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PREDHOVOR
Nie je národ,
ktorý by nefaloval
svoje dejiny.

Francúzsky spisovate¾ a historik XIX. storoèia Ernest Renan
(1823  1892) vo svojom diele Qu´est  ce qu´une nation? (Èo je
to národ?) kontatoval, e Nie je národ, ktorý by nefaloval svoje dejiny. Túto Renanovu mylienku maïarsko  rakúsky historik, politológ a dobrý znalec histórie Uhorska a Maïarska
Paul Lendvai v diele Die Ungarn doplnil slovami: V kadom
prípade bez preháòania je moné prehlási, e je len málo národov, na ktoré by Renanove slová lepie pasovali ako na Maïarov. P. Lendvai v uvedenom diele ïalej napísal:
Maïari si podobu vlastných dejín vedome èi nevedome upravovali tak, e ich znovu a znovu prehodnocovali a prispôsobovali
poiadavkám doby.
Súdny èitate¾ uèebníc dejepisu Uhorska a Maïarska ¾ahko
postrehne, e mnohí maïarskí historici skutoène mystifikovali
dejiny Uhorska a Maïarska a e maïarskí pedagógovia a vzdelanci mytologizované a mystifikované maïarské dejiny ochotne
vyuèovali a propagovali, èo robia a dodnes. Tento svojský výklad historických dejov spolu s nepresnými tatistickými údajmi, propagovaný a vyuèovaný od mala  malièka, sa hlboko
a nezmazate¾ne zakorenil do povedomia maïarskej spoloènosti
a stal sa predmetom ¾udovej viery. Dôsledkom toho je skutoè-
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nos, e od dávnych èias medzi Maïarmi bolo a aj v súèastosti je
len málo mimoriadne vzdelaných a kriticky uvaujúcich jedincov, ktorí by neverili vybásneným a zámerne sfalovaným dielam kronikárov Anonyma, ktorý bol pisárom uhorského krá¾a
Belu III. (1173  1196) a imona z Kézy, ktorý bol dvorným kazate¾om na dvore krá¾a Ladislava IV. (1273  1290), dielam
Gesta Hungarorum (Èiny Hungarusov). Títo nadaní maïarskí
kronikári sa svojim fabulaèným umením prièinili o to, aby najstarie maïarské dejiny, plné fantázie a mýtov, mnostvo
generácií pokladalo a dodnes pokladá za reálne historické
udalosti, èo vzbudzovalo a dodnes (v XXI. stor) vzbudzuje
v Maïaroch pocity hrdinstva a pýchy.
Tak napr. aj mýtus stotoòovania Maïarov s Húnmi prenikol do maïarskej históriografie, a ete aj v súèasnosti takéto
vybájené mýty pokladajú Maïari za veci historické. Celkom nedávno to predviedol vtedají predseda SMK (Strana maïarskej koalície) Pavol Èáky (Csáky Pál), keï na junom Slovensku
odhalil sochu vraj námu krá¾ovi Atilovi napriek tomu,
e húnskomaïarské príbuzenstvo maïarskí historici u v XIX.
storoèí zamietli ako blud (tévhit).
Podobných bludov v maïarskej históriografii je mnoho.
Aj koruna sv. tefana v jej dnenej podobe je mýtom. Jej základná èas (obruè  diadém) bola zhotovená asi v roku 1074, èo
je takmer 40 rokov po smrti krá¾a tefana I. (+1038). Väèina
maïarskej verejnosti to u stároèia dobre vie, ale tvári sa, e to
nevie. Preèo je tá koruna stále nazývaná svätotefanskou, keï
ju tefan nikdy ani nevidel, lebo keï vznikla, on u bol dávno
po smrti? Nechám na to odpoveda dvoch maïarských renomovaných univerzitných profesorov histórie K. Bendu a E. Fügediho, ktorí v diele Tausend Jahre Stefanskrone, (Budapest,
1989), napísali:
Táto viera sa po stároèia vytrvalo upevòovala. Historikovi
preto neostáva niè iné, ako to akceptova. V tomto prípade nie je
rozhodujúce èi táto koruna ako predmet naozaj bola tefanovou
korunou, ale rozhodujúca je absolútna viera, e òou bola.

Ukáka z legendárnej maïarskej mytologizujúcej kroniky Anonyma Gesta Hungarorum o údajnej histórii starých Maïarov.
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Na adresu takých nezodpovedných historikov, nemecký
filozof Friedrich Nitzsche (1844  1900) u pred viac ako 100 rokmi vo svojej práci Jenseits von Gut und Böse (Mimo dobra
a zla) s nádychom irónie napísal: Nie je dôleité (pre niektorých
historikov  pozn. aut.), aby nejaká vec bola pravdivá, ale aby si
¾udia mysleli, e pravdivá je. Podobných mýtov a bludov je
v maïarskej históriografii bezpoèet.
V tejto publikácii chcem venova pozornos jednému z mnostva mýtov v maïarskej históriografii a opísa deje, ako sa
v skutoènosti odohrali. Ide o mýtus, pod¾a ktorého vraj Maïari
boli títom kresanstva v boji proti Turkom v èase ich expanzie do Európy. Úèas Uhorska (v maïarskej históriografii Maïarska) v boji s Turkami sa v maïarskej historickej literatúre
jednostranne glorifikuje a dokazuje sa, e vraj Maïari boli rytiermi východu, zachránili Európu pred neveriacimi Turkami
a tak zachránili európsku civilizáciu.
Neprimerane vyzdvihujú úlohu Uhrov (Maïarov) a Uhorska
(Maïarska) v tomto boji, a Uhorsko (Maïarsko) opisujú ako
ochranný val, strány hrad, ochrannú stenu, ochranný tít atï.
proti Turkom.
Uhorský snem v roku 1566 dokonca prijal uznesenie, v ktorom zdôrazòoval (szögeszte le  priklincoval), e maïarský
národ sa u 100 alebo viac rokov ako prvý spomedzi kresanských národov postavil zoèi  voèi neveriacim Turkom, smelo
a hrdinsky ich zdriaval a èasto ich (Turkov  pozn. aut.) odohnal od hraníc kresanského sveta (Bertényi  Gyapay: Krátke
dejiny Maïarska).
V skutoènosti bolo vetko zloitejie a najmä inak.
Na rozdiel od východnej a èasti strednej Európy, bola západná Európa od XI. storoèia uchránená od nièivých nájazdov a invázií nomádskych etník. Národy východnej a èasti strednej
Európy aj po XI. storoèí museli èeli nielen mnohým vpádom
Mongolov (XIII. stor.), spojených vo východnej Európe s takmer
200 roènou mongolskou porobou, ale aj expanzii osmanských
(otomanských) Turkov, ktorí v XIV. stor. zaèali Balkán, juhovýchodnú èas Európy, Uhorsko, Po¾sko a pri¾ahlé oblasti poèas
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200  500 rokov okupova, hospodársky vyèerpáva a demograficky oslabova.
Východná Európa bola pre západnú Európu po XI. storoèí
skutoèným ochranným títom, nepriechodným valom a krvavým
meèom. Toto vetko zapríèinilo zaostávanie východnej a èasti
strednej Európy tak intenzívne, e ete ani v dnených èasoch
to nie je celkom prekonané. Veï väèina krajín Balkánskeho
polostrova sa oslobodila z tureckého jarma a koncom XIX.
a niektoré a zaèiatkom XX. storoèia.
Ako sa to stalo? Tureckí Osmani v roku 1354 dobyli na európskej pevnine mesto Gallipoli (na Dardanelách) a tak získali
pevnú základòu na výboje na Balkánskom polostrove. Ich cie¾om bolo podmani si a islamizova balkánske národy a ïalie
oblasti Európy. Tureckým úspechom napomáhala aj politická
rozdrobenos krajín Balkánskeho polostrova, vnútrotátne feudálne rozbroje, vzájomné medzitátne rozpory a predovetkým
zápas balkánskych tátov s Uhorskom, ktoré sa za uhorského
krá¾a ¼udovíta I. (1342  1382) diplomaciou, sobámi aj vojenskou silou usilovalo podmani si tieto krajiny. Vznikla situácia,
e balkánske táty sa súèasne bránili tureckým nájazdom z juhu a útokom Uhorska zo severu. Dôsledok takej situácie bol
rýchly postup Osmanov a obsadzovanie v rýchlom slede jednej
balkánskej krajiny za druhou.
Osmani u v roku 1362 dobyli Drinopol (dnené Edirne), èoskoro obsadili takmer celú Trákiu, Filipupolis (Plovdiv) a údolie
rieky Marice, kde Osmani v r. 1371 porazili zjednotenú srbskú
armádu. Osmanskí Turci u v roku 1389 dosiahli významné
víazstvo, keï na Kosovom poli porazili srbskú armádu a jej spojencov, a èoskoro potom si podmanili rumunské knieatstvá
Valasko a Moldavu, ktoré sa len nedávno oslobodili spod nadvlády Kumánov.
Keï Osmani v roku 1396 porazili pri Nikopoli kriiacku výpravu zloenú z výkvetu európskeho rytierstva, bez problémov
postupovali na hranicu Uhorska. Za púhych 35 rokov od dobytia
Drinopolu sa osmanskí Turci zmocnili celej východnej èasti
Balkánu a zaèali skúobné vpády do Uhorského krá¾ovstva
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(v r. 1375). Turci toti predpokladali, e Uhorsko je ve¾ká, vojensky silná krajina, a s jej dobytím budú ma ove¾a väèie problémy, ako doteraz s krajinami na Balkáne
V tejto publikácii sa pokúsim opísa históriu uhorskotureckých vzahov najmä v XVI. a XVII. storoèí, zbavenú tabuizmov,
mystifikácie a akéhoko¾vek ovinizmu. Súèasne chcem upozorni èitate¾a, e väèinu údajov v tejto publikácii èerpám zo súèasnej maïarskej odbornej literatúry. Za tým úèelom struène
opíem etnogenézu osmanských Turkov a ich inváziu na Balkán.
autorka

TURKOTATARSKÍ NOMÁDI
Na sever a západ od Èínskej ríe odpradávna ili koèovné
a polokoèovné kmene, ktoré hovorili rôznymi dialektami turkotatarských, mongolských, tunguzsko  manduských a tibetsko
 tangutských jazykov. Súèasná jazykoveda väèinu týchto jazykov zaraïuje do altajskej jazykovej rodiny. Rané dejiny týchto
nomádov nie sú dosia¾ dostatoène preskúmané. Nesporné je len
to, e sa vyvíjali pomaly a e si dlho zachovali rodové zriadenie
a kmeòovú organizáciu. O etnickom pôvode týchto nomádov
veda ete s koneènou platnosou nerozhodla.
Kmene hovoriace príbuznými jazykmi sa sdruovali do kmeòových zväzov a snaili sa vydoby si v danej oblasti dominantné postavenie. Keï sa im to podarilo, ich hegemónia nikdy
netrvalo dlhie ako nieko¾ko desaroèí, lebo podmanené kmene,
nespokojné s osudom podmanených tie chceli získa dominantné postavenie. Preto èasto dochádzalo k striedaniu hegemonizmu. V ïalom struène opíem, ako sa vyvíjala dominancia
u kmeòov hovoriacich príbuznými turkotatarskými jazykmi.
Na prelome IV. a V. storoèia sa dominantným stal silný kmeòový zväz uanuanovcov, ktorého prísluníci hovorili dialektami mongolských a turkotatarských jazykov. uanuanovci
bojovali o hegemóniu s predchádzajúcim hegemónom Sien 
Pijcami viac ako 50 rokov. Mnohoroèné boje tak oslabili
uanuanovcov, e ich v roku 552 rozdrvili altajskí Turci, ktorí sa do roku 555 zmocnili vetkých území dovtedy obsadených
uanuanovcami. Asi 130 000 uanuanovcov sa altajským
Turkom nechcelo podrobi, vydali sa na cestu západným smerom a zastavili sa a na strednom Dunaji. V Európe boli známi
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pod názvom Avari. Okolo roku 568 si Avari zaloili na strednom
Dunaji kaganát, ktorý sa udral a do zaèiatku IX. storoèia.
(Niektorí historici majú na príchod Avarov do Európy iný
názor).
Altajskí Turci bol mohutný zväz koèovných kmeòov hovoriacich rôznymi dialektami turkotatarského jazyka. Zväz bol známy pod názvom Turci (po èínsky Tchuèchüe). Bola to obrovská ría, ktorej západnou hranicou bolo Aralské more s riekami
Syrdarja a Amudarja, a na východe lté more (súèas Tichého
oceánu). V èase vrcholnej slávy bol tento Turecký kaganát taký
silný, e Èína mu platila kadý rok daò (tribút) vo forme
100 000 toèkov hodvábnych látok. Samotné pomenovanie
Turci pravdepodobne pochádza od názvu najsilnejieho kmeòa.
Oznaèenie Turci sa postupne tak udomácnilo, e nadobudlo
etnický význam.
Po roku 558 sa mohutný a rozsiahly Turecký kaganát rozpadol na dva kaganáty. Východný kaganát s centrom v dnenom
Mongolsku, a Západný kaganát, ktorý mal centrum medzi
Bajkalským a Balchaským jazerom. Medzi kaganátmi a Èínou
dochádzalo k neustálym bojom, ktorý skonèil zánikom kaganátov a ich podmanením Èínskou ríou.
Po zániku Východného kaganátu väèina turkotatarských
kmeòov zostala vo svojich pôvodných sídlach a stali sa jadrom
formovania ujgurského, uzbeckého, kazaského, kirgizského
a ïalích turkických národov a etnických skupín. Po zániku
Západného kaganátu väèina turkotatarských kmeòov opustila
svoje sídla a putovaním na západ a juhozápad sa dostali do juných a juhovýchodných oblastí východnej Európy, kde si vytvorili táty resp. aj ríe. Z najznámejích to boli Kopèáci (v byzantskej literatúre uvádzaní ako Kumáni, v ruskej ako Polovci),
Badanáci èie Peèenehovia (v maïarskej literatúre zvaní
Besenyök), Bulhari, Onoguri, Chazari a mnoho ïalích.
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SELDUCKÍ TURCI
Z h¾adiska európskych národov najväèí historický význam
mal vznik selduckého tátu turkických Oghuzov, a preto jeho
vznik a osudy opíem podrobnejie. Poèetné kmene turkických
Oghuzov sídlili medzi dolným tokom Syrdarji a Kaspickým morom. V druhej polovici X. storoèia Oghuzovia prijali islam. Èas
turkických Oghuzov ostala sídli pri kaspických stepiach a neskôr vytvorili turkmenskú národnos.
Koncom X. storoèia sa niektoré kmene Oghuzov, sídliace
v oblasti dolného toku Syrdarji, zaèali formova do tátneho
útvaru, ktorému dal meno náèelník najsilnejieho kmeòa
 Selduk. Z tohoto tátu postupne vznikla obrovská ría
Seldukovcov. Seldukovci mali so susedmi neustále rozbroje,
a preto sa na prelome X. a XI. storoèia pustili na dlhé putovanie
a do 1 000 km vzdialenej oblasti Nisa. Tam doputovali v roku
1035. V tom èase stál na èele Oghuzov u vnuk Selduka
 Togbrul beg. Èasté nezhody medzi miestnymi panovníkmi
a Togbrul begom vyvrcholili v roku 1040 bojom, ktorý skonèil víazstvom Seldukovcov. Toto víazstvo otvorilo cestu Seldukovcov do Chorásánu a Iránu, ktoré si v krátkom èase podmanili. Potom sa Seldukovci obrátili na západ, a v krátkom èase
si podmanili Irak, Azerbejdan, Arménsko a ïalie susedné krajiny. Togbrul beg sa stal pánom obrovskej ríe a prijal titul
sultán. Sultán Togbrul pokraèoval vo výbojoch a v priebehu nieko¾kých rokov si podmanil vetky byzantské dàavy v Malej Ázii.
Rozhodujúci boj medzi Seldukovcami a Byzantíncami sa
odohral v r. 1071 pri Mantzikerte, v ktorom boli Byzantínci na
hlavu porazení a stratili takmer celú Malú Áziu. V roku 1089
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Seldukovci zaútoèili aj na ve¾kú ríu Karachánovcov, porazili ju
a pripojili k Selduckému sultanátu.
XI. storoèie bolo svedkom premeny Blízkeho východu, ktorá
sa odohrala po tom, èo do Malej Ázie prenikli turkickí koèovníci
 Seldukovci. Hoci sem prili ako obávaní dobyvatelia, stali sa
vládcami a ochrancami sunnitského islamu
Èoskoro sa vak ukázalo, e taká roz¾ahlá ría v daných klimatických podmienkach je neovládate¾ná, a zaèala sa drobi na
menie sultanáty. Jedným z nich bol Rumský sultanát. Rumský
sultanát vznikol v roku 1077 a do roku 1307 vládla v òom mladia vetva Seldukovcov. Názov rumského sultanátu pochádza od
slova Rum, ktoré v blízkom Oriente oznaèovalo Východorímsku
ríu (Byzanciu) a jej územia v Malej Ázii.
Poèas 1. kriiackej výpravy (1097  1099) Byzancia pomocou
kriiakov znovu získala takmer vetky pobrené územia Malej
Ázie a Seldukovci boli vytlaèení na Maloázijskú vysoèinu.
Byzantínci si Seldukovcov vytesnených na Maloázijskú vysoèinu takmer nevímali, ale zamerali sa na bohatú Kilikiu a Sýriu,
ktoré chceli vojensky doby a podmani si ich, èo sa im aj podarilo. To umonilo Seldukovcom v krátkom èase tak zosilnie, e
u v roku 1176 pri Mirioquefalu byzantínsku armádu doslova
rozpráili. Víazstvo umonilo Seldukovcom svoju ríu znovu
rozirova.
Vyuili aj oslabenie Byzancie, keï sa v roku 1204 kriiaci
(pri 4. kríiackej výprave) zmocnili Carihradu. V krátkom èase
Seldukovci dobyli znaènú èas stratených území a prebojovali
sa k Stredozemnému a Èiernemu moru. Zdalo sa, e Seldukovci si podmania celú Byzantskú ríu i s Carihradom, lebo
Byzancia u nemala síl odoláva náporu Seldukovcov.
No, stal sa neèakaný zázrak. Zaèiatkom XIII. stor. do východných oblastí Selduckého sultanátu vtrhli Mongoli. V roku
1243 pri KöseDagu Mongoli doslova znièili selducké vojsko
a selducký sultanát sa stal vazalským územím mongolského
ve¾kovezíra. Ve¾ký chán vèlenil Rumský sultanát do ulusu
Hülagovcov (Ría Ilchanovcov) a nasledovne Rumský sultanát
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Východná Európa okolo roku 1250 v dobe mongolských útokov
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rozdelil na dve èasti. Sultánovi Seldukov, ako vazalovi, nechal
menie územie na západ od rieky Kizilirmak, a rozsiahle oblasti na východ od tejto rieky priamo vèlenil do Mongolskej ríe
(Ilchánovcov). Z vôle a rozhodnutia mongolského chána aj tento
malý Rumský sultanát zanikol v roku 1307, keï ho ve¾ký chán
rozdelil na desa emirátov, ktoré boli priamo podriadené mongolskému miestokrá¾ovi so sídlom v Aksaráji.
Obyvate¾stvo Rumského sultanátu bolo ve¾mi pestré. V priebehu XI. a XIII. storoèia sa do oblastí ovládaných Rumským
sultanátom prisahovalo mnoho turkotatarských elementov,
najmä Oghuzov. Okrem turkotatarských elementov ilo
v Rumskom sultanáte aj mnoho Peranov, Arménov, Gruzíncov
a Grékov. Splynutím turkotatarských Oghuzov a postupne
poturèených maloázijských Grékov, Arménov, Gruzíncov a Peranov zaèala koncom XI. storoèia vznika v Malej Ázii turecká
národnos a zaèal sa vytvára turecký jazyk, ktorým sa hovorí
aj v dnenom Turecku.
Tento vývoj pokraèoval aj v ïalích storoèiach.

Turecký vládca a vojenskí hodnostári
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OSMANSKÍ TURCI
V 30. rokoch XIII. storoèia, teda v èase vpádu Mongolov do
Strednej Ázie sa presahoval koèovný kmeò Oghuzov do Malej
Ázie a vstúpil do sluieb vtedy ete pomerne mocného selduckého sultána. Rumský sultán dal vodcovi oghuzských príelcov
Ertogrulovi neve¾ké feudálne panstvo na rieke Sangoris, ktorá
vtedy tvorila hranicu s Byzanciou. Tým sa Oghuzi stali súèasou
tureckej národnosti, ktorá sa zaèala vytvára v Malej Ázii u za
Seldukovcov. Syn a nástupca Ertogrula Osman I. vyuil slabos
selduckého sultanátu a v roku 1290 vyhlásil nezávislos Osmanov od Seldukovcov. Krátko na to sa sám vyhlásil za suverénneho vládcu, emira. Osman dal svoje meno svojmu emirátu,
svojmu ¾udu i dynastii. Tak ako postupne moc Seldukovcov
slabla, Osman dobýjal v susednej Byzancii jedno územie za druhým. Nástupcom Osmana I. sa stal jeho syn Orchan I. (1326
 1359), ktorý pokraèoval v dobyvate¾skej politike svojho otca,
a keï v roku 1331 dobyl Nikaiu mal pod svojou vládou prakticky celú Malú Áziu a prijal titul sultána.
Orchanovi vláda nad Malou Áziou nestaèila a zaèal poku¾ova na Carihrad a byzantské dàavy na Balkánskom polostrove,
a síce na Ruméliu  zem Grékov (Rumélia je turecký názov pre
zem Grékov  pozn. aut.). Spoèiatku, asi 20 rokov, osmanskí
Turci (Osmani) podnikali na Ruméliu iba nájazdy, aby získali
koris a predovetkým informácie o zemi Grékov, prípadne sa
dali aj najíma ako oldnieri do sluieb niektorých balkánskych
tátov. Ale u 1. marca v roku 1354 sa poèetná Orchanova
armáda preplavila cez Dardanely a obsadila na európskom brehu silný oporný bod  mesto Gallipoli, a zaèala výboje s hlavným
cie¾om podmani si a islamizova celý Balkánsky polostrov
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a ïalie oblasti. Jeho syn Murad v roku 1362 dobyl Drinopol
(dnené Edirne), do ktorého v roku 1365 presahoval svoje hlavné mesto. Murad I. potom pokraèoval v podmaòovaní Balkánskeho polostrova. V roku 1371 pri Marici porazil srbské knieatá, v rokoch 13711375 dobyl Makedóniu, v rokoch 13731387
 Trákiu a v roku 1385 èas Albánska a Sofiu. V roku 1386 sultán Murad I. dobyl Ni, v roku 1388 Vidin a 15. júna 1389
porazil zjednotené srbské knieatá na Kosovom poli.
Za 35 rokov sa osmanskí Turci zmocnili východnej èasti
Balkánu, dosiahli Dunaj a stáli na junej hranici Uhorska. Syn
a nástupca Murada I. Bajezid I. (1389  1402) prezývaný Jeldrym (Blesk) dokonèil v roku 1392 dobytie Makedónie, v roku
1396 Bulharska a v roku 1394 dobyl Solún a (neúspene) obliehal Carihrad a to napriek tomu, e byzantskí cisári platili
osmanskému sultánovi kadoroèný tribút u od roku 1370
a dodávali sultánovi aj pomocné vojenské zbory.
Dobyvaèné vojny osmanských sultánov sa vyznaèovali ve¾kou krutosou, rabovaním, pustoením, masakrami a odvádzaním obyvate¾ov do otroctva. Celé mestá a dediny boli
takto úplne vy¾udnené. Grécky historik z XV. storoèia Dukas
napísal, e v dôsledku masakier a odvliekania do otroctva bola
celá Trákia a po Dalmáciu vy¾udnená. Situáciu na Turkami
obsadených územiach výstine opísal bulharský mních Isaja
Svetogorec slovami
niektorí kresania boli povradení, iní odvleèení do otroctva
a tých, ktorí to preili, kosila smr, lebo zomierali hladom. Zem
zbavená bohatstva spustla, ¾udia zomierali, dobytok vyhynul.
iví závideli tým, ktorí u skôr pomreli.
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TURCI NA BALKÁNE
Ako som u uviedla osmanským Turkom staèilo púhych
35 rokov, aby si na Balkáne podmanili celý rad malých knieatstiev a prebojovali sa na hranicu Uhorska. Balkán vtedy pozostával prevane z drobných knieatstiev. Jedinými väèími
tátnymi útvarmi v tom èase boli Srbsko a Bosna, ale ani tieto
nemali dos síl, aby sa Osmanom kadý osve a úèinne postavili
na odpor. Vytváranie spojenectiev bolo v tom èase na Balkáne
neznámym pojmom. V krajne zúfalej situácii sa to podarilo len
srbskému knieau tefanovi Lazarovi, ktorý s ve¾kými akosami zorganizoval vojnovú koalíciu proti Osmanom.
Koalícia sa skladala zo srbských, bulharských, albánskych
a bosnianských oddielov. Táto koalícia sa v roku 1389 na Kosovom poli postavila proti tureckej armáde, ktorej velil sultán
Murad. Bitka skonèila znièujúcou porákou spojených kresanských síl napriek tomu, e koalícia mala predpoklady zvíazi.
Hlavnou príèinou poráky bolo, e kresania sa nedokázali
dohodnú a spolupracova, a ich vládcovia sa len neochotne
podriadili Lazarovmu veleniu. Doboví kronikári kontatovali:
sotva sa bitka zaèala, koalícia sa rozpadla.
Keï Osmani dorazili na uhorskú hranicu uvedomili si, e doby a obsadi Uhorsko bude neporovnate¾ne aie, ako bolo doby a obsadi malé knieatstvá na Balkáne. Uhorsko bolo v tom
èase (koniec XIV. storoèia) ve¾ké krá¾ovstvo (okolo 300 000 km2)
s takmer 3 miliónmi obyvate¾ov. Pre porovnanie v tej dobe
Francúzsko malo 15 miliónov, Anglicko okolo 3 miliónov, Iberský
polostrov asi 8 miliónov, Itália asi 8 miliónov, Nemecko okolo
7 miliónov a Po¾sko 1,5 milióna.
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V èase invázie Osmanov na Balkán (1354) bol krá¾om
Uhorska ¼udovít I. Ve¾ký z Anjou (1342  1382). V èase osmanskej invázie na Balkán zameral svoju expanzívnu politiku
na Balkán aj uhorský krá¾ ¼udovít I., a preto tieto jeho aktivity
opíem.

Ottomanská ría v r. 1683, s jej postupným historickým rozirovaním.
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KRÁ¼ ¼UDOVÍT I.
Doboví kronikári sa preváne venovali opisu jeho zahranièných vojenských výprav, ktorých za tyridsaroènej vlády krá¾a
¼udovíta bolo viac ako 30, a z nich 16 viedol osobne krá¾.
Podrobne opisovali jeho vojenské úspechy, expanziu uhorskej
ve¾moci a vychva¾ovali skutoènos, e v jeho zahranièných výpravách bojovali prevane krá¾om najatí zahranièní oldnieri, èo
hodnotili ako etrenie uhorskej krvi. Staria maïarská históriografia ¼udovíta I. vestranne a èasto nadnesene glorifikovala.
Pripisovali mu slávne výboje a vytvorenie ve¾mocenskej ríe
ktorej brehy obmývali vody troch morí. Jeho tyridsaroènú
vládu hodnotili ako najslávnejiu epochu èi zlatý vek uhorských dejín. Pod¾a významného maïarského historika XX. storoèia Valentína Homana (Hóman Bálint  prisluhovaè Horthyho) ¼udovít I. realizoval zahranièný sen Arpádovcov o vytvorení stredovekej uhorskej ve¾moci: V maïarskej historickej literatúre sa bene stretneme aj s tvrdením, e poèas panovania
¼udovíta I. iadna nepriate¾ská noha nevstúpila na uhorskú
pôdu. V maïarských uèebniciach dejepisu sa bene doèítame,
e ¼udovít I. si podmanil Chorvátsko, Bosnu, Srbsko, Valasko,
Moldavu, Bulharsko, Sedmohradsko a tie e pripojil Po¾sko
k Uhorsku.
Súèasní maïarskí historici u majú skeptickejí poh¾ad
pokia¾ ide o zahranièné politické snahy ¼udovíta I., najmä èo sa
týka èastých a nákladných vojenských výprav do vetkých severobalkánskych tátov susediacich s Uhorskom, a tak realizova
sen Arpádovcov  anektova balkánske táty a vybudova stredovekú uhorskú ve¾moc. Súèasní renomovaní historici zdôraz-
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òujú nereálny, ba a kodlivý charakter jeho zahraniènopolitických koncepcií a ich neblahé následky veobecne, najmä ale
zo zorného uhla neskorieho tureckého vpádu do Uhorska a následnej viac ako 150roènej poroby väèej èasti Uhorského
krá¾ovstva.
Aj súèasní zahranièní historici kriticky hodnotia niektoré
aktivity krá¾a ¼udovíta I., ktoré boli zamerané proti národom
severného Balkánu. Vychádzajú zo známeho faktu, e Turci
z h¾adiska konfesie boli skutoène omnoho tolerantnejí ako
krá¾ ¼udovít, ktorý podporoval násilnú a brutálnu katolizáciu
pravoslávnych veriacich a likvidáciu bogumilov nato¾ko, e títo
nadobudli presvedèenie, e s ¼udovítom je ich viera ohrozená,
èo ale s Turkami vôbec nehrozí. Súèasne zdôrazòujú, e Uhorsko
krá¾a ¼udovíta I. malo vetky predpoklady, aby zjednotilo (nie
anektovalo) balkánske národy v ich spoloènom boji proti
Osmanom, a stalo sa oporou vetkých kresanov bez oh¾adu
na konfesionálne rozdiely. Chýbala len ich dôvera v ¼udovíta I.
a jeho politické zámery. Toto hodnotenie maïarských historikov je
nesmierne závané, a preto niektoré aktivity krá¾a ¼udovíta objektívne a struène rozanalyzujem, za pouitia takmer výhradne len
maïarskej, v súèasnosti bene dostupnej historickej literatúry.
Ete nedávno maïarskí historici dokazovali, e krá¾ ¼udovít I.
vybudoval obrovskú ríu, ktorej brehy obmývali vody troch morí, a síce Baltické, Èierne a Jadranské. Glatz a kol. v Kronike
Maïarov (A magyarok krónikaja) píu, e obraz ríe obmývanej
tromi moriami je historická ilúzia. Uhorsko okrem Adrie iné more nikdy nemalo. S Èiernym morom hranièilo Moldavsko, ktoré
nikdy nepatrilo do Uhorského krá¾ovstva, a Po¾sko v tom èase
nesiahalo po Baltické more. Hranice Po¾ska v tom èase boli
vzdialené od Baltického mora 70 a miestami viac ako 200 km.
Teda Èierne more, ani Baltické more nikdy nebolo uhorským
morom. Tak to hodnotia aj ïalí súèasní renomovaní maïarskí
historici ako Bertényi a Gyápay, L. Kontler, P. Lendvai a ïalí.
Podobný nezmysel a blud je dokazova, e do obrovskej
ríe ¼udovíta I. patrilo Po¾sko. Glatz a kol. v svojej Kronike
Maïarov o tom píu: Pod¾a titulu ¼udovít sa stal krá¾om

Demystifikácia maïarsko-tureckých vzahov

23

Uhorska a Po¾ska. Obidve krajiny spájala osoba spoloèného panovníka, teda (tieto krajiny) boli v postavení personálnej
únie. L. Kontler v diele Dejiny Maïarska (preklad z angliètiny)
dodáva: ilo o vzah dvoch rovných partnerov a v Po¾sku sa nevládlo z Uhorska. Rovnako hodnotia vzájomný vzah Po¾ska
a Uhorska aj autori diela Krátke dejiny Uhorska a Maïarska
Bertényi a Gyápay: Po získaní po¾skej koruny (po smrti po¾ského krá¾a Kazimíra III. v roku 1370  pozn. aut.), ¼udovít poslal do Krakova svoju matku (Albetu, sestru Kazimíra  pozn.
aut.) za regentku.
Napriek tomu, e Albeta bola po¾ská princezná, jej regentstvo a panovanie ¼udovíta nebolo medzi Poliakmi ob¾úbené.
Po smrti ¼udovíta (1382) sa personálna únia aj èoskoro rozpadla. Krá¾ovná matka, regentka Albeta to u svojich rodákov
mala naozaj aké. Dòa 7. decembra 1376 na ulici v Krakove
(vtedajie hlavné mesto Po¾ska  pozn. aut.) po¾skí rytieri zmasakrovali celý jej maïarský doprovod a Albeta sa vrátila do
Budína. Pre zaujímavos uvádzam ete jednu epizódu. Albeta,
matka krá¾ovna ve¾mi túila, aby sa jej mladí syn princ Andrej,
mladí brat ¼udovíta, stal neapolským krá¾om. Aby Andreja
podporila 3. júla 1343 odcestovala do Neapolu a ako presvedèovací argument zobrala so sebou 5,1 tony zlata a 6,6 tony striebra, èo na tie èasy bolo obrovské mnostvo drahých kovov (dodali slovenské bane  pozn. aut.).
Neapolèanov ani zlato  strieborná argumentácia nepresvedèila o kvalitách princa Andreja a za svojho krá¾a si Andreja
nezvolili. Èitate¾ si sám môe da odpoveï na otázku: Bolo
Po¾sko v èasoch ¼udovíta súèasou Uhorska, alebo nebolo?
Maïarsko  rakúsky historik a politológ P. Lendvai v svojom
diele Die Ungarn napísal: Naprosto nelo o pripojenie Po¾ska
k uhorskému tátu ako to niekedy zdôrazòovali maïarskí nacionalistickí historici.
¼udovít I. poèas celého tyridsa roèného vládnutia jedným
okom vdy sledoval (fél szemmel) udalosti na Balkáne. Èo v skutoènosti znamenalo sledovanie udalostí na Balkáne výstine
charakterizoval maïarský historik L. Kontler:
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V rovnakom èase (keï Turci útoèili na Balkánske krajiny
z juhu  pozn. aut.) ¼udovít zameral svoju expanzívnu politiku
na Balkán, aby tu pod zámienkou obracania odpadlíkov (t.j. pravoslávnych kresanov) na pravú vieru a potieranie bogumilskej
herézy (gnostická sekta, ktorá vysvet¾uje svet ako dielo satana
 pozn. aut.) presadil tradièné uhorské nároky (odkedy a odkia¾
sa tie nároky vzali to nikto nevie  pozn. aut.) na zvrchovanos.

Fantazírovanie maïarských historikov
Krá¾ ¼udovít za týmto úèelom viedol viac ako 15 vojenských
výprav do Bosny, Srbska Bulharska, Valaska a Moldavska,
z toho väèinou osobne.
Obzvlá neobjektívne a zahmlene je opisovaná expanzia
¼udovíta na severnom Balkáne od Bosny po Valasko
a Moldavsko. Takzvané podmanenie Bosny súviselo so svadobnou zmluvou. V roku 1353 sa ovdovelý ¼udovít oenil s prekrásnou Albetou, dcérou bosnianskeho bána tefana Kotromanièa, a Bosna sa stala spojencom Uhorska. V roku 1357 následník a bratranec tefana Kontromanièa Tvrtko dal do léna
¼udovítovi (ako veno Albety  pozn. aut.) èas územia Bosny,
ktorá bola na západ od rieky Vrbas. Keï ¼udovít plánoval vysla
do tejto oblasti kriiacku výpravu proti bogumilom, vzahy
s Tvrtkom sa tak pokazili, e ¼udovít vyslal v roku 1363
do Bosny dve výpravy len s minimálnym efemérnym úspechom.
Tzv. podmanenie Srbska malo iný priebeh. V roku 1346 bol
za cára korunovaný tefan Duan a Srbsko za jeho panovania
prosperovalo. Keï tefan Duan v roku 1355 zomrel, srbské cárstvo sa rozpadlo na nieko¾ko relatívne suverénnych provincií.
¼udovít túto situáciu vyuil a podnikol do Srbska v rokoch
1359  1361 nieko¾ko vojenských výprav a bez väèích akostí
vynútil na Duanovom nástupcovi Uroovi prísahu vernosti.
¼udovít bol takto uznaný za lénneho pána, pravda, len na nieko¾ko rokov.
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Podobná situácia v polovici XIV. storoèia ako v Srbsku vznikla aj v Bulharsku. Bulharské cárstvo sa rozpadlo na dve, neskôr
na tri menie cárstva, z ktorých boli najsilnejie Tirnovské
a Vidinské. Uhorský krá¾ ¼udovít vyuil situáciu a v roku 1365
obsadil Vidin a zriadil Vidinský banát a misijné biskupstvo.
¼udovítom zaloený banát mal naozaj efemérne trvanie. V roku
1368 bulharský tirnovský cár v spojenectve s valaským vojvodom Lajkom uhorskú administratívu z Vidinu vyhnali. Trestná
výprava, ktorú krá¾ ¼udovít vyslal proti bulharskovalaským silám, bola totálne znièená. iada sa poznamena, e Vidinský banát bol len zlomkom Bulharska. Oznaèova ¼udovítovu expanziu
do Vidinu za podmanenie si Bulharska je prinajmenom smiene.
Pokusy ¼udovíta I. podmani si Moldavské knieatstvo boli
tie neúspené. Moldavské, podobne ako Valaské knieatstvo,
vzniklo po zániku tatárskej Zlatej hordy a bývalej Kumánie
v prvej polovici XIV. storoèia. Situáciu v ete nestabilizovanom
moldavskom knieatstve chcel vyui krá¾ ¼udovít a podmani
si Moldavsko. V januári roku 1350 viedol do Moldavska vojenskú výpravu, ale nepodarilo sa mu túto krajinu opanova a da
ju pod uhorskú nadvládu, napísal J. Glatz v diele Kronika
Maïarov (I. Lajos hadat, vezet Moldvába, de az országot nem
sikerül magyar uralom alá vetnie). Take Moldavsko nebolo
podmanené ani v roku 1360, ani neskôr. Aj pokusy ¼udovíta I.
prinúti valaského vojvodu k poslunosti nemali omnoho väèí
úspech. Konèili prevane len efemérnym úspechom, väèinou
vak neúspene.
V roku 1375. ¼udovít I. viedol vojenskú výpravu proti
nevernému valaskému knieau Lajkovi, ktorý u bol pod
dozorom Turkov. Turecké jednotky v súvislosti s ¼udovítovou
vojenskou výpravou vtrhli prvý raz do Uhorska  do juných
oblastí Temeského medzirieèia, ktoré spustoili. Take keï
maïarskí historici dokazujú, e poèas panovania ¼udovíta I.
iadna nepriate¾ská noha nevstúpila na uhorskú pôdu vedome klamú. Nièivé následky tohoto náhleho tureckého vpádu sa
stali predzvesou toho, s èím sa v budúcnosti èím ïalej tým viac
stretávali obyvatelia juných oblastí Uhorska.
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¼udovít I. bol ve¾mi dobre informovaný o priebehu expanzie
osmanských Turkov v Malej Ázii i na Balkáne. Vedel ve¾mi dobre aj o ukrutnostiach a masakroch, ktoré boli beným
sprievodným javom týchto tureckých expanzií. ¼udovít mal
presné a spo¾ahlivé informácie o neèakaných a mimoriadnych
úspechoch osmanských vojsk. V septembri roku 1364, dva roky
po dobytí Drinopolu Osmanmi, z iniciatívy po¾ského krá¾a
Kazimíra III. Ve¾kého bol v Krakove usporiadaný kongres,
na ktorom bol prejednávaný plán na zorganizovanie kriiackej
výpravy proti osmanským Turkom. Na práci kongresu sa okrem
usporiadate¾a po¾ského krá¾a Kazimíra III. zúèastnil aj krá¾
Uhorska ¼udovít I., cisár Svätej rímsko  nemeckej ríe a èeský
krá¾ Karol IV. a králi Dánska a Cypru.
Ete spo¾ahlivejie informácie o tureckej expanzii získal ¼udovít I. v roku 1366, keï ho v jeho krá¾ovskom sídle navtívil byzantský cisár Ján V. Palaiologos. Byzantský cisár Ján V. navtívil ¼udovíta I., aby ho poiadal o vojenskú pomoc proti Turkom.
Jednanie trvalo dlho  august a november. Cisár Ján V. s¾úbil,
e keï mu pomoc bude poskytnutá, on a jeho synovia prestúpia
na katolícku vieru. Krá¾ ¼udovít I. vyslal nitrianskeho biskupa
tefana do Avignonu (vtedajie sídlo pápeov  pozn. aut.), aby
sa v tejto veci poradil s pápeom. To¾ko o jednaní medzi Jánom
V. a ¼udovítom I. uvádza v diele Dejiny Slovenska a Slovákov
M. S. Ïurica. F. Glatz a kol. v Kronike Maïarov o rokovaní medzi byzantským cisárom a uhorským krá¾om píe, e rokovania
(august  november 1366) boli zablokované, lebo krá¾ poaduje
okrem cirkevnej únie aj nové krstenie ortodoxných (pravoslávnych) veriacich.

Pokodil Uhorsko i kresanstvo
Pre dneného èloveka je obtiane nájs logické vysvetlenie
a odôvodnenie vetkých výbojov a vojenských útoèných a trestných výprav, ktoré organizoval a èasto osobne viedol krá¾ ¼udovít I. V mentalite stredovekého panovníka ako h¾ada súèasnú
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logiku. Na jeho konanie mala urèite vplyv túba po rytierskej
sláve, vplyv cirkvi a azda i predstava o slube Bohu. Krá¾ ¼udovít nielen toleroval, ale priamo podporoval násilných írite¾ov
viery ako v Litve (medzi pohanmi), tak i na Balkáne (medzi pravoslávnymi). Násilní íritelia viery boli presvedèení, e svojou
aktivitou zachraòujú mnostvo duí od veèného zatratenia.
Súèasne ale balkánske národy tak cítili, e ich ortodoxná viera
sa dostáva do nebezpeèia, ktorú tolerantnejí Turci neohrozujú.
Je neodkriepite¾nou skutoènosou, e ¼udovít sa neúnavne
pokúal obráti balkánske národy na katolícku vieru, hoci aj
cestou dobyvaèných vojen píu Bertényi a Gyápay.
Nedá sa vylúèi, e pri expanzii na Balkán krá¾ ¼udovít mal
na mysli aj vytvorenie súvislého nárazníkového pásma od Jadranu a po Èierne more, v ktorom by kresania boli chránení
pred vpádom Osmanov. Neuspel, lebo nebol schopný nadviaza
priate¾ský vzah a spoluprácu s junými susedmi. Krá¾ ¼udovít
v panovníkoch a obyvate¾och balkánskych cárstiev, knieatstiev
a vojvodstiev nevidel moných spojencov, ale len budúcich poddaných uhorských krá¾ov  vládcov východoeurópskej ve¾ríe.
Keïe ¼udovítova expanzia na Balkán zo severu prebiehala
v rovnakom èase ako útoky Osmanov z juhu, bola obranyschopnos týchto krajín výrazne zníená a saená. Aj súèasní maïarskí renomovaní historici sa stotoòujú s názorom zahranièných historikov, ktorých názor sumarizovali maïarskí historici
Bertényi a Gyápay v diele Krátke dejiny Maïarska:
Je odôvodnený názor zahranièných historikov kritizujúcich
¼udovíta I., pod¾a ktorého misionárske aktivity uhorského krá¾a aj nechtiac napomáhali vytvoreniu tureckej ríe na Balkáne.
...druhé obvinenie, ktoré odznievalo v nedávnych desaroèiach proti ¼udovítovi, e od chrbta útoèil na balkánske národy,
ktoré bojovali svoj zápas na ivot a na smr s osmanskými
dobyvate¾mi, neobstojí.
Ja si myslím, e aj druhé obvinenie ¼udovíta je objektívne
a spravodlivé a ako sa dá vylúèi, e si to neuvedomoval aj
sám krá¾ ¼udovít I. Jeho krédom predsa bolo Vyzdvihnú
Uhorsko na úroveò ve¾moci za kadú cenu. Zahranièní histori-
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ci (západní i východní) balkánsku politiku krá¾a ¼udovíta I.
hodnotia ako úmyselnú alebo neúmyselnú pomoc osmanským Turkom v ich úsilí vybudova na Balkáne a jeho okolí
tureckú ve¾koríu. Glorifikácia èinov ¼udovíta I. niektorými nacionalistickými maïarskými historikmi jeho chybné kroky z histórie nevygumuje.
Záverom môeme v súhlase s názorom L. Kontlera zosumarizova: Zatia¾ èo králi Uhorska, najmä ¼udovít I. Ve¾ký, sa
usilovali o zvrchovanos nad krajinami a ich panovníkmi severného Balkánu, a podnikali do tejto oblasti pravidelné nájazdy,
teraz u bol vetkému koniec, teraz sa turecké nájazdy v juných stoliciach stali celkom benými. Ich obyvate¾stvo utekalo
alebo padlo za obe tureckým nájazdníkom, a u od XV. storoèia
bolo nahradzované tie pred Turkami utekajúcimi balkánskymi
Slovanmi.

Vetky mestá v stredoveku boli opevnené

Demystifikácia maïarsko-tureckých vzahov
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UHORSKO ZA PANOVANIA
IGMUNDA
LUXEMBURGSKÉHO
Bezprostredne po smrti ¼udovíta I. (Trnava, 10. sept. 1382)
bolo Uhorsko uetrené väèieho vpádu Turkov, ale pre chýbanie
akéhoko¾vek obranného systému (existoval len v karpatských
priesmykoch hranièiacich s Valaskom) tureckí nájazdníci ¾ahko
prenikali cez hranicu a pustoili juné oblasti Uhorska. V dôsledku týchto koristníckych nájazdov juné Uhorsko zaèalo
pustnú a poèet jeho obyvate¾stva sa znioval. Aký to rozdiel.
Ete nedávno bolo Uhorsko dobyvate¾skou krajinou a teraz sa
muselo bráni tureckej potope. V roku 1390 Osmani vyplienili
upy juného Uhorska ako Krasso, Keve, Temes, Torontal a celé Sriemsko. Z poh¾adu Turecka, ale aj Európy dôleitý bol dátum 17. júl 1393, keï Turci dobyli Tirnovo, zavradili cára
Sismana, podmanili si celé Bulharsko a obk¾úèili Kontantinopol. Uhorsko malo astie, keï 31. marca 1387 igmunda
Luxemburského (syn cisára Karola IV.) korunovali za uhorského krá¾a. igmund sa ukázal ako prezieravý a ve¾korysý panovník. Uhorsko sa stalo jeho hlavnou oporou a pevným zázemím.
V bojoch proti Turkom vak igmund ia¾ nemal astie.
Na zaèiatku panovania igmunda ako uhorského krá¾a,
Turci dobýjali a obsadzovali len táty na Balkáne, ale u v prvých
rokoch jeho vládnutia Turci zaèali podnika koristnícke
nájazdy aj do vnútornejích oblastí Uhorska. Keï Turci v prvej
bitke na Kosovom poli (1389) rozdrvili srbskú a spojeneckú
armádu, zaèali útoèi na Uhorsko aj väèie turecké jednotky.
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igmund sa snail dra Turkov mimo územia Uhorska a podnikol aj nieko¾ko vojenských výprav do Turkami u obsadených
území v severnom Balkáne. Tak v roku 1390 pod jeho velením
uhorské vojsko postúpilo hlboko do Srbska. V októbri a novembri igmund húevnato bojoval s tureckým vojskom v Sriemsku
a Srbsku. V apríli 1392 igmund prenasledujúc turecké vojsko
vedené sultánom Bajezidom prenasledoval ho a po drelo.
Bajezid bitku neprijal a s vojskom rýchle ustúpil.
igmund videl, e s tureckou armádou si poradí len ve¾ká
zjednotená kresanská armáda a preto zaviedol vojnovú daò,
aby získal na protitureckú výpravu financie. Keï si Bajezid v roku 1393 podmanil celé Valasko, igmund v júli a auguste vstúpil s uhorskou armádou do Valaska, porazil tureckú armádu
a oslobodil Valasko od Turkov aj Malonikopolský hrad. Tu som
vymenovala len niektoré zo igmundových protitureckých
aktivít. igmund sa presvedèil, e pre úspený boj s Turkami
a oslobodenie u podmanených balkánskych národov je potrebná poèetná celoeurópska armáda, a preto zaèal organizova
kriiacku výpravu. Obrátil sa na väèinu európskych krajín
vrátane Francúzska, Anglicka, Nemecka, Èeska i ïalích v presvedèení, e taká armáda na èele s najlepími rytiermi si
s Turkami poradí. Pokia¾ by táto armáda mala bojova v Európe
s nepriate¾om, ktorý pouíva západoeurópsky týl bojovania,
táto armáda by zvíazila. V bitke pri Nikopoli roku 1396 s Turkami vak utrpela hanebnú a katastrofálnu poráku. Vzh¾adom
na význam tejto bitky ju v ïalom opíem podrobnejie.

Bitka pri Nikopoli roku 1396
Úspené turecké výboje na Balkáne a správy opisujúce krutos a bezoh¾adnos Osmanov vzbudili v celej Európe obavy
z vpádu Osmanov do strednej Európy, event. aj ïalej na západ.
Z iniciatívy pápea Bonifáca IX. a pod velením uhorského krá¾a
(neskorieho rímskonemeckého cisára a èeského krá¾a) igmunda Luxemburgského bola v roku 1396 podniknutá proti

