca prvého de-
saťročia 20. storočia. Na zisku z kolónií sa však nepodieľali 
všetky mocnosti v rovnakej miere. 

Túto situáciu považovalo za nespravodlivú najmä Nemec-
ko, ktoré na prelome storočí už v mnohých priemyselných 
odvetviach dobehlo, ba aj predbehlo dve kolonizátorské 
veľmoci. Začal sa zápas za znovurozdelenie kolónií. Ang-
licko a Francúzsko, na úkor ktorých malo Nemecko získať 
hodnotné územia, však nijako nesúhlasili s novým územ-
ným prerozdelením. Zosilnel tak boj medzi starými a nový-
mi kolonizátormi.

VZniK VojenSKÝCh SPojeneCTieV

Pre uskutočnenie svojich zámerov získať kolónie a ovlád-
nuť svet hľadalo Nemecko spojencov medzi európskymi 
veľmocami. Spojeneckú zmluvu uzatvorilo najprv s Ra-
kúsko-uhorskou monarchiou, neskôr s Talianskom. 
Vznikol prvý vojnový zväzok: „Trojspolok“, ktorého 
vedúcou silou bolo Nemecko. Rýchlym tempom začalo 
budovať svoje námorné loďstvo (plánovalo postaviť 232 
vojnových lodí) a posilňovalo aj svoje pozemné vojská. 
Pokúšalo sa zapojiť do tohto spojeneckého zväzku aj Tu-
recko a blízkovýchodné štáty. 

Ako protiváha trojspolku čoskoro vzniklo aj ďalšie vojno-
vé spojenectvo, tzv. „dohoda“, ktorá združovala najväčšie 
koloniálne mocnosti, teda Francúzsko, Anglicko a Rus-
ko. Dohoda* sa začala takisto vyzbrojovať ako trojspolok, 
a chystala sa na budúcu vojnu, ktorá mala rozhodnúť o tom, 
kto ovládne svet.

Vývoz kapitálu znamenal úžitok aj pre 
koloniálne národy. Nové továrne totiž 
otvorili cestu k modernejšej technike a vý-
robe. Zároveň znamenali nové pracovné 
príležitosti pre obyvateľstvo, ktoré žilo 
takmer výlučne z poľnohospodárstva.

Aká je súvislosť medzi veľkosťou a polohou 
koloniálnych území a vznikom dvoch nepriateľ-
ských zväzkov?

Porozprávajte pomocou obrázkov na 181. 
strane, ako, v akom poradí vznikli dva vojnové 
spojenecké zväzky!

Odkiaľ získala názov dohoda? Zistite to v Ma-
lom lexikóne!

Zopakujte si, ktoré mocnosti získali najväčšie 
koloniálne ríše? Ktoré pochodili zle v tejto súťa-
ži? (Pozrite 142. stranu v učebnici!)

Prečo bola snaha nových kolonizátorov rov-
nako nespravodlivá, ako lipnutie starých koloni-
zátorov na svojich kolóniách?

Boj za znovurozdelenie sveta
teritoriálne rozdelenie sveta

kolonizácia rýchly rozvoj
  zbrojenie

boj za znovurozdelenie
sveta

dohoda trojspolok

príprava na 
imperialistickú vojnu
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42. ZAČIATOK PRVEJ SVETOVEJ VOJNY

SarajeVSKÝ aTenTÁT

Vo väčšine európskych krajín panoval mier už štyridsať ro-
kov. Hrozba vojny však zatieňovala „šťastné mierové časy“ 
už od začiatku 20. storočia. 

Vojnové prípravy pokračovali v rýchlom tempe, európske 
veľmoci chceli vojnu, preto sa vyzbrojovali. V pretekoch 
v zbrojení získalo dočasnú výhodu Nemecko, preto chce-
lo čo najskôr rozpútať vojnu. 

Na vojnu medzi veľmocami bolo všetko pripravené, keď 
srbský študent zavraždil v júni 1914 následníka rakúsko-
uhorského trónu Františka Ferdinanda. Následník s man-
želkou navštívil po prehliadke vojenského cvičenia v Bosne 
Sarajevo. Tu zasiahla oboch smrteľná guľka.

František Ferdinand vedel, že mu pri ceste 
do Bosny hrozí atentát. (Na predchádzajú-
cich cestách sa pokúsili o atentát na jeho 
osobu už tri razy.) Cestu však neodriekol. 
Jeden z jeho ľudí o tom napísal: „Treba 
ukázať, že v Bosne sme teraz pánom my. 
Taký je cieľ sústredenia vojsk i reprezen-
tačnej prítomnosti následníckeho páru 
v Sarajeve. Srbsko musí pochopiť, že 
nikdy sem nemôže natiahnuť ruku.“

Kedy a ako získala Monarchia Bosnu 
a Hercegovinu?

Prečo sa dotkla výstavba nemeckého vojnové-
ho loďstva predovšetkým Anglicka?

Do r. 1890 Od r. 1890

VEĽKÁ 
BRITÁNIA

VEĽKÁ 
BRITÁNIA

FRANCÚZ-
SKO

FRANCÚZ-
SKO

NEMECKÉ 
CISÁRSTVO

NEMECKÉ 
CISÁRSTVO

RUSKÁ 
RÍŠA

RUSKÁ 
RÍŠA

RAKÚSKO-
UHORSKO

RAKÚSKO-
UHORSKO

TALIAN-
SKO

TALIAN-
SKO

SRB-
SKO

Trojspolok

Spojenectvo tro
ch 

cisárov (1873)

1879

1882

18
82

Trojspolok18821902
Francúzsko-talianska

dohoda o neutralite

1907

Trojdohoda

1893

1879

1904 

dohoda

Spojenecké systémy v rokoch 1870-1910  Kto-
rá krajina bola do roku 1910 izolovaná?  Ako sa 

zmenila situácia po roku 1890?

Plagát propagujúci program výstavby lodí v Ne-
mecku. Preteky v zbrojení začali Nemci, ale krát-
ko na to ich nasledovali aj Angličania a Francúzi.

Atentát na Františka Ferdinanda v Sarajeve
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Vojna či mier: Vojna!

S ar aj ev s kým  at ent á t o m  s a d o s t al s v et  na p o kr aj  v o j ny . Z á -
viselo už iba od vodcov veľmocí, či nájdu mierové riešenie, 
alebo využijú Sarajevo ako zámienku a rozpútajú vojnu.  

Vlády veľmocí zvolili druhú možnosť. Noviny, oficiálni 
rečníci a rôzne vlastenecké spolky štvali v záujme „svätej 
v o j ny “ .  

Na podnet Nemecka Monarchia po mesačnom váhaní 
vyhlásila vojnu Srbsku. V júli 1914 vypukla prvá sveto-
vá vojna. 

Priebeh Vojny

Vojna sa začala útokom proti Srbsku, ktoré bránilo svo-
ju nezávislosť. Ťažisko bojov sa však rýchlo presunulo na 
hlavné fronty, teda na západný a východný front. Na vý-
chodnom fronte stáli proti sebe vojská Ruska na jednej, a ar-
máda Nemecka a Monarchie na druhej strane. Na západnom 
fronte bojovali Angličanmi podporovaní Francúzi (a Belgi-
čania) proti Nemcom.  

Nemecko sa pokúšalo o bleskovú vojnu. Hneď na za-
čiatku chcelo rýchlo obsadiť Francúzsko, aby potom mohlo 
svoje vojská sústrediť na východnom fronte proti Rusku.  

Nemecký plán sa takmer vydaril. Nečakaným útokom cez 

Nemecký vojnový plán: Nemecký gene-
rálny štáb vypracoval dôkladný plán ešte 
pred vypuknutím vojny. Jeho podstatou 
bolo, že Nemecko v záujme víťazstva 
musí predísť dlhodobej vojne na oboch 
frontoch naraz. Preto chceli Nemci na-
sadením svojich hlavných síl dosiahnuť 
úspech na západe, kým na východe mali 
zadržať pomalšie sa pohybujúce ruské 
vojská menšie nemecké jednotky a najmä 
armáda Rakúsko-uhorskej monarchie.

Vyhlásenie vojny: Vojna sa rozvinula 
bleskurýchlo. 28. júla 1914 napadli jed-
notky Monarchie Srbsko. 30. júla nariadi-
lo Rusko mobilizáciu. 1. augusta vyhlásili 
Nemci vojnu Rusku, 3. augusta Francúz-
sku. 4. augusta vyhlásilo Nemecku vojnu 
Anglicko. Ten istý týždeň sa začali boje 
na moriach a v kolóniách. 23. augusta 
vstúpilo do vojny aj Japonsko, pretože 
chcelo získať nemecké kolónie v Tichom 
oceáne. Počet krajín zapojených do vojny 
sa čoskoro zvýšil na 34.

Sledujte udalosti pomocou mapy historického 
atlasu! 

Vysvetlite pomocou mapy, prečo nazývali 
v období vojny Nemecko a Monarchiu „centrál-
nymi mocnosťami“? (Prečo nie naďalej trojspol-
kom?)

Ukážte na mape, ktoré krajiny vstupovali do 
vojny v rokoch 1915 a 1916 a na koho strane!
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námorná bitkaFronty prvej svetovej vojny  Vymenujte jednotli-

vé frontové línie a proti sebe stojace krajiny!

1–208korr5szlovák történelemkönyv .indd   182 15/7/09   09:11:53
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neutrálne Belgicko obišli nemecké vojská francúzske obran-
né línie a po troch týždňoch bojov sa dostali k Parížu.

Na východnom fronte sa však situácia nevyvíjala pod-
ľa nemeckých plánov. Monarchia chcela dosiahnuť väčšie 
úspechy na srbskom fronte, preto poslala proti Rusom len 
menšie jednotky, než s akými rátalo nemecké velenie. Zá-
roveň cárska armáda začala rýchly protiútok nešetriac 
ľudskými životmi, a obsadila niektoré časti nemeckých vý-
chodných provincií.  

Nemecký cisár Wilhelm vtedy nariadil časť rezerv nasa-
diť proti Rusom. Tým sa podarilo zastaviť ruský proti-
útok, avšak Nemcom nezostalo dostatok síl na úspešné 
dokončenie bleskovej vojny na západe. Francúzske vý-
zvedné lietadlá (takéto stroje nasadili po prvý raz) odhalili 
slabé miesta Nemcov a preskupením síl zastavili nemeckú 
ofenzívu. Následne front ustrnul na jednom mieste a na zá-
pade sa zmenil na pozičnú vojnu*.  

Takmer to isté sa udialo aj na východnom fronte. Roku 
1915 boli úspešné najprv nemecké a rakúsko-uhorské voj-
ská (prienik pri Gorliciach), ktoré obsadili rozsiahle ruské 
územia, následne roku 1916 dosahovali úspechy Rusi. Na-
koniec však front ustrnul aj tu. 

Vojna nÁroDoV a VojenSKej TeChniKy

V priebehu rokov 1915 a 1916 sa do vojny zapojili ďalšie 
krajiny.

Vojna sa tým rozšírila. Vznikli nové fronty, ale situácia 
sa na bojiskách podstatne nemenila. Centrálnym moc-
nostiam, ku ktorým sa pripojilo Bulharsko, sa podarilo 
obsadiť Srbsko a Rumunsko, ktoré vstúpilo do vojny po 
ruskom útoku roku 1916. Vznikol aj nový južný, taliansky 
front, pretože Taliansko nečakane vstúpilo do vojny proti 
Monarchii. Čoskoro vznikla aj tu zákopová vojna. 

Pozičná vojna: Cisár Wilhelm v auguste 
roku 1914 povedal: „Kým opadajú listy, 
moji víťazní chlapci budú doma“. Nespl-
nilo sa to. Nemeckí vojaci odchádzali do 
boja s tým, že sa čoskoro vrátia domov 
ako víťazi. V skutočnosti slávili v tuhej 
zime v zákopoch aj Vianoce, dokonca nie 
jedny.  

Keď sa vojna zmenila na pozičnú, obe 
strany vybudovali viacnásobný zákopo-
vý systém, ktorý niekedy pozostával až 
z 8-10 obranných línií, ďalej z pevností 
a mínových polí a iných zátaras či krytov. 
Tento hlboko členený obranný systém sa 
podarilo preraziť až na konci vojny, keď 
sa jedna strana už dostala do rozhodujúcej 
prevahy.

Do akého spojenectva sa zapojilo Taliansko 
na konci 19. storočia?

R
U
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K
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 Vojnová karikatúra z roku 1915. Nepriateľ má 
strach z nemeckého a uhorského vojaka.

1 .   Prečo bol sarajevský atentát iba zá-
mienkou a nie príčinou na rozpútanie 
vojny?

2 .   Aká bola pravá príčiny prvej svetovej 
vojny?

3 .   Ako sa vyvíjala situácia na západnom 
a východnom fronte v prvom roku 
vojny?

4 .   Prečo vznikla na oboch frontoch 
pozičná vojna?

43. VOJNA NÁRODOV A VOJENSKEJ TECHNIKY. ZÁZEMIE

1–208korr5szlovák történelemkönyv .indd   183 15/7/09   08:44:49



184 Prvá svetová vojna

Bojujúce strany sa v tom čase pokúšali nasadiť nové 
technické prostriedky, aby zvrátili priebeh vojny vo svoj 
prospech. Automobil a lietadlo sa stali bojovými prostried-
kami. Nemci nasadili jedovatý plyn, Angličania v lete 1916 
t a n k y .  

Masovo začali používať automatické zbrane, mínomety, 
ťažké delá a ďalekonosné delá. Pred pokusmi o prienik, čas-
to celé dni ostreľovali nepriateľské územia, až potom tam 
poslali desaťtisíce vojakov, ktorí síce obsadili prvú, druhú, 
niekedy aj ďalšiu zákopovú líniu, no nakoniec boli zastave-
ní. Vzápätí prišiel protiútok a tieto územia znovu obsadila 
druhá strana. Vojna medzitým len požierala ľudí i stroje. 

KTo VyDrŽÍ DLhŠie? ÚLoha ZÁZemia

Ako sa preťahovala vojna, rozhodujúcou už nebola počia-
točná pripravenosť, ale pevnosť zázemia a hospodárska 
sila veľmocí. 

Preťahujúca sa vojna zapríčinila takmer v každej kra-
jine nedostatok potravín, surovín a pracovných síl, čo 
obyvatelia zázemia znášali čoraz ťažšie. Netrpeli iba vojaci 
v zákopoch, ale aj ženy, deti a starci v zázemí.  

Postavenie obyvateľstva a jeho zásobovanie sa zhoršova-
lo. Na miesto bojujúcich mužov nastúpili ženy, ktoré však 
nevládali ťažko pracovať. Stále väčšie plochy pôdy zosta-
li bez obrábania. Továrne boli prázdne. Zúfalstvo rástlo aj 
vďaka správam z frontov. Zvyšoval sa počet vdov, sirôt a in-
validov. 

Národný dôchodok na obyvateľa v dolá-
roch, roku 1910

Rakúsko-Uhorsko 469
Francúzsko 680
Veľká Británia 904
Nemecko 705
Taliansko 366
Rusko 287

Preštudujte a analyzujte údaje o hospo-
dárskej rozvinutosti jednotlivých krajín! 
Ako vplývajú v prípade dlhej vojny?

Straty na frontoch: Najťažšie boje sa 
odohrali pri verdunskom opevnení a pri 
rieke Somme (som). Ani jedno z týchto 
území nebolo väčšie ako Csepelský ostrov. 
Pri Verdune pritom padlo, zranilo sa ale-
bo sa dostalo do zajatia takmer tri štvrte 
milióna, pri rieke Somme zasa 1 300 000 
vojakov. Na talianskom fronte vznikla 
podobná situácia pri meste Doberdo a pri 
riekach Isonzo a Piave, kde zahynuli de-
saťtisíce vojakov z Uhorska.

Aké činitele vplývali na priebeh vojny v pr-
vom období 1914-1915?

Cisár Vilhelm II. (v strede) s hlavným veliteľom ne-
meckej armády Hindenburgom (vľavo) a náčelní-
kom generálneho štábu Ludendorffom (vpravo)

Preštudujte obrázky (185. strana)! Aké vy-
nálezy postavili do služieb zabíjania? Ktorý bol 
najhroznejší?
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Útok s plynom pri Yperne. 
Bojový plyn, ktorý nasadili 
Nemci, vystupňoval voj-

nové hrôzy.

Tanky. Prvý raz ich nasa-
dili Angličania.

Letecká bitka. Lietadlá po-
užívali predovšetkým na 
prieskum. Bomby z nich 

vyhadzovali ručne.

Ponorka. Proti tomuto typu vojnovej lode, ktorá sa priblížila 
k svojej obeti pod vodou, nachádzali Angličania a Francúzi 

spôsob obrany len veľmi pomaly.
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Zmena VojnoVej aTmoSFÉry

Od roku 1916 vystriedala počiatočné oduševnenie rastúca 
protivojnová nálada. Po troch rokoch zabíjania aj vojaci 
prichádzali na to, s kým zdieľajú spoločný osud. Často sa 
stávalo, že v prestávkach bojov sa navzájom navštevovali 
v zákopoch a priatelili sa.  

 Na frontoch i v zázemí rástla túžba po mieri. Po revo-
lúcii, ako prvá veľmoc zúčastnená na vojne, zaváhalo Rus-
ko. Pri rokovaniach o prímerí na jar 1918 požiadalo o mier
a vystúpilo z vojny. 

UDaLoSTi V roKoCh 1917–1918. KonieC Vojny

Vystúpenie Ruska z vojny nezmenilo ťažkú situáciu centrál-
nych mocností, aj keď východný front už prestal existovať. 
Roku 1917 totiž vstúpili do vojny Spojené štáty americké,  
ktoré aj predtým podporovali hospodársky štáty dohody. Zá-
mienkou USA bola neobmedzená ponorková vojna*. N e-
mecké ponorky potopili všetky, teda aj americké lode, ktoré 
smerovali do Anglicka.  

Spojené štáty s čerstvými vojnovými silami a s obrov-
ským množstvom vojenského materiálu naklonili mysku 
váh na stranu dohody. Nemecko a jeho vyčerpaní partneri 
už neboli schopní mobilizovať ďalšie rezervy. V júni 1918 
utrpela na talianskom fronte, pri rieke Piave drvivú poráž-
ku rakúsko-uhorská armáda. V auguste pochodila podobne 
nemecká armáda proti francúzsko-anglicko-americkým voj-
skám.  

Na jeseň 1918 vypukli v Rakúsku, Uhorsku i Nemecku 
revolúcie, ktorých cieľom bolo ukončiť roky trvajúce zabí-
janie. Vlády centrálnych mocností boli tak nútené kapi-
tulovať. 

Víťazstvá dohody: Z hľadiska vývoja 
vojny bolo rozhodujúce, že anglicko-
francúzsko-americké vojská prelomili 
v auguste 1918 frontovú líniu pri Amiens. 
3000 diel a 1500 lietadiel narušilo nemec-
ké postavenia. Na bitke, v ktorej sa uká-
zala rozhodujúca materiálna prevaha spo-
jencov, sa zúčastnilo aj 500 tankov. 

V septembri sa k dohode pripojilo aj 
Grécko. Z jeho územia začali anglické 
vojská úspešnú operáciu proti Bulharsku. 
Následne Bulharsko vystúpilo z vojny.

Kto zarábal na vojne: Ceny sa zvyšovali, 
ale mzdy nie. Podnikatelia sa vyhovárali 
na vojenské záujmy, predlžovali pracovné 
dni. Armáde bolo možné predať aj nekva-
litné výrobky, napríklad obuv s papiero-
vou podošvou. Vzrástol počet „vojnových 
milionárov“.

Čo znamenalo z hľadiska ďalšieho priebehu 
vojny, že namiesto Ruska vstúpili do vojny na 
strane dohody Spojené štáty?

Ako prijímali ľudia správu o vypuknutí vojny? 
Prečo boli nadšení?

Nech žije vojna! Nacionalistická demonštrácia po 
vypuknutí vojny.

„Výlet do Paríža“ (Ausflug nach Paris) – hlásajú 
nápisy na stene nemeckého vojenského vlaku. 
(Podobné nápisy boli aj na francúzskych vla-

koch. Cieľom „výletu“ bol Berlín)
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FebrUÁroVÁ reVoLÚCia. ZaVÁhanie rUSKa

Roku 1917 vstúpila vojna do štvrtého roka. Vraždenie po-
kračovalo, ale nahradenie strát (ľudí i vojnového materiá-
lu) bolo stále ťažšie. Veľmoci vojna čoraz viac vyčerpávala. 
Pevnosť zázemia sa stala určujúcou silou. 

Hospodársky najslabšie Rusko, ktoré však bralo na seba 
najviac vojnových obetí, vo februári 1917 zaváhalo. V hlav-

Vráť sa na stranu 186. Aké dôkuzy nájdeš na 
slabosť Ruska?

Potopenie osobného par-
níka Lusitania. Zahynulo 
viac ako tisíc pasažierov, 
medzi nimi aj mnohí Ame-
ričania. Neskôr vyšlo naja-
vo, že loď prepravovala aj 
veľké množstvo vojenské-

ho materiálu.

1. Aké boli hlavné príčiny víťazstva doho-
dových mocností?

2. Prezentujte na základe osnovy priebeh 
vojny od jej vypuknutia až po pád cen-
trálnych mocností!

3. Pomocou obrázkov a textu porozprá-
vajte, aká bola atmosféra počas vypuk-
nutia vojny.

4. Prečo sa zmenila nálada ľudových 
más? Aké bolo východisko?

Vojna národov a vojenskej techniky
rozšírenie vojny

vojna národov a vojenskej techniky

dohoda centrálne mocnosti

Taliansko, Turecko, 
 Rumunsko, USA, Bulharsko

Grécko, atď.
protivojnová
nálada más

silnejúca zneistenie hospodárska, 
prevaha zázemia vojenská 

  vyčerpanosť

  pád
víťazstvo revolúcie

44. REVOLÚCIA V RUSKU. VÍŤAZI A PORAZENÍ.
A) RUSKÁ REVOLÚCIA
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nom meste ríše Petrohrade vypukol štrajk, ktorý prerástol 
do revolúcie. Vznikli orgány ľudovej moci – soviety.
Väčšia časť vojska odvelená na potlačenie povstania prešla 
na stranu povstalcov.  

Pod vplyvom víťazstva revolúcie cár Mikuláš II. abdi-
koval, zriekol sa trónu a moc sa dostala do rúk dočasnej 
vlády, ktorá mala dôveru ľudu. 

PoLiTiKa DočaSnej VLÁDy

Dočasná vláda mala oveľa slabšiu moc ako cár. Väčšia 
časť úradníckeho aparátu, polície a armády ju síce poslú-
chala, ale takmer rovnakú moc mali robotnícke a vojenské 
rady (soviety) vzniknuté počas revolúcie, ktoré boli zväč-
ša pod kontrolou politických nepriateľov vlády. Oprávnené 
boli aj obavy z pokusu o návrat prívržencov cárskeho reži-
mu, najmä generálov.  

Popularitu vlády znižovalo aj to, že hoci vojna ustrnula, 
vláda v nej pokračovala aj napriek túžbe ľudových más po 
mieri.

boĽŠeViCi

Najnebezpečnejšími protivníkmi vlády boli boľševici pod 
vedením Lenina a Trockého. Táto revolučná robotnícka 
strana využila možnosti dané demokraciou a začala mimo-
riadne efektívnu propagandu. Sľubovala mier všetkým, čo 
túžili po mieri. Pôdu roľníkom. Vyriešenie sociálnych prob-
lémov robotníkom. Získavala tak stále väčšie masy a rých-
lo silnela. 

Začala organizovať ozbrojené jednotky a pripravovala sa 
na násilné prevzatie moci. 

boĽŠeViCi PreberajÚ moC

Boľševici obsadili 17. novembra 1917 pomocou svojich 
ozbrojených oddielov kľúčové miesta v hlavnom meste 
Petrohrade. Zaútočili na sídlo vlády v Zimnom paláci. Mi-
nistrov zadržali. (Jedine predsedovi vlády Kerenskému sa 
podarilo utiecť.) Moc sa tým dostala do ich rúk. 

Vzápätí vytvorili pod vedením Lenina novú vládu, Radu 
ľudových komisárov, a zaviedli diktatúru proletariátu. 
Zanikla tým krátko trvajúca ruská demokracia.  

Novovzniknuté strany rozpustili. O demokratických voľ-
bách nemohlo byť ani reči. Boľševici však nezabudli ani na 
svoje sľuby. Zvýšili mzdy. Začali rozdeľovať pôdu. Keď 
vyšlo najavo, že nemajú silu na pokračovanie vojny, poža-
dovali mier, prijali potupné mierové podmienky a vystúpili 
z vojny (marec 1918). Upevnili tým svoju moc, ale Rusko 
sa stalo prvou porazenou veľmocou. 

Boľševická strana bola robotníckou stra-
nou, stála na základoch marximu-leniniz-
mu, zocelila sa v bojoch proti cárizmu. Od 
umiernenejších robotníckych strán sa líši-
la najmä v tom, že bola pripravená udržať 
svoju moc porušením ústavného poriadku 
a likvidáciou demokracie.

Prečo považuje marxistická strana za dô-
ležité získať štátnu moc?

Kto obmedzoval moc dočasnej vlády?
Robotnícke a vojenské rady (po rusky 
soviety, revolučné orgány v továrňach 
a armáde) založili ozbrojené jednotky. Ve-
litelia armády sa snažili získať moc v au-
guste pučom (podľa ich vodcu sa hovorí 
o Kornilovovej vzbure). Ich akcia sa však 
nevydarila.

Predseda dočasnej vlády Kerenský (v civile) 
a jeho sprievod
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VZniK SoVieTSKeho ZVÄZU

Proti vznikajúcej diktatúre sa spojili protivníci boľševikov. 
Začal sa niekoľkoročný boj – občianska vojna, v ktorej išlo 
o to, či zvíťazia prívrženci komunizmu, „červení“, alebo ich 
protivníci, „bieli“. Jednotky dohody a Poliaci zároveň za-
čali boj proti boľševickému štátu.

Boj sa skončil víťazstvom Lenina a jeho prívržencov. 
Roku 1922 vznikol Sovietsky zväz, ktorý sa stal socialis-
tickým federatívnym štátom ako nástupca ruskej ríše. So-
vietsky zväz postupne prekonal počiatočné ťažkosti a stal sa 
veľmocou, ktorá zasahovala aj do svetovej politiky. 

Všeobecná vojenská povinnosť: K ví-
ťazstvu v občianskej vojne prispelo aj 
to, že zaviedli všeobecnú vojenskú po-
vinnosť. Citát zo zákona: „Každý čestný 
a zdravý občan od 18 do 40 rokov je po-
vinný prísť na prvé volanie Sovietskej re-
publiky brániť ju proti vonkajšiemu a vnú-
tornému nepriateľovi“. Vďaka zákonu sa 
počet Červenej armády zvýšil začiatkom 
roka 1920 na 5,5 milióna.

Štyri federatívne republiky Sovietske-
ho zväzu boli principiálne rovnopráv-
ne. V skutočnosti sa však už na začiatku 
uplatnila silná ruská prevaha. Počet po-
slancov bol nasledujúci: Rusko – 1727, 
Bielorusko – 33, Ukrajina – 364, Zakau-
kazsko – 91

Čo znamená občianska vojna? V dejinách ktorého národa (národov) 
ste sa stretli s občianskou vojnou?
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Územie okupované Nemcami

Územné straty Ruska po prvej svetovej 
vojne

útok Bielych 

Útoky cudzích vojsk 
(Francúzov, Angličanov, 
Američanov)

Občianska vojna v Rusku

Lenin a jeho „generáli štáb“ idú na prehliadku 
vojsk.
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190 Prvá svetová vojna

PoVojnoVÁ mieroVÁ ZmLUVa

Po ukončení takmer štyri roky trvajúcej vojny nasledovali 
mierové rokovania, ktoré trvali ďalšie dva roky. Podmien-
ky mieru vypracovali predsedovia vlád víťazných doho-
dových mocností – Francúzska, Anglicka, Spojených štá-
tov a Talianska.  

Porazené krajiny nemohli zasahovať do mierových 
rokovaní. Ich poverencov pozvali iba na podpísanie pripra-
vených mierových podmienok. Stalo sa to slávnostne v his-
torických zámkoch v okolí Paríža. 

mieroVÉ PoDmienKy

Z porazených mocností podpísalo mierovú zmluvu ako prvé 
Nemecko. Muselo sa zriecť všetkých kolónií a niektorých 
pohraničných provincií so zmiešaným obyvateľstvom. Ne-
mecko muselo zaplatiť aj mimoriadne vysoké, svoje sily 
presahujúce vojnové reparácie. 

Podobné mierové podmienky museli podpísať aj ďalšie 
porazené štáty. Každému zobrali významné územia. Na 
minimum znížili ich vojenskú silu. Museli zaplatiť obrov-
ské vojnové reparácie. Rozdiel bol iba v rozlohe území, 
ktoré museli odovzdať, respektíve v tom, že kým Nemecko, 
Bulharsko a Turecko síce zmenšené, ale prežili tento pád, 
Rakúsko-uhorská monarchia sa úplne rozpadla. 

mieroVÝ SySTÉm.
mieroVÉ ZmLUVy menia maPU eUrÓPy

Mierové zmluvy úplne zmenili hranice v Európe. Vznikli 
dve nové krajiny: menšie Československo a stredne veľ-
ké Kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov (neskoršia 

Zo zámkov okolo Paríža podpísali mie-
rovú zmluvu vo Versailles (versaj) s Nem.
cami, v Saint-Germain (senžermen) s Ra-
kúšanmi a s maďarskými predstaviteľmi 
v paláci, ktorý sa nachádza v parku ver-
saillského zámku.

Pád dynastií: Po skončení vojny padli 
štyri obrovské tróny: trón ruského cára, 
nemeckého cisára, rakúsko-uhorského pa-
novníka a tureckého sultána. Všetci štyria 
stáli na čele porazených štátov.

Vymenujte dynastie, ktoré stáli na čele 
spomínaných štyroch krajín!

„Veľká štvorka“: Angličan Lloyd George
(lojd džordž), Francúz C l e m e n c e a u  (kle-
manso), Američan Wilson (vilzn) a Talian 
Orlando, ktorí rozhodovali o mierových 
podmienkach, sú spomínaní ako „veľká 
štvorka“. V skutočnosti riadili rokovania 
Lloyd George a Clemenceau, zatlačili do 
úzadia ešte aj amerického prezidenta W i l -
sona, hoci sa často odvolávali na jeho 14 
bodov, z ktorých vyplývala aj požiadavka 
zaručenia práva národov na sebaurčenie.

B) VÍŤAZI A PORAZENÍ

Rozhodovali o mieri: taliansky predseda vlády 
Orlando, americký prezident Wilson, francúzsky 
premiér Clemenceau (klemanso) a anglický mi-
nisterský predseda Lloyd George (lojd džordž). 

V tom čase ich spomínali iba ako
„Veľká štvorka“
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Prvá svetová vojna 191

Juhoslávia). Znovu bola nastolená nezávislosť Poľska
a troch pobaltských štátov, Litvy, Lotyšska a Estónska, 
ďalej aj Fínska. S poslednými štyrmi krajinami uzavrela 
sovietska vláda (keď ich nedokázala zlomiť) osobitný mier, 
nezávisle od parížskych mierových zmlúv. 

Ako nový štát sa objavilo Írsko, ktoré si vydobylo samo-
statnosť voči Anglicku, ďalej Island.  

Takmer každý víťazný štát zväčšil svoje územia v rôznej 
miere. Preštudujte mapu! Aké zmeny nastali?

Územné straty
Nemecka

Územné straty
Rakúsko-Uhorska

Územné straty
Ruska

Územné straty Bulharska

Územie, ktoré bolo r.
1920 pripojené ku Grécku,
a ktoré r. 1929 Turecko 
získalo späť.
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192 Prvá svetová vojna

VÍŤaZi a PoraZenÍ

Víťazmi vojny boli jednoznačne dohodové mocnosti 
a menšie krajiny, ktoré sa k nim pripojili. Veľmoci upevnili 
svoje pozície vo svetovej politike vďaka získaniu nemec-
kých kolónií, obrovských vojnových reparácií a likvidáciou 
Nemecka a Rakúsko-uhorskej monarchie, ktoré považovali 
za hrozbu. Menšie štáty získali späť svoju nezávislosť alebo 
dostali za odmenu veľké územia. 

Porazení prežili opak tohto všetkého. Stratili obrovské 
územia a početné obyvateľstvo. Bol ohrozený aj ich ná-
rodný rozvoj. Voči nim sa uplatnil jediný princíp, ktorý po-
chádza z rímskych čias: „Beda porazeným!“ 

UhorSKo na ZačiaTKU 20. SToročia
VPLyV SarajeVSKÉho aTenTÁTU

V „zlatých mierových časoch“ po vyrovnaní sa krajina roz-
máhala, teda vojnu si nikto neželal. 

Sarajevský atentát však ukončil tento mierový rozvoj. 
Tak panovník, ako aj vojenské a politické vedenie chápali 
atentát ako vypovedanie vojny zo strany Srbska a trvali na 
tvrdom ultimáte Srbsku, čo znamenalo, že teraz už žiadala 
vojnu Monarchia.  

Vstupu do vojny Uhorsko nemohlo zabrániť pre zá-
väzky vyplývajúce z dualistického systému, hoci účasť vo 
vojne neslúžila záujmom krajiny. Bezvýsledné boli aj maso-
vé demonštrácie proti vojne a za mier.

Nárast územia niektorých víťazných štátov v km2

Pred vojnou Po vojne Nárast
Francúzsko 536 464 550 986  14 517
Belgicko  29 457  30 484   1 027
Dánsko  38 985  44 324   5 339
Taliansko 286 680 310 122  23 442
Rumunsko 131 020 292 244 161 224

Územné straty porazených krajín

Nemecko z 490 000 km2 72 000 km2

Rakúsko z 300 000 km2  216 000 km2

Uhorské kráľovstvo z 325 000 km2  232 000 km2

Bulharsko z 114 000 km2 11 000 km2

Turecko z 1 791 000 km2 1 028 000 km2

(Údaje neobsahujú stratu nemeckých kolónií.)

Vojnové 
výdavky

Mobilizované 
sily

Veľká Británia 23,0 9,5

Francúzsko 9,3 8,2

Rusko 5,4 13,0

Taliansko 3,2 5,6

Spojené štáty 17,1 3,8

Dohoda spolu 57,7 40,7

Nemecko 19,9 13,25

Rakúsko-
Uhorsko 4,7 9,0

C e n t r á l n e
mocnosti spolu 24,7 2 5 , 1 0

Vojnové výdavky (v miliardách dolárov) 
a počet mobilizovaných síl v prvej sveto-
vej vojne.

Ktorá bojujúca strana mobilizovala väčšie 
materiálne a ľudské sily? Aká je príčina 
rozdielu?
Odôvodňujú tieto údaje požiadavku doho-
dy týkajúcej sa vojnových reparácií?

45. ÚČASŤ UHORSKA VO SVETOVEJ VOJNE

Predseda vlády István Tisza bol jediným 
z vedúcich predstaviteľov Monarchie, 
ktorý mal opačný názor. Termín vstupu 
do vojny nepovažoval za vhodný. Nazdá-
val sa, že Rumunsko, ktoré bolo formál-
ne spojencom Monarchie, sa obráti proti 
Uhorsku a pokúsi sa získať Sedmohrad-
sko, najmä keď sa budú vojenské operácie 
vyvíjať nepriaznivo. Nakoniec sa však v 
otázke ultimáta podvolil „nemeckému ná-
tlaku“.
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Prvá svetová vojna 193

ÚčaSŤ UhorSKa Vo Vojne

V priebehu mesiaca po zavraždení Františka Ferdinanda sa 
podarilo vláde otočiť verejnú mienku a presadiť myšlienku 
nutnosti vojny. Zavážilo aj to, že mnohí očakávali vtedy iba 
krátku vojnu proti Srbsku. 

Nestalo sa tak! 
Potom, čo Uhorsko vstúpilo do vojny, otvárali sa nové 

fronty (srbský, východný, taliansky, rumunský). Napriek 
tomu, že vojaci uhorskej armády v boji obstáli hrdinsky, 
vojna sa naťahovala a straty presahovali všetky skoršie 
predstavy. 

SrbSKÝ FronT

Prvou skúškou pre uhorských vojakov bol útok proti Srbsku. 
Monarchia tu nasadila dve pätiny svojich vojsk a polovica 
vojakov pochádzala z Uhorska. Srbi sa postavili na odpor 
úspešne, porážku utrpeli až po poldruha roka trvajúcich 
bojoch, keď do vojny vstúpilo na jeseň 1915 aj Bulharsko. 

VÝChoDnÝ FronT

Hlavným frontom pre Uhorsko bol od začiatku východný 
(ruský) front. Rusi nasadili do bojov hneď na začiatku ob-
rovský počet vojakov a za cenu veľkých obetí dosahovali 
úspechy.  

Ruský vojenský tlak zoslabol až roku 1915, keď uhorské 
vojská prerazili ich obrannú líniu pri obci Gorlice a za-
tlačili Rusov o 400 kilometrov do vnútrozemia. Vedenie mo-
narchie sa už-už domnievalo, že vojna sa tu skončila, keď sa 
Rusi opäť postavili na nohy, začali novú ofenzívu a získali 
späť značnú časť strateného územia.  

V týchto bojoch boli obe strany vyčerpané. Boje utích-
li, začali sa frontové priateľstvá. Roku 1917 Rusko uznalo 
svoju porážku a požiadalo o prímerie. 

Udalosti na východnom fronte: Na za-
čiatku roka 1916 bol srbský front zrušený 
a na balkánskom fronte, ktorý vznikol ne-
skôr, uhorské vojská už nebojovali. 

V bojoch na ruskom fronte sa vyzna-
menali najmä uhorskí husári, z ktorých 
mal nepriateľ strach. 

Na ruskom fronte zaznamenalo Uhor-
sko výrazné straty na životoch, v počte 
ranených, ale aj čo sa týka počtu zajatcov. 
Podobné boli straty aj na ruskej strane. 
Brest-litovský mier (1918) bol priaznivý 
najmä pre Nemcov, ale úľavu priniesol aj 
Monarchii, ktorá bola na pokraji svojich 
možností.

Kde bojovali vojaci z Uhorska? Preštudujte 
mapu v historickom atlase!

Na základe obrázkov a textu opíšte krátko 
priebeh vojny na jednotlivých frontoch!

František Jozef na plagáte oznamujúcom vypo-
vedanie vojny Srbsku. „Všetko som si premys-
lel. S pokojným svedomím vstupujem na cestu 
povinností. Dôverujem svojim národom, ktoré sa 
stmeľovali okolo môjho trónu v každej búrke ver-
ne a jednotne, a boli pripravené priniesť za česť 
svojej vlasti, jej veľkosť a moc aj najťažšiu obeť.“ 

(Úryvok z manifestu panovníka)

Prudké boje na srbskom fronte  Ktoré typické prejavy prvej svetovej 
vojny vidíte na obrázku?
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194 Prvá svetová vojna

TaLianSKy FronT

Ďalším hlavným dejiskom bojov bol ta-
liansky front. Taliansko prešlo na stra-
nu dohody a roku 1915 vstúpilo do 
vojny. Po počiatočných krátkych víťaz-
stvách však bolo nútené brániť sa. Pri 
rieke Isonzo sa odohrala mimoriadne 
krvavá pozičná vojna.  

Na talianskom fronte nakoniec pri-
nieslo riešenie úplné vyčerpanie Monar-
chie. Taliansku ofenzívu v októbri 1918 
sa už nepodarilo odraziť. Front sa zrútil. 
Monarchia, a spolu s ňou aj Uhorsko, 
bola nútená uzavrieť prímerie. 

Účasť Rumunska vo vojne: Dohodo-
vé mocnosti prisľúbili Rumunsku Sed-
mohradsko a časť Banátu, keď vstúpia 
do vojny proti centrálnym mocnostiam. 
Ich útok roku 1916 sa však skončil poráž-
kou. Požiadali o mier, a keď sa roku 1918 
Monarchia zrútila, napadli Sedmohradsko 
znovu, obsadili ho a pokračovali v preni-
ku smerom k Tise.

Bitky pri riekach 
Isonzo a Piave pri-
pomínali skôr boje 
okolo Verdunu na 
západnom fronte. 
Požierali ľudí i voj-
nový materiál. Ne-
zmyselnému vraž-
deniu padli za obeť 
desaťtisíce vojakov 
z Uhorska.

Vojnová flotila Monarchie v boji (pri Otrante)

Prevoz ranených na ta-
lianskom fronte

rUmUnSKÝ FronT

Bol to najkratšie trvajúci front. V auguste 1916 Rumunsko
využilo prechodné porážky Monarchie, a nečakane napadlo 
Sedmohradsko. Hranice prekročilo 400 000 rumunských 
vojakov, proti nim stála 70 tisícová uhorská armáda, ktorá 
bola nútená ustupovať. Obstála však hrdinsky, a keď prišla 
nemecká posila, prešla aj do protiútoku. V decembri padla 
Bukurešť a Rumuni požiadali o prímerie. 
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VyčerPanÉ UhorSKo

Porážku Monarchie nespôsobila iba prevaha protivníka 
a jeho víťazstvá, ale aj naťahovanie vojny a vyčerpanie celej 
krajiny. Obrovské straty na ľudských životoch a materi-
álne straty postupne vyčerpali aj Uhorsko. 

V posledných dvoch rokoch vojny sa stále častejšie vy-
nárala otázka, či by aj Rakúsko-Uhorsko nemalo nasledo-
vať ruský príklad! Čoraz častejšie štrajky, vojenské vzbury 
a protivojnové demonštrácie navyše naznačovali, že vojna 
prekročila hranice možností krajiny a jej ľudu. V tejto situ-
ácii sa v októbri 1918 naraz, ale nie nečakane, zrútil front 
i zázemie (o tom sa budete učiť na budúci rok).  

Pod vplyvom porážky musela krajina prijať prímerie,  
nech už bolo akékoľvek. 

„Úžasné veci sa včuľ postávajú,
Národy proti sebe povstávajú,
Zlí, dobrí rovnak horkosť zakúšajú
A ľudské viery zvlášť oslabievajú. (...)

Na poliach smrti šibenice vlajú
A vrany sadnúc na ne, odlietajú.“

(Endre Ady: Spev kronikára,
1918 – preklad J. Smreka)

Endre Ady

„Preč s vojnou!“ Demonštrácia proti vojne. Kde 
už je vyvolávané počiatočné nadšenie zo začiat-

ku vojny umelo?

Potravinové lístky. „Všetko armáde!“ Krajina 
speje postupne k úplnému vyčerpaniu.
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1. Na konci 19. a na začiatku 20. storočia prežívala Európa hos-
podársky rozmach, ktorý vplýval tak na politický život, ako 
aj na vzájomné vzťahy medzi jednotlivými krajinami. 
a ) Vymenujte najvýznamnejšie vynálezy, ktoré umožnili 

hospodárske zmeny!
2. Niektoré krajiny sa rozvíjali rýchlejšie, iné mocnosti pomal-

šie. Koloniálne pomery z 19. storočia sa zatiaľ nemenili.  
a ) Aké to malo následky? 
b) Aké vojnové spojenectvá vznikli? Ktoré krajiny sa stali 

členmi jedného či druhého zväzku? Prečo?
3. Začali sa preteky v zbrojení. Jednotlivé veľmoci sledovali vo 

vojne rôzne ciele. 
a ) Aké nové zbrane vznikali v pretekoch v zbrojení? Kto 

získal momentálnu prevahu? Odpovedzte pomocou máp 
v atlase a učebnici! 

b) Aké ciele sledovali jednotlivé veľmoci?
4. Konikty medzi veľmocami viedli k vypuknutiu prvej sveto-

vej vojny, ktorá nakoniec priniesla víťazstvo dohody, lebo tá 
mala väčšie materiálne a ľudské rezervy. 
a ) Odkedy dokedy trvala prvá svetová vojna? 
b) Ktoré mocnosti stáli proti sebe? 
c ) Porozprávajte krátko priebeh vojny! Používajte pritom 

nasledujúce výrazy: 
– príčina, zámienka vojny; 
– východný, západný, srbský, taliansky front; 
– blesková vojna, pozičná (zákopová) vojna; 
– vojna más a strojov.

5. Vojna sa naťahovala, preto zohrávala hospodárska sila a pev-
nosť zázemia čoraz väčšiu úlohu.  
a ) Ako vplývali tieto činitele na mocnosti dohody, na Rusko 

a na centrálne mocnosti?
6. Z veľmocí bolo nútené požiadať o prímerie najprv Rusko. 

Akú úlohu v tom zohralo 
a ) cárske velenie? 
b) februárová revolúcia? 
c ) Lenin a boľševici? 
d ) Aké dlhodobé dôsledky malo upevnenie moci boľševi-

kov?
7. Na začiatku 20. storočia sa rýchle rozvíjalo aj Uhorsko. Kra-

jina sa približovala k rozvinutým štátom Európy. Vojna tento 
proces zastavila a Uhorsko sa, napriek obrovským stratám, 
ocitlo medzi porazenými krajinami.  
a ) Vymenujte príklady na rýchly rozvoj Uhorska na začiatku 

20. storočia! 
b) Prečo sa nedalo vojne vyhnúť? 
c ) Kde bojovali vojaci z Uhorska? 

Zhrňte udalosti na jednotlivých frontoch! 
d ) Aké boli príčiny porážky?

8. Zhrňte udalosti aj pomocou chronologickej tabuľky na konci 
učebnice (obdobie 1900-1918)!

9. Čo zobrazujú priložené obrázky? Aká udalosť či problém 
vám prichádza na myseľ?

Z H R N U T I E

1910

33,5
milióny 

km2

3 milióny 
km2

10 miliónov ton 15 miliónov ton

železo

železo
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Absolutizmus: vládny systém založený na neobmedzenej moci 
panovníka. Zákony vynáša panovník a vykonávajú ich 
úradníci vymenovaní panovníkom. Jednou z foriem abso-
lutizmu je osvietený absolutizmus, keď panovník vládne 
v duchu osvietenstva.

Agrárna revolúcia: revolučný rozvoj poľnohospodárstva. Roz-
šírilo sa striedavé obrábanie pôdy, pestovanie krmovín, čo 
umožnilo maštaľný chov dobytka a hnojenie. Objavili sa 
mechanizmy: žatevné stroje, sejačky, mláťačky a neskôr aj 
parný pluh.

Aristokrati: osoby patriace k vysokej šľachte, ktoré majú rôzne 
tituly (gróf, barón, markíz, rytier a pod.). Na kráľovských 
dvoroch zastávali vysoké funkcie.

Bankový riaditeľ, riaditeľ: továrne, banky a podniky nevedú vždy 
ich vlastníci, ale zamestnávajú riaditeľov, ktorí sú odbor-
níkmi v danej oblasti a riadia podnik.

Barikáda: pouličná zátarasa postavená na ulici z kusov dreva, ka-
meňa, prípadne z automobilov. Slúži na to, aby zabránila 
postupu protivníka a poskytuje obrancom ochranu. Bariká-
dy často stavali v revolučných bojoch proti útočiacim voja-
kom a policajtom. Slovo barikáda je francúzsko-talianske-
ho pôvodu, pôvodne znamená uzatvárajúcu hradu.

Barón, gróf, knieža: hodnosti príslušníkov vysokej šľachty, kto-
ré vznikli za čias feudalizmu. Tieto tituly mohol udeľovať 
výlučne panovník. V novoveku získavali titul baróna aj 
veľkokapitalisti za finančné služby panovníkovi či štátu 
(napr. poskytli väčšie úvery, zúčastnili sa na vojnových do-
dávkach a pod.). 

Bežiaci pás: výrobná metóda, ktorú použili po prvý raz v americ-
kej automobilke Ford. Nútil robotníkov pracovať plynule 
tým, že jednotlivé pracovné kusy či súčiastky posúval rov-
nomernou rýchlosťou od jedného robotníka k druhému. Na 
súčiastke uloženej na bežiacom páse vykonal jeden robot-
ník len jeden čiastkový úkon (napr. zatiahnutie skrutky), ale 
kým súčiastka prišla na koniec pásu, výrobok bol hotový. 
Na bežiacom páse vyrobil rovnaký počet robotníkov s niž-
ším stupňom kvalifikácie oveľa viac priemyselných výrob-
kov ako bez neho.

Bíreš: V 19. storočí to bol človek, ktorý opatroval ťažný dobytok 
a pracoval s volskými záprahmi na poliach statkárov či bo-
hatých sedliakov. Postupne bíreši vykonávali všetky poľné 
práce, preto neskôr takto nazývali agrárnych proletárov, 
ktorých najímali na celý rok.

Blesková vojna: novodobý spôsob vedenia vojny. Ide o prekva-
pivé a rýchle prepadnutie vyhliadnutej krajiny s cieľom 
dosiahnuť rozhodujúce úspechy. Bleskovú vojnu skúšali 
najmä Nemci v prvej, potom aj v druhej svetovej vojne. 

Centrálne mocnosti: vojenský blok v období prvej svetovej voj-
ny. Patrili k nemu Nemecko, Rakúsko-uhorská monarchia, 
Bulharsko a Turecko.

Cenzúra: potom, čo sa kníhtlač rozšírila, pápež a panovníci povo-
ľovali vytlačiť len také práce, ktoré predtým skontroloval 
úradník – cenzor. Táto kontrola bola cenzúrou. Obmedzo-
vala slobodné vyjadrovanie myšlienok, šírenie názorov, 
ktoré boli pre cirkev či panovníka (pre vládnuce triedy) ne-
bezpečné. Preto prívrženci pokroku v každej krajine bojo-
vali proti cenzúre. V Uhorsku zaviedol štátnu cenzúru ešte 
Leopold I., neskôr ju podrobne upravoval Karol III. 

Čeľadník: poľnohospodársky námezdný robotník. Čeľadníci 
bývali u zamestnávateľa a vykonávali domáce práce. Do 
skupiny poľnohospodárskych čeľadníkov patril napr. kočiš, 
bíreš či „oštoroš“ (deti, ktoré poháňali bičom voly), domá-
cimi čeľadníkmi boli chyžné, kuchárky či sluhovia. 

Dedičné výsady (privilégiá): v stredoveku patrili šľachte na zá-
klade pôvodu rôzne výsady. Mohli používať rôzne tituly 
a hodnosti, členmi krajinského snemu mohli byť tiež na zá-
klade pôvodu, jednotlivé vojenské hodnosti a úrady mohli 
zastávať len oni a pod. Dedičné výsady zrušila prvý raz 
francúzska ústava z roku 1791. 

Demokracia: politický systém, v ktorom je moc (formálne) v ru-
kách ľudu. Skutočnú moc vykonávajú volené zastupiteľské 
orgány.

Diktatúra: forma vlády, keď jedna trieda (osoba) vládne pomocou 
násilia a útlaku. Diktatúra môže byť otvorená (udržiavaná 
policajnými opatreniami) a skrytá, keď otvorené násilie sa 
snažia skryť.

Dlhodobý úver: vysoká pôžička poskytovaná na päťročné alebo 
dlhšie obdobie. Dlhodobý úver poskytovali banky a banko-
vé konzorciá, ale spravidla iba vtedy, keď vrátenie pôžičky 
bolo z každého hľadiska zabezpečené. (Napr. v krajine bola 
politická stabilita.) 

Dohoda (antant): vojenské zoskupenie v období prvej svetovej 
vojny. Názov dostala podľa zmluvy, ktorá sa začínala slo-
vami „entente cordiale“ (antant kordial – srdečná dohoda). 
Jej členmi boli: Anglicko, Francúzsko, Rusko a neskôr sa 
k nej pripojili Spojené štáty, Taliansko a Japonsko. Prvá 
svetová vojna priniesla víťazstvo dohody. 

Dolná tabuľa: jedna z inštitúcií uhorského stavovského krajin-
ského snemu. Na jej zasadaniach sa zúčastňovali poslanci 
stolíc (po dvoch), slobodných kráľovských miest a obvodu 
Jazygovského a Hajdúskeho.

Domová daň: daň vyberaná od poddaných pre potreby župy (sto-
lice). Týmito sumami nedisponoval panovník, ale uhorské 
stolice. Uhorská šľachta preto v rokoch 1847-48 odsúhlasi-

MALÝ LEXIKÓN

DÔLEŽITÉ POJMY
Nové odborné slová v učive sme vyznačili polohrubými písmenami.
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la, aby v rámci spoločného znášania bremien aj sama platila 
domovú daň. 

Džentríci: statkárska šľachta, ktorá po vyrovnaní v Uhorsku schu-
dobnela a stratila väčšiu časť svojho majetku, ale tvrdo-
hlavo lipla na svojom spoločenskom postavení a panskom 
životnom štýle.

D y nas t i a:  rod osôb, ktoré sa striedajú na tróne na základe de-
dičských práv alebo štátnych zákonov. Napr. v Uhorsku 
Habsburgovci, vo Francúzsku Bourbonovci.

E m i gr ant  (emigrácia): osoby, ktoré pre politické prenasledovanie 
opúšťajú svoju vlasť a odchádzajú do zahraničia, kde sa po-
stavia proti domácemu režimu.

Encyklopédia: rozsiahla vedecká zbierka, v ktorej sú poznatky 
zhrnuté stručne, zrozumiteľne a podľa hesiel. 

Gilotína: zariadenie na stínanie hláv, ktoré vynašiel v 18. storočí 
francúzsky lekár Guillotine (gijotin). Odsúdeného popravili 
pomocou veľkého noža padajúceho zhora.

„Honvédi“: pomenovanie členov uhorskej armády od revolúcie 
v rokoch 1848–49. Zostalo zachované aj pre maďarskú ar-
mádu.

Horná tabuľa: Jedna z komôr uhorského stavovského krajinského 
snemu pred rokom 1848. Na jej zasadaniach sa mohla zú-
častniť vysoká šľachta a cirkev. Jej predsedom bol palatín.

C har t i s t i c k é  hnut i e :  prvý organizovaný pohyb anglických robot-
níkov v rokoch 1830-40. Svoje politické a hospodárske po-
žiadavky predkladalo hnutie formou žiadostí a petícií, pod 
ktoré sa podpisovali milióny ľudí. 

Cholera: ťažké epidemické ochorenie sprevádzané žalúdočnými 
ťažkosťami, zvracaním a bolesťami svalstva. Ľudský orga-
nizmus počas choroby veľmi zoslabne a spravidla cholera 
zapríčiní smrť. Na území Uhorska vypukla epidémia v ro-
koch 1830-31 a zapríčinila smrť 300 tisíc ľudí. Roku 1875 
zahynulo na choleru 200 tisíc ľudí, no roku 1892, keď už 
zdravotnícka sieť bola vybudovaná, epidémia mala už iba 
5000 obetí.

Chorvátsko: chorvátske kráľovstvo vzniklo roku 925. Uhorský 
kráľ Ladislav I., ktorého sestrou bola vdova po chorvátskom 
kráľovi Zvonimirovi, roku 1091 Chorvátsko obsadil. V stre-
doveku spravoval Chorvátsko bán, ktorého menoval uhorský 
panovník, no vo vnútorných záležitostiach mala krajina po-
merne veľkú samostatnosť. Uhorsko bojovalo spolu s Chor-
vátskom proti Turkom i Habsburgovcom. V 19. storočí sa 
dostali dve krajiny do koniktu pre národné požiadavky 
Chorvátov, čo viedenský dvor v rokoch 1848-49 využil. 
Roku 1868 podpísali uhorsko-chorvátske vyrovnanie, vďaka 
ktorému sa stalo Chorvátsko vnútorne samostatnou krajinou, 
ktorá však zostala podriadená Uhorsku. Roku 1918 vytvorilo 
spolu so Srbmi a Slovincami spoločné kráľovstvo. 

Imperializmus: pochádza z latinského slova impérium (vláda), 
ktoré v staroveku používali na označenie rímskej ríše (Im-
perium romanum). Od konca 19. storočia sa imperializmom 
nazýva veľmocenská rozpínavá politika. 

Inteligencia: spoločenská vrstva, ktorej príslušníci vykonávajú 
duševnú prácu vyžadujúcu vysokú kvalifikáciu.

Internacionála (internacionalizmus): slovo je latinského pôvodu, 
znamená: medzinárodný. Robotnícke strany rôznych krajín 
takto nazvali aj svoje medzinárodné združenie. 

Jakobíni: v období francúzskej revolúcie zastupovali záujmy 
malomešťanov a mestskej chudoby. Schádzali sa v budove 
kláštora Sv. Jakuba, z čoho je názov odvodený. Okrem Ro-
bespierra boli známymi predstaviteľmi jakobínov Danton 
a Saint-Just (sen.žust). 

Jutro: v Uhorsku celé stáročia používaná miera v poľnohospo-
dárstve. Existovalo niekoľko druhov jutra: katastrálne jut-
ro (1600 štvorcových siah), „uhorské“ jutro (1200 štvor-
cových siah). Jedna štvorcová siaha sa rovná takmer 3,6 
štvorcových metrov, teda 1 katastrálne jutro je zhruba 6000 
štvorcových metrov. V súčasnosti sa táto miera postupne 
prestáva používať.

Kapitalista: človek patriaci k vedúcej vrstve kapitalistickej spo-
ločnosti. Kapitalisti mali veľký súkromný majetok. Zhro-
mažďovali vo svojich rukách veľký kapitál, vysoké finanč-
né sumy, ktoré investovali do rôznych podnikov a takto 
získavali vysoký profit.

Kolónia: územie (krajina), ktoré si silnejšia krajina podmaní a zba-
ví ho hospodárskej a politickej samostatnosti, využíva ho.

Kongres: v niektorých krajinách (napr. USA) názov zákonodar-
ného zboru. 
–  Rokovanie predstaviteľov viacerých štátov o dôležitých 

otázkach.
–  V prípade politických strán je to najvyššie fórum, ktoré 

sa schádza príležitostne. 
Kresťanský socializmus: ideovo-politický smer, ktorý vznikol 

v druhej polovici 19. storočia a je založený na kresťanskej 
viere. Hľadal riešenia na problémy chudobných vrstiev. 

Légie: Pôvodne vojenská jednotka rímskej armády. V novoveku 
takto nazývali väčšiu bojovú jednotku, v ktorej pôsobili za-
hraniční dobrovoľníci. Napríklad v Napoleonovej armáde 
bojovali slávne poľské légie. Na strane národnooslobodzo-
vacieho boja v Uhorsku bojovalo 8 poľských légií a jedna 
légia viedenských študentov. Rovnako zakladali légie emi-
granti z Uhorska v rámci talianskej či pruskej armády, ktoré 
bojovali proti Rakúšanom. 

Lokaj: sluha pôsobiaci u vznešených rodín, oblečený v charakte-
ristickej uniforme. V týchto šatách bol oblečený francúzsky 
kráľ Ľudovít XVI., keď chcel utiecť z krajiny. 

Loptáreň: (Jeu de Pomme – žö d pom) bola to veľká hala, v ktorej 
panovník a jeho rodina hrali loptové hry. Bola vhodná aj na 
to, aby sa v nej schádzalo aj 600 poslancov tretieho stavu a 
ďalšie desiatky príslušníkov iných stavov.

Ľudské práva: právo na bezpečný život, na vlastníctvo a na ochra-
nu vlastníctva, právo na slobodu (znamená slobodu mysle-
nia, svedomia a vierovyznania).

Malomešťan: spoločenská vrstva remeselníkov, maloobchodní-
kov, sčasti sedliackych gazdov a nižších úradníkov. Naraz 
je vlastníkom aj pracujúcim, teda jeho záujmy ho viažu 
k buržoázii i k proletariátu.

M i l é ni um :  oslavy tisíceho výročia príchodu Maďarov do Karpat-
skej kotliny (1896).

Mocenské vetvy: zákonodarstvo, výkonná moc a kontrola – súd-
nictvo. V demokratickom štáte je oddelenie troch mocen-
ských vetiev základnou požiadavkou.

Monarchia: štátna forma založená na osobnej moci panovníka. 
V ústavnej (konštitučnej) monarchii je politická moc pa-
novníka obmedzovaná parlamentom a vládou. 

Monopol: veľkopodnik, ktorý má v niektorej oblasti hospodárskeho 
života (vo výrobe či v obchode) vedúce postavenie a je schop-
ný určovať napr. ceny či výrobné kvóty.

Nacionalizmus: pochádza z latinského slova natio (nacio) – ná-
rod. Je to spôsob myslenia a politický smer, ktorý stavia do 
popredia záujmy národa. V boji za národnú samostatnosť 
má dôležitú pozitívnu úlohu. 

N áde nní c i :  agrárni proletári, ktorých si najímali len na jeden deň 
a platili ich na deň. Pracovali zväčša 12 hodín. Toto po-
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menovanie používali aj na pomocných robotníkov v prie-
mysle. 

Národ: vznik národa súvisí so vznikom buržoáznych spoločností. 
V 18-19. storočí sa zvýšil význam spoločného jazyka, kul-
túry a geografických činiteľov, a tak sa rýchle vypestoval 
pocit spolupatričnosti k národu. Spoločný jazyk, tradície, 
kultúra, spoločné územie a jednota hospodárskeho života 
udržiavajú národ pokope. 

Národnosť: Skupina príslušníkov národa, ktorý je v danej krajine 
v menšine a nehovorí jazykom väčšiny. 

Národný dôchodok: hospodársky ukazovateľ, vyjadruje hodnoty 
vyrobené v krajine za jeden rok.

Národný štát: štát, ktorý tvorí jeden určujúci národ. Taká politic-
ko-územná jednotka (štát), ktorej hranice sú totožné (alebo 
takmer sa zhodujú) s hranicami územia, na ktorom daný 
národ žije.

Odbory: politická a záujmová organizácia pracujúcich podľa pro-
fesií.

Olomoucká ústava: počas revolúcie v Uhorsku utiekli Habsbur-
govci z revolučnej Viedne do Olomouca na Morave. Pod 
vplyvom víťazných správ od Windisch-Grätza tu vydal 
panovník František Jozef novú ústavu krajín Habsburskej 
ríše, ktorá modernizovala absolutistickú vládu cisára a sna-
žila sa nastoliť jednotu ríše. 

Opozícia: strana alebo skupina, ktorá sleduje odlišné ciele ako 
vládna strana. Opozícia môže byť pokroková, napr. Kos-
suthova (Košutova) opozícia v období reforiem, ale aj spia-
točnícka, keď stojí proti pokrokovej vláde.

Oslobodenie od daní: bola to výsada šľachty, aj v Uhorsku, na 
základe ktorej nemusela platiť žiadne dane, ani clá a iné 
verejné bremená. 
Inou formou oslobodenia od daní bola úľava, ktorú posky-
toval štát podnikom preto, aby zosilneli a obstáli v konku-
rencii so zahraničným priemyslom. Išlo tu o časovo obme-
dzenú úľavu.

Osvietenskí spisovatelia (osvietenstvo): osvietenstvo bol pokro-
kový prúd prevládajúci v 17. a 18. storočí, ktorý stál proti 
feudálnemu systému a cirkvi. Podstatou osvietenstva je úcta 
k rozumu a vedomostiam. Myšlienky osvietenstva sa šírili 
predovšetkým vďaka činnosti osvietenských spisovateľov. 
Oni vypracovali idey slobody a rovnosti, ktoré sa neskôr 
stali základnými myšlienkami francúzskej revolúcie.

Parlamentná mládež: poslancov stavovského krajinského snemu, 
ktorý zasadal v Bratislave, sprevádzali mladí muži zaujíma-
júci sa o politiku. Sedávali na balkóne snemovne a tvorili 
obecenstvo parlamentnej rozpravy. Vodcami parlamentnej 
mládeže boli bratranci Lovassyovci (László a Ferenc), ich 
poradcami a vzormi boli Miklós Wesselényi a Lajos Kos-
suth. Často vyjadrovali svoj názor nahlas, tlieskali, vykri-
kovali, ale zo zasadaní snemu pripravovali spravodajstvo. 
Podporovali pokrokových poslancov. 

Pasívny odpor: špeciálna forma odporu proti existujúcemu reži-
mu. Protest nevyjadruje bojovými činmi, ale nečinnosťou 
a ignorovaním všetkej verejnej činnosti. Keď pasívny od-
por vyhlasujú smerodajné vrstvy spoločnosti a dostáva sa 
mu širokej podpory, môže to činnosť vlády ochromiť. 

Patent: právo chrániace záujmy vynálezcov. Zákonom zabezpe-
čuje, aby vynález zostal vlastníctvom vynálezcu a vyrábali 
či predávali ho len s jeho povolením.

Podnikateľ: bohatý občan s veľkým kapitálom a majetkom (ban-
kár, továrnik, obchodník), ktorý investuje svoje peniaze do 
podnikov. Snaží sa získať čo možno najvyšší profit.

Poľské povstanie r. 1830: Na základe rozhodnutia viedenského 
kongresu po napoleonských vojnách pripadla väčšia časť 
Poľska Rusku. Cár Alexander I. prisľúbil, že poskytne 
Poľsku samosprávu. Keď však nastúpil cár Mikuláš I., 
tento sľub sa nenapĺňal. Preto vypuklo 29. novembra 1830 
povstanie vo Varšave, ktoré sa rozšírilo na celú krajinu. 
Poliaci zbavili ruského cára trónu a v mnohých bitkách 
zvíťazili. Hrdinom jednej z najpamätnejších bitiek pri obci 
Ostrolenka bol mladý delostrelecký dôstojník, neskorší ge-
nerál Jozef Bem. Cárske vojská povstanie neskôr potlačili. 

Ponorková vojna: Nemci počas prvej svetovej vojny chceli pora-
ziť Anglicko a získať nad ním prevahu takým spôsobom, že 
do bojov nasadili ponorky. Anglicko je ostrovnou krajinou 
a bolo nútené dovážať suroviny a potraviny po mori. 
Nemecké ponorky sa priblížili k lodiam smerujúcim do 
Anglicka a likvidovali ich svojou strašnou zbraňou, torpé-
dom (motorom poháňané plávajúce teleso, ktoré po náraze 
vybuchne). USA použili na vstup do vojny ako zámienku 
práve potopenie svojich lodí.

Posádka: menej početná vojenská jednotka poverená strážením 
hradu či mesta.

Poslanec: osoba, ktorá zastupuje v krajinskom sneme ľudí, ktorí 
ho zvolili. V mene svojich voličov schvaľuje alebo odmieta 
návrhy zákonov, prípadne sprostredkuje ich sťažnosti.

Poslanecký príkaz: predpis pripravený pre župných poslancov 
uhorského stavovského snemu. Na župných zhromažde-
niach prediskutovali tie otázky, o ktorých mal snem roko-
vať, a určili, ako v nich majú poslanci zo žúp hlasovať.

Pozičná (zákopová) vojna: forma vedenia vojny. Obe bojujúce 
strany vybudujú silné obranné línie opevnené technickými 
prekážkami, mínovým poľom, zákopmi a krytmi.  
Takúto hlboko členenú a viacnásobnú obrannú líniu bolo 
možné prelomiť len veľmi ťažko, iba spoločným a zosúla-
deným útokom pechoty, delostrelectva, bojových vozidiel 
a letectva. Preto sa front často zastavil, bojujúce strany 
strieľali na seba len zo zákopov.

Priemyselná revolúcia: hospodárska modernizácia. Začala sa 
v 70. rokoch 19. stor. v Anglicku.

Reforma: slovo je latinského pôvodu, znamená prestavbu, opra-
vu, zavádzanie nových metód. Nie sú to zmeny revolučné, 
ale postupné. 

Reformné obdobie: Úsek histórie Uhorska, ktorý sa začínal ná-
stupom Széchenyiho (Séčeniho) a reformnými krajinskými 
snemami, a trval do revolúcie roku 1848. Charakterizovali 
ho reformné snahy pokrokovej šľachty.

Rondela: kruhová bašta.
Sardínsko-piemiontské kráľovstvo: štát v Taliansku existujúci 

v období 1720-1860. Patril k nemu ostrov Sardínia, ďalej 
Piemont a iné územia. Jeho hlavným mestom bol Turín. 
Ako jediný úplne samostatný a vojensky organizovaný ta-
liansky štát sa stalo toto kráľovstvo východiskom boja za 
taliansku jednotu. 

Sedmohradsko: väčšia historická oblasť uhorského kráľovstva, od 
roku 1918 súčasť Rumunska. Istú samostatnosť malo Sed-
mohradsko už v tureckých časoch, na jeho čele stál vojvo-
da. Po rozpade Uhorska na tri časti sa stalo Sedmohradsko 
samostatným kniežatstvom, a tento stav pretrval (s výnim-
kou obdobia 1848-49) až do roku 1867. V období dualizmu 
bolo Sedmohradsko opäť súčasťou Uhorska. 

Sezónny robotník: robotník, ktorý nemá trvalú prácu a zamestná-
va sa len na kratší čas, resp. počas ročného obdobia. Takými 
robotníkmi boli ženci a mláťači.
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Soviet: robotnícke a vojenské rady vzniknuté počas ruskej bur-
žoáznej revolúcie vo februári roku 1917, revolučné orgány 
v továrňach a armáde. Bojové organizácie vzniknuté po 
voľbách, ktoré vykonávali miestnu moc.

Spoločné záležitosti: rakúsko-uhorská monrachia mala spoločné-
ho panovníka, spoločné finančné, zahraničnopolitické a vo-
jenské záležitosti. 

Stála armáda: ozbrojená sila štátu v bojovej pohotovosti už aj 
v mierových časoch.

Strana: politická organizácia, ktorá presadzuje a zastupuje záuj-
my niektorej spoločenskej vrstvy (triedy, skupiny). Jej cie-
ľom je ovplyvňovanie či získanie politickej moci.

Stavy: feudálna spoločnosť pozostávala zo skupín s rôznymi vý-
sadami. Tieto nazývali stavmi, ktoré mohli prostredníctvom 
stavovského snemu zasahovať do riadenia krajiny.

Školský systém: v buržoáznom štáte považovali školstvo za vec 
verejnú a upravovali ho zákonmi. Rôzne školy vytvárali na 
seba nadväzujúci systém. 
Uhorský školský systém vychádzal z rakúskeho a nemecké-
ho vzoru. Na najnižšej úrovni boli tzv. ľudové školy povinné 
pre každého. Do strednej tzv. občianskej (meštianskej) školy 
chodili predovšetkým deti malomešťanov a do osemtried-
nych gymnázií deti dobre situovaných rodín. Po gymnáziu 
nasledovala univerzita, kde sa dostalo iba veľmi málo ľudí. 
Roku 1912/13 chodilo napr. do ľudových škôl 2 475 000, do 
štvorročných mešťaniek 99 000, do osemročných gymnázií 
76 000 žiakov. Na univerzitu sa dostalo takmer 10 000 štu-
dentov.

Špekulanti: osoby, ktoré využívali nedostatok tovaru a ťažkosti 
spôsobené vojnou a hladomorom. Skupovali niektoré vy-
hľadávané druhy tovarov alebo potraviny, ktorých bolo ne-
dostatok, ukryli ich, a keď sa ich cena zvýšila, predali ich 
s niekoľkonásobným ziskom.

Štatariálny súd: osobitný súd vo výnimočnom období, ktorý vy-
náša rozhodnutia rýchlo, na základe krátkeho dokazovania, 
okamžite. Zväčša ide o rozsudok smrti. Proti týmto roz-
sudkom nebolo možné odvolať sa a preto ich vykonávali 
okamžite.

Suverenita ľudu: princíp, podľa ktorého moc panovníka pochá-
dza od ľudu, mocou ho obdaroval ľud preto, aby riadil 
krajinu v prospech každého. A keď sa panovník zmení na 
tyrana, zneužíva túto moc, ľud má právo ho zvrhnúť.

Školská politika: predstavy štátu o vzdelávaní občanov.
Tajná polícia: osobitná polícia. Jej príslušníci nenosia uniformu, 

zamestnáva platených agentov, ktorí sledujú, udávajú a za-
držiavajú protivníkov režimu. Tajná polícia bola v Uhorsku 
v období absolutizmu dôležitým orgánom utláčateľskej 
moci. Na základe správ tajnej polície uväznili stovky a ti-
síce vlastencov.

Teror: nemilosrdné násilie používané v období politických bojov. 
Neštíti sa ani fyzického týrania a likvidácie protivníka. Vlá-
da chce tak zastrašiť ľudí a zabrániť tomu, aby sa zapájali 
do akéhokoľvek odporu.  
Inou formou teroru je, keď tajne pôsobiace skupiny usku-
točňujú teroristické činy (bombové atentáty, únosy a pod.), 
ktorými chcú donútiť vládu na ústupky alebo vyvolať poli-
tickú krízu.

Továreň: výrobný závod, ktorý sa objavil v novoveku, pracujú 
v ňom stroje. Pre továreň je typická masová výroba a po-
háňanie strojov parnou energiou.

T r h :  v bežnom slova zmysle miesto, kde výrobcovia predávajú 
svoje výrobky, potraviny a pod. V hospodárskom živote 

je to priestor, kde sa vyrobený tovar predáva. Pre kapita-
listické podniky je životne dôležité, aby bolo dostatočné 
množstvo takých krajín či kolónií, kde svoje výrobky môžu 
predávať, teda aby mali trh. 

Trojspolok: vojenské spojenectvo na konci 19. storočia. Založilo 
ho Nemecko roku 1882. Jeho členmi boli ešte Rakúsko-u-
horská monarchia a Taliansko. 

Urbár: služby zemepánovi za používanie poddanských pozem-
kov. V Uhorsku jestvoval do roku 1848. Urbárna zmluva 
zakotvuje množstvo poddanských služieb i práva podda-
ných (napr. používanie spoločných lesov). 

Ú s t av a : základný zákon štátu. Určuje napríklad volebný systém 
a spôsob fungovania štátnych orgánov. Zakotvuje ďalej 
právny poriadok štátu a spoločnosti, práva a povinnosti ob-
čanov.

Večné výkupné: jeden zo spôsobov oslobodenia poddaných. 
Vlastnícke práva pôdy, ktorú poddaný používa, ďalej 
urbárne bremená vykúpi naveky zaplatením určenej vý-
kupnej sumy.

Veľkoburžoázia: horná bohatá vrstva buržoázie (napr. bankári,  
továrnici, majitelia obchodných domov).

Verejné znášanie bremien: každý platí dane podľa svojich príj-
mov, likviduje sa systém, v ktorom šľachta neplatila žiad-
ne dane.

Vyrovnanie: dohoda medzi Rakúskom a Uhorskom z roku 1867, 
v dôsledku ktorej vznikla rakúsko-uhorská monarchia.

Vojenská vláda: spravovanie obsadených a podmanených oblastí 
vojenskými veliteľmi. Vojenská vláda je oveľa prísnejšia 
než civilná. Namiesto zákonov vynáša vojenský veliteľ na-
riadenia a súdy sú tiež vojenské.

Vyhnanstvo: forma trestu používaná už v staroveku. Vyhnaný člo-
vek musel opustiť svoju vlasť a musel žiť trvale, hoci aj do 
konca života, na určenom mieste.

Vojnový úver: získavanie peňazí potrebných na vedenie vojny ne-
bolo pre štát ľahké. Vlády preto požiadali parlament, aby 
schválil obrovské sumy, tzv. vojnový úver. 

Volebné právo: právo voliť toho, kto má zastupovať naše záujmy 
v parlamente. Na základe aprílových zákonov z roku 1848 
mohli voliť poslancov aj tí, ktorí síce neboli šľachticmi, ale 
mali nejaký majetok (napr. dom, pôdu, väčšiu dielňu), ale-
bo mali vyššie vzdelanie.

Zastupiteľský krajinský snem: po buržoáznej revolúcii roku 1848 
sa na základe právnej rovnosti mohli zúčastňovať na krajin-
skom sneme nie iba predstavitelia šľachty, ale do krajinské-
ho snemu mohol posielať zástupcov ľudu celej krajiny (v 
skutočnosti iba majetnejších). 

Zlatá horúčka: masové hľadanie zlata v novoobjavených nálezis-
kách.

Zodpovedná vláda: vláda zodpovedná krajinskému snemu, má 
výkonnú moc. Jej členovia (ministerský predseda a mi-
nistri) vzídu z radov strany, ktorá získa najviac hlasov.

Žandár (žandárstvo): inštitúcia pôvodne francúzska, v Uhorsku ju 
vytvorili po národnooslobodzovacom boji. Žandári kontro-
lovali cesty a cestujúcich, vyhľadávali a odhaľovali skrýva-
júcich sa domobrancov a zastrašovali obyvateľstvo. Mohli 
legitimovať a zadržať kohokoľvek, civilistov i vojakov. Po 
vyrovnaní žandárstvo zrušili, no roku 1881 vzniklo četníc-
tvo, ktoré definitívne zrušili až roku 1945.

Želiar: schudobnená vrstva sedliactva, ktorá stratila vlastnú 
pôdu. Poddaní, ktorí mali menej ako 1/8 pozemku, boli 
považovaní za želiarov. Veľká časť želiarov vôbec nema-
la pôdu.
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Andrássy, Gyula, gróf (1823 Trebišov – 1890 Volosko): uhorský 
politik. Popri Deákovi hral významnú úlohu pri vypraco-
vaní vyrovnania, neskôr, v rokoch 1867-1871 bol prvým 
predsedom uhorskej vlády v dualistických časoch. V ro-
koch 1871-1879 bol (spoločným) ministrom zahraničných 
vecí Monarchie. 

Bach, Alexander, barón, rakúsky minister, v tzv. Bachovom ob-
dobí (1850-1859) ako minister vnútra riadil verejnú správu 
rakúskej ríše. Roku 1848 bol ešte jedným z vedúcich postáv 
viedenskej revolúcie, neskôr sa dal do služieb cisára a za 
svoj cieľ považoval posilnenie Habsburskej ríše a cisárske-
ho absolutizmu. 

Batthyány (Baťáň), Lajos, gróf (1806 Bratislava – 1849 Budín): 
Na záhrebskej akadémii zložil právnické skúšky, následne 
sa vydal na okružnú cestu po Európe, kde spoznal vyspelej-
šiu západnú spoločnosť a hospodárstvo. Bol prívržencom 
hnutia za reformy a na krajinskom sneme v rokoch 1839-40 
sa stal vedúcou osobnosťou opozície. Roku 1848 bol mi-
nisterským predsedom prvej uhorskej vlády. Haynau ho dal 
popraviť 6. októbra 1849.

Bánki, Donát (1859 Bánk – 1922 Budapešť): Strojársky inžinier, 
univerzitný profesor, člen Uhorskej akadémie vied. Spolu 
s Jánosom Csonkom vynašiel karburátor, vypracoval mno-
hé zákonitosti fungovania motorov s vnútorným vznetom. 
Svetovú slávu mu priniesol vznetový motor s nízkou spot-
rebou.

Bem, Jozef (1794 Tarnow – 1850 Aleppo): Poľský generál. Po 
skončení streleckej školy v Krakowe vstupuje roku 1815 
do poľskej armády, ktorá je pod ruskou správou. Roku 1822 
ho postavia pred súd pre revolučnú činnosť a musí opustiť 
armádu. Počas povstania roku 1830 sa vracia do Varšavy. 
V niekoľkých bitkách získava medzinárodné meno a sta-
ne sa generálom. V období druhej viedenskej revolúcie je 
veliteľom obranných síl. Po páde Viedne utečie z Uhorska. 
Kossuth ho vymenúva za veliteľa vojsk v Sedmohradsku
7. decembra 1848. Po porážke pri Világosi emigruje do Tu-
recka a pod menom paša Murad je do svojej smrti vojen-
ským veliteľom Aleppa a Sýrie.

Bismarck, Otto von, knieža (1815–1898): Prusko-nemecký štát-
nik, ktorý sa v rokoch 1864–1871) zaslúžil o zjednotenie 
Nemecka podľa pruských záujmov. Od roku 1871 riadil po-
litiku Nemeckej ríše ako kancelár (ministerský predseda). 

Bolívar, Simon (1783–1830): Pochádzal z majetnej juhoamerickej 
rodiny, od roku 1810 sa zúčastnil na bojoch proti španiel-
skej koloniálnej nadvláde. Ako vodca boja za nezávislosť 
dosiahol nad Španielmi sériu víťazstiev. Stal sa preziden-
tom tzv. Veľkej Kolumbie (dnešná Kolumbia, Venezuela, 
Ekvádor a Panama). V ďalších protišpanielskych bojoch 
oslobodil Peru a Bolíviu, ktorú pomenovali po ňom. 

Bolyai, János (1802–1860): Syn v celej Európe známeho ma-
tematika Farkasa Bolyaiho, najväčší matematický génius 
Uhorska v 19. storočí. Študoval vo Viedni a stal sa kapi-
tánom v zbore inžinierov. Svoju svetoznámu matematickú 
vetu vypracoval roku 1823, čím otvoril pre rozvoj fyziky 
nové cesty. Vtedy napísal: „... z ničoho som vytvoril nový 
svet“. Neskôr z armády vystúpil a žil utiahnuto na svojom 
majetku. Na jeho počesť založila Akadémia vied r. 1905 
svoju najhodnotnejšiu matematickú cenu, Bolyaiho plake-
tu. 

Csonka, János (1825 Segedín – 1939 Budapešť): strojársky 
inžinier a vynálezca. Pracoval vo veľkých továrňach vo 
Viedni, Paríži a Londýne. Spolu s Donátom Bánkim si dali 
patentovať svoj vynález – karburátor – ako prví na svete. 
Roku 1900, rovnako s Bánkim, vyhotovil prvý motocykel 
v Uhorsku, neskôr prvý automobil s benzínovým motorom, 
ktorý sa používal 25 rokov. (Niektoré exempláre tohto vozi-
dla sa nachádzajú v budapeštianskom dopravnom múzeu.)

Damjanich, Jan (1804 Staša – 1849 Arad): Cisársky dôstojník 
srbského pôvodu, v lete 1848 sa pridal na stranu uhor-
ských domobrancov. Po niekoľkých menších víťazstvách 
počas národnooslobodzovacieho boja v decembri 1848 
ho vymenovali za generála. Stal sa veliteľom 3. segedín-
skeho práporu (červenočapičiarov) a počas jarnej výpravy 
dosahoval mnohé úspechy. V máji 1849 bol pri Komárne 
zranený a preto sa na ďalších bojoch nemohol zúčastniť. 
V auguste 1849 bol veliteľom aradského hradu, ktorý pre-
pustil cárskym vojskám až po kapitulácii pri Világosi a po 
Görgeiho výzve. Popravili ho spolu s ostatnými aradskými 
mučeníkmi.

Deák, Ferenc (1803 Söjtör – 1876 Budapešť): Pochádzal z rodi-
ny bohatého stredného statkára zo župy Zala. Vyštudoval 
právo, od roku 1833 bol členom krajinského snemu, kde 
bol uznávaným vodcom opozície. Podporoval Kossuthove 
snahy o reformy a roku 1848 sa stal ministrom spravod-
livosti. V období Bachovho absolutizmu bol vedúcou po-
stavou odporu, pri vyrovnaní zohral rozhodujúcu úlohu, no 
odmietol všetky funkcie a vyznamenania od cisára. Po vy-
rovnaní riadil politický život v Uhorsku do roku 1873, keď 
sa utiahol do ústrania. Nazývali ho „mudrcom vlasti“. 

Déryová, Róza Széppatakyová (1793 Jászberény – 1872 Miš-
kovec): Najpopulárnejšia herečka z obdobia kočovného he-
rectva. Roku 1813 začala vystupovať v druhom maďarskom 
divadelnom spolku, hrala v Jágri, Miškovci, Stoličnom Be-
lehrade a Kluži. Z nemeckého divadla dostala vynikajúce 
ponuky, ktoré však odmietla. Roku 1837 sa stala členkou 
národného divadla, z javiska odišla roku 1852.

Diesel, Rudolf (1858–1913): Nemecký strojársky inžinier. Roku 
1889 dal patentovať nový druh motora, ktorý fungoval 
bez zapaľovacieho zariadenia. Roku 1893 uverejnil svoje 
významné dielo o tepelných strojoch a v období 1893-97 
zostavil dodnes používaný tzv. dieselový motor na naftu, 
ktorý sa rozšíril najmä v železničnej a lodnej doprave. 

Edison, Thomas Alva (1847–1931): Svetoznámy americký vy-
nálezca. Vyrastal v rodine chudobného holandského prisťa-
hovalca. Jeho prvé vynálezy boli spojené so zdokonaľova-
ním telegrafu. Roku 1876 vynašiel mikrofón, roku 1878 
valcový fonograf (predchodcu gramofónu). O rok zostrojil 
prvú elektrickú žiarovku, ktorú mohli používať aj v praxi, 
roku 1882 dal do prevádzky prvú elektráreň. S jeho menom 
je spojených takmer 1000 vynálezov. 

Engels, Fridrich (1820–1895): Spolupracovník Marxa, s ktorým 
vypracovali ideológiu marxizmu. Zúčastnil sa na zakladaní 
I. a II. Internacionály a na diskusiách okolo robotníckeho 
hnutia.

Eötvös, József, barón (1813–1871): Spisovateľ, básnik, reformný 
politik, štátnik. Po skončení štúdií absolvoval niekoľko ciest 
po západných krajinách. Po boku (Széchenyiho) Séčeniho 
a Kossutha sa zúčastnil na politických zápasoch. Jeho prvý 
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veľký román vyšiel roku 1845 pod názvom Dedinský no-
tár, o niekoľko rokov vyšiel jeho historický román Uhor-
sko roku 1514, ktorý bol najodvážnejším literárnym dielom 
v období reforiem. Oboma dielami chcel slúžiť pokroku. 
V prvej uhorskej vláde zastával post ministra školstva a cir-
kevných záležitostí. Počas národnooslobodzovacieho boja 
bol v zahraničí. Od roku 1866 bol prezidentom akadémie 
vied. Po vyrovnaní sa stal ministrom. 

Eötvös, Lóránd (1848 Budín – 1919 Budapešť): Fyzik, vynález-
ca, minister. Bádateľ gravitačného poľa. Od roku 1872 pro-
fesor na budapeštianskej univerzite, potom, čo Anián Jedlík 
odchádza do dôchodku, stáva sa vedúcim katedry experi-
mentálnej fyziky. Svetovú slávu získal už so svojimi výsku-
mami povrchového napätia tekutín, neskôr skúmal gravitá-
ciu a pomocou svojho vynálezu, tzv. torzných váh dokázal, 
že gravitačná príťažlivosť sa mení podľa kvality hmoty pod 
povrchom zeme. Eötvösove torzné váhy sú dodnes najdôle-
žitejším prístrojom pri geologických výskumoch. 

Foulton, Robert (1765–1815): Chcel sa stať maliarom, ale ne-
skôr sa zoznámil s Watsonom a na jeho podnet si zvolil 
povolanie inžiniera. Roku 1803 postavil svoju prvú parnú 
loď, ktorú chcel predať vo Francúzsku. Francúzska vláda 
jeho experimenty nepodporovala a tak Foulton odišiel do 
Ameriky, kde vyskúšal roku 1807 slávnu parnú loď Cler-
mont, ktorá po rieke Hudson prekonala 226 kilometrovú 
trasu hore tokom rýchlosťou 8,3 km/h. Neskôr sa venoval 
projektom torpéd a parou poháňaných vojnových lodí.

Frankel, Leo (1844 Starý Budín – 1896 Paríž) Jeho otec bol 
známy lekár, ktorý neoblomne podporoval Kossutha. Šty-
roch synov dal vyučiť remeslo, aby nemusel dať cisárovi 
„panského sluhu“. Leo Frankel sa vyučil za tepára a počas 
svojich zahraničných ciest sa dostal do styku s marxizmom 
a zapojil sa do robotníckeho hnutia. V parížskej komúne 
bol ministrom, neskôr v Londýne členom Generálnej rady 
I. Internacionály.

František Ferdinand (1863–1914): rakúske knieža, následník 
trónu. Nemal rád Maďarov. Roku 1914 odišiel na prehliad-
ku vojenského cvičenia do hlavného mesta Bosny Sarajeva. 
Tu ho zastrelil študent, člen srbskej vlasteneckej organizá-
cie Gavrilo Princip. Tento atentát poslúžil ako zámienka pre 
vypuknutie prvej svetovej vojny. 

František Jozef (1830–1916): Od roku 1848 rakúsky cisár, od 
roku 1867 uhorský kráľ. Jeho panovanie sa začalo brutál-
nym potlačením revolúcie v Uhorsku. Porážka v Taliansku 
(pri Solferine) a Prusov (Königgrätz) ho však primäli vy-
budovať v ríši dualistický systém. Vo veľkej miere prispel 
k vypuknutiu prvej svetovej vojny. 

Ganz, Abrahám (1814–1867): Fabrikant, mal továrne na výrobu 
železa, zakladateľ svetoznámych Ganzových tovární. Do 
Uhorska sa dostal zo Švajčiarska, roku 1844 založil v Bu-
díne svoju prvú zlievareň železa. On vyrobil železné piliere 
Reťazového mostu a stĺpy segedínskeho železničného mos-
ta. Svetoznámym sa stal od roku 1854 svojimi špeciálne 
zlievanými kolesami pre železnice, neskôr mlynárenskými 
zariadeniami. 

Garibaldi, Giuseppe (1807–1882): Taliansky národný hrdina, 
zakladateľ jednotného talianskeho štátu. Do revolučného 
hnutia sa zapojil v 30. rokoch 19. storočia ako člen tajnej 
organizácie „Mladé Taliansko“. Roku 1848 bol v Lombar-
dii hrdinom vojny proti Rakúšanom. Roku 1859 bojoval 
za jednotné Taliansko na čele svojich legendárnych čer-

venokošeliarov. (Podrobnosti sa o tom dozviete v kapitole 
Víťazstvo kapitalizmu v Európe.) V Garibaldiho vojskách 
bojovalo 160 domobrancov a 185 husárov z Uhorska. Pre 
jeho dôsledné protihabsburské postoje bol mimoriadne po-
pulárny aj v Uhorsku, jeho hrdinstvo ospevuje niekoľko 
maďarských ľudových piesní. 

Görgei, Artúr (1818 Toporec – 1916 Vyšehrad): bol dôstojníkom 
rakúskej armády. Pochádzal zo schudolnenej šľachtickej ro-
diny. Od leta 1848 bol v jednotkách národnej stráže najprv 
stotník, potom major, neskôr generál. Od decembra 1848 
bol veliteľom vojsk pôsobiacich pri hornom toku Dunaja, 
neskôr ho vymenovali za hlavného veliteľa armády a istý 
čas zastával aj funkciu ministra obrany. Mal vynikajúce 
schopnosti vo vojenskej oblasti, riadil slávnu jarnú ofenzí-
vu. Po kapitulácii pri Világosi dostal milosť. 

Hajnóczy, József (1750 Modra – 1795 Budín): Právnik, pochá-
dzal z rodiny príslušníka inteligencie. Cisár Jozef II. ho vy-
menoval za podžupana Sriemskej župy. Po smrti panovníka 
ho prepustili, pretože nebol šľachtic. Vyznával pokrokové 
myšlienky, žiadal slobodu tlače, spravodlivé znášanie ve-
rejných bremien a vybudovanie buržoázneho štátu. Bol 
jedným z čelných predstaviteľov uhorských jakobínov. 16. 
augusta 1794 ho zatkli a 20. mája 1795 ho popravili spolu 
s ostatnými vodcami hnutia na budínskych Krvavých po-
liach. 

Haynau, Julius, barón (1786–1853): Rakúsky vojvodca. Ako 
penzionovaný generál sa dobrovoľne prihlásil do boja proti 
revolúcii. Veliteľom bol najprv v Taliansku, neskôr ho vy-
menovali namiesto Windisch-Grätza za rakúskeho hlavné-
ho veliteľa. Po Világosi viedol trestné výpravy proti účast-
níkom národnooslobodzovacieho boja ako veliteľ Uhorska 
s plnými mocami. Dal popraviť mnohých vojakov a stovky 
dal uväzniť. Jeho prehmaty vyvolali po celej Európe ne-
vôľu a protesty, preto ho z funkcie roku 1850 uvoľnili. Za 
odmenu dostal štátne papiere v hodnote 400 tisíc striebor-
ných forintov. 

Jedlík, Anián (1800 Zemné – 1895 Győr/Ráb): Prírodovedec 
a vynálezca, predstaviteľ experimentálnej fyziky. V rokoch 
1840–78 profesor peštianskej univerzity. Roku 1857 skon-
štruoval prvý motor fungujúci na princípe elektromagne-
tického poľa. Roku 1861 vynašiel dynamo. Zúčastnil sa na 
zostavovaní prvého nemecko-maďarského vedeckého tech-
nického slovníka. Maďarské odborné výrazy vo fyzike, ché-
mii a matematike pochádzajú z veľkej časti od neho.

Jelačič, Josip (1801–1859): chorvátsky nemajetný vysoký šľach-
tic, veliteľ chorvátskeho pohraničného strážneho pluku. 22. 
mája 1848 ho cisársky dvor vymenoval za chorvátskeho 
bána a poveril úlohou potlačiť revolúciu v Uhorsku. 11. 
septembra vnikol do krajiny na čele 35-40 tisícového voj-
ska. Keď utrpel porážku, stal sa jedným z armádnych veli-
teľov Windisch-Grätza. Po potlačení revolúcie dostal titul 
rakúskeho grófa.

Jozef II. (1741–1790): Najstarší syn Márie Terézie. Ako následník 
trónu zastupoval v tzv. korunnej rade osvietené myšlienky 
a keď bol na tróne, snažil sa ich aj uskutočniť. Svoju vnú-
tornú a zahraničnú politiku postavil do služieb jednotného 
štátu. Jeho germanizačné snahy vyvolali v krajinách ríše 
odpor. V strachu, že sa ríša rozpadne, na smrteľnej posteli 
väčšinu svojich nariadení zrušil.

Kazinczy, Ferenc (1759 Érsemlyén – 1831 Széphalom): Básnik, 
jazykový novátor. Narodil sa v šľachtickej statkárskej rodi-
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ne. Študoval právo. V období Jozefa II. bol župným pod-
notárom, neskôr inšpektorom na základnej škole. Vyznával 
osvietenské idey a stal sa jedným z vodcov šľachtickej opo-
zície. Zúčastnil sa na činnosti uhorských jakobínov, za čo 
ho najprv odsúdili na smrť, no potom zmenili rozsudok na 
hradné väzenie na neurčitú dobu. Po vyše šiestich rokoch 
väzenia sa usadil na svojom majetku v obci Széphalom, 
kde sa venoval iba literatúre a svoj život zasvätil rozvoju 
maďarského jazyka.

Klapka, Juraj (1820 Temešvár – 1892 Budapešť): Generál re-
volúcie a národnooslobodzovacieho boja v Uhorsku. Od 
mája 1848 námestník ministra obrany, od mája 1849 veliteľ 
komárňanského hradu, ktorý bránil ešte šesť týždňov po 
kapitulácii pri Világosi. Po páde hradu ušiel do zahraničia. 
Roku 1859 sa zúčastnil na organizovaní protihabsburskej 
uhorskej légie v Taliansku. Roku 1866 viedol uhorské dob-
rovoľnícke jednotky, ktoré bojovali na strane Prusov. Po 
vyrovnaní sa vrátil domov a stal sa poslancom krajinského 
snemu. 

Kölcsey, Ferenc (1790 Sződemeter – 1838 Cseke): advokát, spiso-
vateľ, básnik a politik. Pochádzal zo šľachtickej rodiny. Od 
mladosti bol prívržencom hnutia za obnovu jazyka, zasadzo-
val sa za rozvoj literatúry a za buržoázny pokrok. Vo svojich 
básňach velebil činorodé vlastenectvo a na činy povzbudzo-
val príkladmi z minulosti. Je autorom Hymny. Ako podnotár 
Satmárskej župy roku 1832 sa stal poslancom krajinského 
snemu, kde bol jedným z najlepších hovorcov reformných síl 
a žiadal aj zníženie bremien poddaných. 

Lenin (1870–1924): Ruský marxistický filozof, politik, hlava 
ruskej vlády (Rady ľudových komisárov). Pôvodne sa na-
zýval Vladimir Iľjič Uľjanov. Na jeho život mala veľký 
vplyv poprava brata, ktorého obvinili z účasti na atentáte 
proti cárovi. Začal hľadať silu na zvrhnutie cárskeho ab-
solutizmu, ktorú našiel v marxistickom robotníckom hnutí. 
Vďaka svojej nadanosti sa stal jeho vodcom. Roku 1917 
získal moc pre boľševikov.

Lincoln, Abraham (1809–1865): Šestnásty prezident Spojených 
štátov. Narodil sa na juhu, pochádzal z chudobnej farmár-
skej rodiny, vyrastal v ťažkých podmienkach. Pracoval 
v obchode, v mlynoch nosil vrecia s múkou, rúbal drevo 
a bol aj pltníkom. Popritom súkromne študoval a zložil ad-
vokátske skúšky. Ako politik získal veľkú popularitu. Naj-
prv ho zvolili za poslanca, potom za prezidenta. V občian-
skej vojne bol vedúcou osobnosťou Severanov. Dva týždne 
po víťazstve sa stal obeťou atentátu.

Martinovics, Ignác (1755–1795): Profesor na univerzite v Lem-
bergu. Roku 1794 založil tajnú organizáciu na šírenie ja-
kobínskych myšlienok. Polícia ho zatkla 24. júla 1794 vo 
Viedni. Na základe jeho výpovede zadržali aj ostatných 
vodcov a takmer 50 členov hnutia. Za vlastizradu ho od-
súdili na smrť a s ostatnými predstaviteľmi jakobínskeho 
hnutia popravili. 

Marx, Karol (1818–1883): Filozof, robotnícky vodca. Vypra-
coval socialistickú ideológiu – marxizmus –, podľa kto-
rej robotníci musia získať štátnu moc, zoštátniť výrobné 
prostriedky a vytvoriť nový systém rozdeľovania založený 
na práci. 

Metternich, Klement (1773–1859): Rakúsky štátnik a diplomat. 
Od roku 1806 vyslanec Rakúska v Paríži, potom minister 
zahraničných vecí a vedúca osobnosť diplomatického boja 
proti Napoleonovi. Po páde Napoleona organizátor Svätej 

aliancie. V období revolúcií roku 1848 utiekol do Veľkej 
Británie a Belgicka. Roku 1851 sa vrátil domov a do smrti 
pracoval ako poradca cisára Františka Jozefa.

Mikuláš I. (1825–1855): Ruský cár. Nazývali ho žandárom Eu-
rópy, lebo bol nepriateľom každého revolučného pohy-
bu a na jeho potlačenie poskytoval aj ozbrojenú pomoc. 
Vojská Mikuláša I. potlačili povstanie dekabristov, ďalej 
poľské povstanie roku 1830, roku 1848 poslal na udržanie 
poriadku vo Valašsku armádu a roku 1849 poskytol pomoc 
cisárovi Františkovi Jozefovi pri potlačení národnooslobo-
dzovacieho boja v Uhorsku.

Morse, Samuel (1791–1872): americký technik, vynálezca tele-
grafu. Elektromagnetické javy skúmal po roku 1830 v Eu-
rópe. Prvý telegraf zhotovil roku 1835 a vypracoval aj sys-
tém znakov, tzv. morseovku. Svoj vynález zdokonalil, keď 
dostal od americkej vlády poverenie vybudovať telegrafic-
ké spojenie medzi Washingtonom a Baltimorom (1844).

Napoleon, Bonaparte (1769–1821): Na vojenskú službu nastú-
pil ako 16 ročný u delostrelcov v hodnosti poručíka. Roku 
1793 pri obliehaní Toulonu dostal hodnosť generála. Roku 
1795 potlačil nebezpečné royalistické povstanie, neskôr sa 
stal hlavným veliteľom vojsk v Taliansku. Roku 1798 vie-
dol výpravu do Egypta. O rok neskôr prevzal moc, vládol 
najprv ako konzul, potom, od roku 1804 ako cisár. V doby-
vačných vojnách dosahoval úspechy, podmanil si takmer 
celú Európu. Na vrchole svojej kariéry roku 1809 sa oženil 
s Máriou Lujzou z rodu Habsburgovcov. Po neúspešnej vý-
prave v Rusku ho porazili zjednotnené európske sily. Musel 
ísť do vyhnanstva na ostrov Elba, odkiaľ utiekol a na 100 
dní znova prevzal moc, no spojené mocnosti pri Waterloo 
ho znova porazili a poslali do vyhnanstva na ostrov Sv. He-
leny, kde aj zomrel. 

Puskás, Tivadar (1844–1883): Inžinier, vynálezca telefónnej 
centrály a predchodcu rozhlasu, tzv. telefónneho spravodaj-
cu. Bol Edisonovým spolupracovníkom a viedol jeho eu-
rópske podniky. Roku 1879 zariadil parížsku, neskôr spolu 
s bratom aj budapeštiansku telefónnu ústredňu. Zaviedol 
prepojovacie skrinky, ktorých podstatou je, že spojovateľ 
môže spojiť ktoréhokoľvek predplatiteľa s ostatnými. 

Robespierre, Maximilien (1758–1794): Vodca jakobínskej dik-
tatúry. Pôvodne právnik, roku 1789 poslanec tretieho stavu 
za Arras. Roku 1791 sa stal prokurátorom parížskeho súdu. 
V máji a júni 1793 bol členom, neskôr predsedom sociálne-
ho výboru. V jeho rukách sa sústreďovala hlavná moc jako-
bínskej diktatúry. 27. júla 1794 ho zatkli a spolu s ďalšími 
predstaviteľmi jakobínov popravili. 

Rodin, Auguste (1840–1917): Francúzsky sochár. Zo začiatku 
tvoril v duchu antických a stredovekých tradícií. Neskôr sa 
stal najvýznamnejším reprezentantom impresionistického 
sochárstva. Jeho diela vyjadrujú zväčša abstraktné myšlien-
ky (napr. Mysliteľ), ale stvárnil aj mnohé známe osobnosti 
svojej doby. Svoje diela vyhotovil spravidla v niekoľkých 
exemplároch. Veľká časť jeho diel je uložená v parížskom 
Rodinovom múzeu. Niektoré Rodinove sochy sa nachádza-
jú aj v budapeštianskom Múzeu krásnych umení. 

Rousseau, Jean Jacques (1712–1778): Francúzsky spisovateľ, 
filozof, pedagóg, duchovný otec francúzskej buržoáznej re-
volúcie. Vo svojich dielach kritizoval feudálny systém, naj-
mä cirkev a feudálny spôsob myslenia. Jeho najznámejším 
dielom je Spoločenská zmluva. Napísal mnohé pedagogic-
ké a beletristické diela. 
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Saint-Just (1767–1794): Francúzsky revolucionár, jeden z vod-
cov jakobínskej diktatúry. Zohral významnú úlohu pri 
vypracovaní jakobínskej ústavy (1793) a pri vytvorení re-
volučnej armády i príprave víťazstiev na frontoch. Zatkli 
a popravili ho spolu s Robespierrom.

Stephenson, George (1781–1848): Anglický technik, vynálezca 
parnej lokomotívy. Pochádzal z robotníckej rodiny a už ako 
mladý vynikal svojimi technickými schopnosťami. Prvú 
parnú lokomotívu vyhotovil roku 1814 a svoj vynález po-
stupne zdokonaľoval, spolu vyrobil 16 rôznych lokomotív. 
Prvú železničnú linku otvoril roku 1825 na účely prepravy 
tovaru. Rozhodujúci úspech pre neho znamenala lokomotí-
va Rocket a železnica Liverpool-Manchester, ktorú otvorili 
roku 1830. 

Szentmarjay, Ferenc (1767–1795): Pochádzal zo zemplínskej 
šľachtickej rodiny. Bol vzdelaný, osvojil si revolučné myš-
lienky a stal sa oduševneným organizátorom jakobínske-
ho hnutia a vodcom peštianskych študentov. Preložil do 
maďarského jazyka francúzsku jakobínsku ústavu a diela 
Rousseaua. Zatkli ho ako riaditeľa jedného z tajných spol-
kov jakobínskeho hnutia a spolu s Ignácom Martinovicsom 
ho popravili.

Táncsics, Mihály (1799 Ácsteszér – 1884 Budapešť): Pochádzal 
z rodiny poddaného, ako mladý vykonával poddanskú prá-
cu, neskôr sa vyučil za tkáča. Vyštudoval aj gymnázium 
a potom aj univerzitu. Stal sa spisovateľom a učiteľom. Pre-
cestoval celú Európu a zoznámil sa so životom robotníkov 
a roľníkov. Ako prvý vyslovil myšlienku, že poddaných tre-
ba oslobodiť bez výkupného. Svoje revolučné názory šíril 
formou letákov, za čo ho uväznili. Vyslobodila ho marcová 
revolučná mládež. Počas národnooslobodzovacieho boja 
stál po boku Kossutha. Po porážke revolúcie sa skrýval 8 
rokov. Roku 1860 ho znovu uväznili a prepustili až po vy-
rovnaní. 

Tisza, István (1861 Geszt – 1918 Budapešť): Syn Kálmána 
Tiszu, horlivý prívrženec dualistického systému. V rokoch 
1903-1905 a počas prvej svetovej vojny bol ministerským 
predsedom Uhorska. V snemovni presadil nejeden zákon 
podporujúci vojnové prípravy.

Tisza, Kálmán (1830 Geszt – 1902 Budapešť): Roku 1867 ako 
vodca stredoľavej strany ešte odmieta dualistický režim 
a žiada väčšiu finančnú a vojenskú nezávislosť pre Uhor-
sko. Od roku 1875 ako ministerský predseda a vodca Libe-
rálnej strany už však podporuje dualizmus. Šikovný politik, 
dobrý taktik. Pre organizačné schopnosti a disciplínu, ktorú 
udržiaval vo svojej strane, ho prezývali generálom. 

Vasvári, Pál (1827 Tiszabúd – 1849 Marise): Revolucionár, uči-
teľ dejepisu, jeden z vodcov marcovej mládeže. Zúčastnil 
sa na vypracovaní 12 bodov a riadení udalostí 15. marca 
1848. Počas Jelačičovej ofenzívy plnil kuriérske úlohy. 
Neskôr organizoval dobrovoľnícke jednotky, padol v Sed-
mohradsku 5. júla 1849.

Voltaire, Francois-Marie (1694–1778): Francúzsky filozof 
a spisovateľ. Pochádzal z buržoáznej rodiny. Pre kritické 
a satirické články bol uväznený v Bastile až dvakrát. Roku 
1726 musel odísť z Francúzska do vyhnanstva. Žil najprv 
v Londýne, potom v Prusku, nakoniec sa usadil na fran-
cúzsko-švajčiarskej hranici. Pokračoval v boji proti absolu-
tizmu a vždy bol pripravený na útek. Duchaplne kritizoval 
feudalizmus a cirkev. Jeho filozofické a beletristické diela 
mali veľký vplyv na francúzskych revolucionárov, ale aj na 
duchovný život v celej Európe.

Washington, George (1732–1799): Ako bohatý americký plan-
tážnik bojoval v 50. rokoch 18. storočia proti Indiánom 
a neskôr proti Francúzom. V rokoch 1775-83 stál na čele 
boja za nezávislosť. Z farmárov a mestských obyvateľov 
vybudoval údernú armádu a získal zásluhy na tom, že 13 
proti sebe stojacich kolónií nakoniec vytvorilo úniu. 

Watt, James (1736–1819): Anglický technik a vynálezca parné-
ho stroja. Parnému stroju sa venoval ako mechanik a svoj 
vynález dal patentovať po mnohých experimentoch roku 
1769. Prvý parný stroj neskôr zdokonalil tak, že bol schop-
ný poháňať stroje, ktoré sa pohybovali permenantne. 

Wesselényi, Miklós (1796 Zsibó – 1850 Pešť): Veľkostatkár, vod-
ca sedmohradskej opozície. Hlavná opora Istvána (Széche-
nyiho) Séčeniho. V období 1830-33 hlavný organizátor 
reformnej opozície. Na podnet dvora ho odsúdili na 3 roky 
väzenia. Počas veľkej povodne v Pešti roku 1838 zachránil 
stovky životov. V dôsledku očnej choroby roku 1844 stratil 
zrak. Revolúciu roku 1848 podporoval, ale do politiky sa 
už zapojiť nemohol.

Weiss, Manfred, barón (1857–1922): Pochádzal z bohatej ob-
chodníckej rodiny. Roku 1882 založil v Pešti prvú uhor-
skú konzerváreň. Od roku 1899 sa jeho záujem sústredil 
na vojenský priemysel. Vybudoval obrovskú továreň na 
ostrove Csepel a iné fabriky. Neskôr sa stal prezidentom 
Celoštátneho zväzu priemyselníkov. Za výsledky, ktoré do-
siahol v rozvoji priemyslu, získal šľachtictvo a roku 1918 
titul baróna. 

Wilson, Woodrow (1856–1924): V rokoch 1913–21 bol 28. pre-
zidentom Spojených štátov. Roku 1917 voviedol krajinu 
do vojny, pričom svojím šľachetným idealizmom si získal 
vysokú autoritu. Veril, že po vojne môže prísť spravodlivý 
mier. Porazené krajiny dúfali, že sa to aj uskutoční. Svoje 
plány na povojnové obdobie však nakoniec nedokázal pre-
sadiť. 

Windisch-Grätz, Alfred, knieža (1787–1862): Rakúsky vojvod-
ca. Od roku 1840 vojenský veliteľ v Čechách. V júni 1848 
potlačil pražské povstanie a v októbri toho istého roka aj 
druhú viedenskú revolúciu. Ako hlavný veliteľ druhého 
útoku dvora sa pokúšal poraziť aj revolúciu v Uhorsku. Po-
tom, čo počas jarnej výpravy dosahovali úspechy revolučné 
sily, Windish-Grätza odvolali (12. apríla 1849). Žil utiahnu-
to na svojom majetku v Čechách.

1–208korr5szlovák történelemkönyv .indd   204 15/7/09   08:45:01



Malý lexikón 205

CH
RO

NO
LO

GI
CK

Á 
TA

BU
ĽK

A

D
ej

in
y 

m
aď

ar
sk

éh
o

St
re

dn
á 

a 
vý

ch
od

ná
Zá

pa
dn

á 
Eu

ró
pa

M
im

oe
ur

óp
sk

e 
 

 
D

ej
in

y 
ku

ltú
ry

ná
ro

da
Eu

ró
pa

sv
et

ad
ie

ly
sv

et
ov

ej
uh

or
sk

ej
 (m

aď
ar

sk
ej

)

18
. 

st
or

oč
ie

Pr
vá

 
po

lo
vi

ca
 

19
. s

to
-

ro
či

a

17
03

–1
1:

 n
ár

od
no

os
lo

bo
dz

o-
va

cí
 b

oj
 p

od
 v

ed
en

ím
 

Fr
an

tiš
ka

 R
ák

oc
ih

o 
II

. 
17

11
: s

at
m

ár
sk

y 
m

ie
r

St
ab

ili
zá

ci
a 

ha
bs

bu
rs

ke
j 

vl
ád

y 
v 

U
ho

rs
ku

17
40

-1
78

0:
 M

ár
ia

 T
er

éz
ia

: 
ur

bá
rn

e 
a 

co
ln

é 
pa

te
nt

y
17

80
-1

79
0:

 J
oz

ef
 II

.: 
po

ku
sy

 
o 

re
fo

rm
y 

a 
ab

so
lu

tiz
m

us

17
95

: p
op

ra
va

 v
od

co
v 

uh
or

-
sk

éh
o 

ja
ko

bí
ns

ke
ho

 h
nu

tia

18
00

–1
81

5:
 n

ap
ol

eo
ns

ké
 

vo
jn

y,
 n

ás
le

dn
e 

ho
sp

od
ár

sk
a 

kr
íz

a

18
25

: (
Sz

éc
he

ny
ih

o)
 

Sé
če

ni
ho

 n
ás

tu
p

18
30

: S
zé

ch
en

yi
 (S

éč
en

i):
 

Ú
ve

r
18

31
: „

ch
ol

er
ov

é 
po

vs
ta

ni
e“

18
32

: K
os

su
th

ov
 n

ás
tu

p,
 

Sp
rá

vy
 z

 k
ra

jin
sk

éh
o 

sn
em

u

St
re

dn
á 

a 
vý

ch
od

ná
 E

ur
óp

a

16
82

–1
72

5:
 p

an
ov

an
ie

 P
et

ra
 

I. 
(V

eľ
ké

ho
), 

R
us

ko
 s

a 
st

áv
a 

ve
ľm

oc
ou

H
ab

sb
ur

go
vc

i z
ís

ka
jú

 
N

iz
oz

em
sk

o,
 n

ás
le

dn
e 

po
 ro

z-
de

le
ní

 P
oľ

sk
a 

aj
 H

al
ič

V
zn

ik
 a

 p
os

iln
en

ie
 p

ru
sk

éh
o 

št
át

u

18
00

–1
81

5:
 n

ap
ol

eo
ns

ké
 

vo
jn

y,
 o

pä
to

vn
á 

po
rá

žk
a 

R
ak

ús
ka

 a
 P

ru
sk

a

18
12

: N
ap

ol
eo

no
va

 v
ýp

ra
va

 
do

 R
us

ka
, p

or
áž

ka
18

13
: L

ip
sk

o:
 „

Vo
jn

a 
ná

ro
-

do
v“

18
14

–1
5:

 v
ie

de
ns

ký
 k

on
gr

es
, 

vz
ni

k 
Sv

ät
ej

 a
lia

nc
ie

Po
vs

ta
ni

a 
na

 B
al

ká
ns

ko
m

 
po

lo
st

ro
ve

18
30

: G
ré

ck
o 

zí
sk

av
a 

ne
zá

-
vi

sl
os

ť

ok
ol

o 
17

80
 s

a 
za

čí
na

 v
 A

ng
-

lic
ku

 
pr

ie
m

ys
el

ná
 

re
vo

lú
ci

a 
(tk

áč
sk

e 
a 

pr
ad

ia
ce

 
st

ro
je

, 
pa

rn
ý 

st
ro

j)
17

89
: 

ob
sa

de
ni

e 
B

as
til

y,
 

za
či

at
ok

 f
ra

nc
úz

sk
ej

 r
ev

ol
ú-

ci
e

17
92

: F
ra

nc
úz

sk
o 

re
pu

bl
ik

ou
17

93
–9

4:
 j

ak
ob

ín
sk

a 
di

kt
at

ú-
ra 18

04
: N

ap
ol

eo
no

va
 k

or
un

ov
á-

ci
a 

za
 c

is
ár

a,
 p

os
iln

en
ie

 b
ur

-
žo

áz
ie

 v
o 

Fr
an

cú
zs

ku

18
15

: 
N

ap
ol

eo
no

va
 p

or
áž

ka
 

pr
i W

at
er

lo
o

as
i d

o 
18

30
 s

a 
uk

on
čí

 p
rie

m
y-

se
ln

á 
re

vo
lú

ci
a 

v 
A

ng
lic

ku
 a

 
Fr

an
cú

zs
ku

Za
či

at
ky

 r
ob

ot
ní

ck
eh

o 
hn

ut
ia

, 
ni

če
ni

e 
st

ro
jo

v,
 š

tra
jk

y

Za
či

at
ok

 o
bc

ho
du

 s
 a

fr
ic

ký
m

i 
ot

ro
km

i
B

rit
sk

á 
vý

ch
od

oi
nd

ic
ká

 s
po

-
lo

čn
os

ť 
ro

zš
iru

je
 s

vo
ju

 č
in

-
no

sť
 v

 In
di

i

17
76

–7
9:

 c
es

ta
 J

am
es

a 
C

oo
ka

 
do

 A
us

trá
lie

17
75

–8
3:

 a
m

er
ic

ká
 v

oj
na

 z
a 

ne
zá

vi
sl

os
ť,

 v
zn

ik
 U

SA

R
oz

ší
re

ni
e 

vp
ly

vu
 U

SA
 v

 
Se

ve
rn

ej
 A

m
er

ik
e

18
10

: p
ro

tiš
pa

ni
el

sk
e 

po
vs

ta
-

ni
e 

v 
M

ex
ik

u
18

11
–2

5:
 p

ov
st

an
ie

 v
 ju

žn
ej

 
A

m
er

ik
e 

po
d 

B
ol

ív
ar

ov
ým

 
ve

de
ní

m
;

vz
ni

k 
ju

ho
am

er
ic

ký
ch

 š
tá

to
v 

Za
či

at
ky

 o
sv

ie
te

ns
tv

a,
Vo

lta
ire

, R
ou

ss
ea

u,
 M

on
-

te
sq

ui
eu

,
H

ay
dn

, M
oz

ar
t, 

B
ee

th
ov

en
 a

 
G

oe
th

e
R

oz
vo

j p
rír

od
ný

ch
 v

ie
d:

 
A

m
pe

re
, V

ol
ta

, O
hm

, o
bj

av
y 

vo
 fy

zi
ke

R
oz

m
ac

h 
ná

ro
dn

ýc
h 

lit
er

at
úr

18
08

: G
oe

th
e:

 F
au

st
 

18
29

: B
al

za
c:

 Ľ
ud

sk
á 

ko
m

é-
di

a
18

30
: D

el
ac

ro
ix

: S
lo

bo
da

 n
a 

ba
rik

ád
ac

h

K
ur

uc
ká

 p
oé

zi
a,

 Á
dá

m
 

M
án

yo
ki

,
ba

ro
ko

vé
 u

m
en

ie
 v

 U
ho

rs
ku

, 
Es

te
rh

áz
yo

vs
ký

 k
aš

tie
ľ v

o 
Fe

rtő
de

,
G

yö
rg

y 
B

es
se

ny
ei

17
77

: t
rn

av
sk

ú 
un

iv
er

zi
tu

 
pr

el
ož

ia
do

 B
ud

ín
a

Já
no

s B
at

sá
ny

i
Pr

vé
 d

iv
ad

el
né

 sú
bo

ry

18
15

: M
ih

ál
y 

Fa
ze

ka
s:

 H
us

ia
r 

M
ať

ko
18

19
: c

es
ta

 S
án

do
ra

 K
őr

ös
ih

o 
C

so
m

u 
na

 v
ýc

ho
d

18
23

: K
öl

cs
ey

: H
ym

na

18
33

: m
at

em
at

ic
ký

 o
bj

av
 

Já
no

sa
 B

ol
ya

ih
o

Chronologická tabuľka
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1–208korr5szlovák történelemkönyv .indd   206 15/7/09   09:12:25



Malý lexikón 207

D
ru

há
 

po
lo

vi
ca

 
19

. 
st

or
oč

ia

D
ej

in
y 

m
aď

ar
sk

éh
o

St
re

dn
á 

a 
vý

ch
od

ná
Zá

pa
dn

á 
Eu

ró
pa

M
im

oe
ur

óp
sk

e 
 

 
D

ej
in

y 
ku

ltú
ry

ná
ro

da
Eu

ró
pa

sv
et

ad
ie

ly
sv

et
ov

ej
uh

or
sk

ej
 (m

aď
ar

sk
ej

)

Za
či

at
ok

 
20

. 
st

or
oč

ia

18
75

–9
0:

 p
re

ds
ed

om
 v

lá
dy

 
K

ál
m

án
 T

is
za

18
70

–1
90

0:
 rý

ch
ly

 ro
zv

oj
 

pr
ie

m
ys

lu

18
78

: ú
ča

sť
 n

a 
ok

up
ác

ii 
B

os
ny

 a
 H

er
ce

go
vi

ny

18
90

: o
sl

av
a 

1.
 m

áj
a,

 v
zn

ik
 

So
ci

ál
no

de
m

ok
ra

tic
ke

j s
tra

-
ny

 U
ho

rs
ka

18
91

: z
ač

ia
to

k 
ag

rá
rn

os
o-

ci
al

is
tic

ký
ch

 h
nu

tí 
vo

 
„V

ih
ar

sa
ro

ku
“

18
94

: s
m

rť
 a

 p
oh

re
b 

K
os

su
th

a
18

96
: m

ile
ni

jn
é 

sl
áv

no
st

i

19
05

: v
íť

az
st

vo
 o

po
zí

ci
e 

vo
 

vo
ľb

ác
h

19
12

: „
kr

va
vý

 š
tv

rto
k“

19
14

–1
8:

 ú
ča

sť
 U

ho
rs

ka
 v

 
pr

ve
j s

ve
to

ve
j v

oj
ne

, n
a 

sr
b-

sk
om

, v
ýc

ho
dn

om
, 

ta
lia

ns
ko

m
 a

 ru
m

un
sk

om
 

fr
on

te

18
70

–7
1:

 p
ru

sk
o-

fr
an

cú
zs

ka
 

vo
jn

a
Vy

hl
ás

en
ie

 N
em

ec
ké

ho
 c

is
ár

-
st

va
18

71
: p

ar
íž

sk
a 

ko
m

ún
a

18
77

: r
us

ko
-tu

re
ck

á 
vo

jn
a

18
78

. b
er

lín
sk

y 
ko

ng
re

s 
vy

hl
ás

i z
a 

ne
zá

vi
sl

é 
Sr

bs
ko

 a
 

R
um

un
sk

o
18

78
: r

ak
ús

ko
-u

ho
rs

ká
 o

ku
-

pá
ci

a 
B

os
ny

 a
 H

er
ce

go
vi

ny
18

79
: s

po
je

ne
ct

vo
 m

ed
zi

 
N

em
ec

ko
m

 a
 M

on
ar

ch
io

u 
(d

vo
js

po
lo

k)
18

82
: s

po
je

ne
ct

vo
 N

em
ec

ka
 a

 
M

on
ar

ch
ie

 s
 T

al
ia

ns
ko

m
 

(tr
oj

sp
ol

ok
)

19
14

: 2
8.

 jú
n:

 s
ar

aj
ev

sk
ý 

at
en

tá
t

19
14

: 2
8.

 jú
l: 

vy
po

ve
da

ni
e 

vo
jn

y 
Sr

bs
ku

, z
ač

ia
to

k 
pr

ve
j 

sv
et

ov
ej

 v
oj

ny
19

17
. f

eb
ru

ár
: r

ev
ol

úc
ia

 v
 

R
us

ku
, p

ád
 c

ár
sk

eh
o 

re
ži

m
u

19
17

: 7
. n

ov
em

be
r: 

bo
ľš

ev
ic

i 
pr

eb
er

aj
ú 

m
oc

 v
 R

us
ku

19
18

: R
us

ko
 p

ož
ia

da
 o

 p
rí-

m
er

ie
19

22
: v

zn
ik

 S
ov

ie
ts

ke
ho

 
zv

äz
u

18
89

: v
zn

ik
 I

I. 
In

te
rn

ac
io

ná
ly

 
v 

Pa
ríž

i
18

90
: p

rv
ý 

1.
 m

áj
 

18
93

: f
ra

nc
úz

sk
o-

ru
sk

é 
sp

oj
e-

ne
ct

vo
 p

ro
ti 

N
em

ec
ku

19
04

: 
an

gl
ic

ko
-f

ra
nc

úz
sk

a 
sp

oj
en

ec
ká

 
zm

lu
va

, 
vz

ni
k 

do
ho

dy

19
14

–1
8:

 p
rv

á 
sv

et
ov

á 
vo

jn
a 

– 
ko

nč
í s

a 
ví

ťa
zs

tv
om

 d
oh

od
y

19
19

: m
ie

ro
vé

 z
m

lu
vy

 z
 o

ko
-

lia
 P

ar
íž

a

18
70

–1
90

0:
 v

zn
ik

 k
ol

on
iá

ln
e-

ho
 s

ys
té

m
u

19
04

–1
90

5:
 ru

sk
o-

ja
po

ns
ká

 
vo

jn
a

19
14

–1
8:

 v
oj

na
 s

a 
ro

zš
íri

 n
a 

A
fr

ik
u 

a 
Á

zi
u

19
17

: U
SA

 v
st

up
uj

ú 
do

 v
oj

ny

18
69

: T
ol

st
oj

: V
oj

na
 a

 m
ie

r

18
79

: E
di

so
no

va
 ž

ia
riv

ka

18
85

: B
en

zo
v 

pr
vý

 a
ut

om
ob

il

19
03

: p
rv

é 
m

ot
or

ov
é 

lie
ta

dl
o

(b
ra

tia
 W

rig
ht

ov
ci

)

18
69

: M
ór

 Jó
ka

i: 
D

et
i č

lo
ve

-
ka

 s 
ka

m
en

ný
m

 sr
dc

om
18

70
: M

ih
ál

y 
M

un
ká

cs
y:

 
C

el
a 

sm
rti

18
73

: S
zi

ny
ei

-M
er

se
: M

aj
ál

es

18
84

: M
ik

ló
s Y

bl
: O

pe
ra

18
85

: E
öt

vö
so

ve
 „

to
rz

né
 

vá
hy

“

18
96

: p
od

ze
m

ná
 d

rá
ha

 v
 P

eš
ti

N
ám

es
tie

 H
rd

in
ov

19
02

: I
m

ric
h 

St
ei

nd
l: 

Pa
rla

-
m

en
t

19
03

: F
rid

ric
h 

Sc
hu

le
k:

 R
y-

bá
rs

ka
 b

aš
ta

19
06

: E
nd

re
 A

dy
: N

ov
é 

bá
sn

e

Chronologická tabuľka
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