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HUSITSKÉ REVOLUČNÉ HNUTIE A SLOVENSKO

Na husitské revolučné hnutie ako najmohutnejšie europské proti- 
feudálne hnutie v stredoveku je český národ právom hrdý. Husitské 
revolučné hnutie zasiahlo i do susedných krajín, Nemecka, Poľska a 
najmä Uhorska, husitské manifesty burcovaly roľníkov vo Fran
cúzsku (Pikardia) a dostaly sa i na univerzity v Anglicku a Špa
nielsku. Preto význam husitského hnutia nie je len národný, ale medzi
národný. Husitské hnutie pramenilo z hlbokých triednych rozporov 
potláčaných roľníkov a remeselníkov, vidieckej a mestskej chudoby, 
nižšieho duchovenstva a drobnej šľachty so svetskou a cirkevnou 
hierarchiou a bohatým patriciátom, zväčša nemeckým. I vnútri vlád- 
núcich tried sa vyostrily rozpory, ktoré sa prejavily dočasným pri
pojením rytierov a vysokej šľachty k husitskému hnutiu, čím sa vy
tvoril spoločný front voči nenávidenému cisárovi Žigmundovi a sveto
vládnej moci cirkvi.1 Vyostrený triedny zápas charakterizovala re
volučná ideológia v náboženskom rúchu, osnovateľmi ktorej boli ľu
doví a pritom učení kazatelia, ako majster Ján Hus, Ján Želivský, 
Václav Koranda, Peter Engliš a iní. Buržoázna historiografia oddeľo
vala stredoveké náboženské hnutia od triedneho zápasu nevoľníkov 
s feudálmi. I husitské hnutie pokladala iba za hnutie náboženské, po
pierala jeho sociálny charakter a kultúrnopolitický význam.2 O dôle
žitosti protifeudálnej ideologie v náboženskom rúchu napísal r. 1874 
F. E n g e 1 s: „Je jasné, že sa tým všeobecne vyslovené útoky musely 
stať predovšetkým útokmi proti cirkvi, všetky revolučné, spoločenské 
a politické doktríny musely byť zároveň a prevažne teologickým 
kacírstvom. Aby vtedajšie spoločenské vzťahy přestaly byť nedotknu
teľné, bolo im treba strhnúť svätožiaru.“3

1 Josef Macek, Husitské revoluční hnutí, Praha, 1952, 160-1.
2 Tamže, 162 n, a najmä 185—190.
3 B. E n g e 1 s, Nemecká selská válka, Praha, 1950, 36—37.
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Ohlasmi husitského revolučného hnutia zaoberala sa hojne i slo
venská buržoázna historiografia. Staršia generácia historikov, ako 
Fr. V. Sasinek, P. Křižko a J. B o 11 o, napriek nedostatku 
publikovaného materiálu mala k dejinám ohlasu husitského hnutia na 
Slovensku viac-menej pozitívny vzťah, i keď husitské hnutie nepo
kladala za hnutie sociálne. Na druhej strane mladšia generácia histo
rikov opierajúca sa v podstate o materiál sosbieraný maďarským bur
žoáznym historikom P. Thóth-Szabóvom4 postavila sa voči 
ohlasu husitského hnutia na Slovensku negatívne. M. M i š í k so svoj
ho klerikálneho stanoviska hodnotil husitské a bratrícke hnutie i Jis- 
krovo panstvo ako dobrodružnú vojenskú akciu, ktorá vyčerpávala 
sily „malého slovenského národa“. Podľa M. Mišíka šťastná budúc
nosť malého národa spočíva v pokojnom vývine, a nie „v cvengote 
zbraní a bitevnom pokriku pod cudzím a nepríjemným vedením, čo mu 
môže na čas priniesť slávu, ale pre budúcnosť to preňho značí neod
vratnú a istú záhubu, lebo (cituje J. Škultétyho) — biedne to oby
vateľstvo, v kraji ktorého je neprestajná vojenská akcia.“5 Mišíkovo 
stanovisko zodpovedalo záujmom ľudáckej separatistickej buržoázie 
a ich podporovalo. J. Špirko v pomere k Mišíkovi sosbieral hodne 
pôvodného materiálu k bratríckemu hnutiu. Jiskrovo panstvo hodnotí 
Špirko veľmi kladne, pritom voči husitom a ich pokračovateľom 
bratríkom má klerikálny negativistický postoj.6 В. V a r s i k síce pri
púšťa sporadické prípady husitizmu na Slovensku, ale zaujíma ho 
iba po stránke náboženskej — vo vzťahu k počiatkom reformácie. 
Pretože nevyužil už známy materiál k husitskému hnutiu r. 1417— 
1435 a bratríckemu hnutiu 1445—1470, došiel k názoru, že slovenský 
vidiek sa choval k husitom „netečne“ a bez záujmu. V protiklade 
k husitskému hnutiu v južnom Uhorsku a Sedmohradsku hovorí, že 
„nemáme žiadnych zpráv o husitoch na Slovensku z konca XV. a 
zo začiatku XVI. stor., nemáme ani stôp po sociálnom vplyve husit
stva medzi ľudom. Na Slovensku nenachádzame ohlasy sociálneho 
vrenia medzi ľudom, ako ich nachádzame na južných stranách Uhor
ska atď.“7 K dejinám husitského hnutia na Slovensku přispěly práce

4 Thóth-Szabó Pál, A cseh-huszita mozgalmak és uralom torténete 
Magyar or szá g on, Budapest, 1917.

5 Mikuláš M i š í k, Husiti na Slovensku, Banská Bystrica 1928, 321.
6 Jozef Špirko, Husiti, jiskrovci a bratrici v dejinách Spiša, Spišská Kapi

tula 1937, 117 n.
7 В. V a r s i k, Husiti a reformácia na Slovensku do Žilinskej synody, Brati

slava 1932, 42.
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V. Chaloupeckého a štúdia Otakara Odložilíka, a to skôr 
materiálom ako analýzou spoločenských a hospodárskych pomerov 
na Slovensku.8

Hoci sa buržoázna historiografia stavala voči ohlasom husitského 
hnutia na Slovensku negatívne, zachovala sa na Slovensku silná hu
sitská tradícia, ktorej pôvodný náboženský obsah mení sa v období 
slovenského národného obrodenia (S. R o ž ň a y, Ján K o 11 á r, J. 
Kalinčiak) v obsah národný. Husitská tradícia v podaní básnika 
Andreja Sládkovičaje tradíciou československého bratstva, spo
ločnou tradíciou obidvoch našich národov, utláčaných v rakúsko- 
uhorskej monarchii.9 Husitskou tradíciou zaoberal sa dôkladnejšie 
iba Br. V a r s i k, ktorý ju pokladal za umelý výtvor z konca XVIII. 
a začiatku XIX. stor.10 Husitská tradícia sohrala svoju pokrokovú 
úlohu i v našom robotníckom hnutí, a to už koncom XIX. a začiat
kom XX. stor. Preto bude potrebné, aby sa slovenská historiografia 
zaoberala husitskými tradíciami oveľa dôkladnejšie ako doteraz.

Avšak okrem existovania husitskej tradície nemožno pri riešení 
otázky ohlasu husitského hnutia na Slovensku obísť kultúrne a hos
podárske styky Slovenska a českých zemí pred rozvojom husitského 
hnutia. Kultúrne vzťahy Slovenska k českým zemiam zosilnely hlavne 
v druhej polovici XIV. stor., a to v súvise s významom pražskej uni
verzity, jedinej na úrovni stojacej vysokej školy v strednej Europe. 
O slovenských študentoch na pražskej univerzite písal Br. Varsik.* 11 
Skutočnosť, že tieto čulé styky s českým kultúrnym svetom napomá
haly kultúrny rast na Slovensku, potvrdzujú doteraz zachované la
tinské rukopisy, odpísané v Čechách a najmä česky písané a na Slo
vensku používané náboženské piesne, slovníky, pasionály a iné pa
miatky svetského i náboženského charakteru. Z toho vyplýva, že 
česká národná kultúra napomáhala rast slovenskej národnej kultúry 
už pred husitským hnutím.12 Na druhej strane zúčastnili sa Slováci

8 V. Chaloupecký, Kniha žilinská, Bratislava 1934; Středověké listy ze 
Slovenska, Bratislava 1937 a článok Proces proti husitským přívržencům v Brati
slavě, Právny obzor XIII (1930); O. Odložili k, Z počátků husitství na Mo
ravě, Časopis Matice moravské XLIX (1925), 1 n.

9 Tábor, Národní almanach na rok 1870, I (red. A. Trúchly-Sytniansky), 
báseň To české tábory, 1—5.

10 B. Varsik, c. d., 21—32 a najmä 47—60.
11 В. V a r s i k, Slováci na pražskej univerzite do konca stredoveku, Sborník 

Fil. f ak. univ. Komenského IV (1926), 45 n.
12 Albert Pražák, Dějiny slov. literatury, Praha 1950, 71—72; porov. i V. 

Chaloupecký, Středověké listy ze Slovenska IX—X (úvod).
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husitského revolučného hnutia v Čechách. Stúpencom radikálneho tá
borského krídla bol kazateľ Lukáš z Nového Mesta nad Váhom, kto
rého dal upáliť Oldřich z Rožmberka r. 1424. Na Morave pôsobil nit
riansky kanonik Ján Vavrincov z Račie, ktorého už r. 1417 obžalovali 
zo šírenia husitských náuk. Vavřincové teologické traktáty sa po
dnes zachovaly v knižnici bmenskej a v kláštore admontskom. Od
porcom Jána Vavřincova bol farár Pavel z Dolan, o ktorom sa Vav
rincov vyslovil, že jeho prácam nerozumie, „neb se potmie uezyl“. R. 
1419 sa Ján Vavrincov trvale usadil v Nitre, pričom sa asi pod 
nátlakom vzdal husitského učenia.13 I v tejto oblasti ešte bude treba 
sbierať ďalší materiál, pretože v dobe počiatkov husitského revoluč
ného hnutia študovali v Prahe viacerí Slováci.

Naša buržoázna historiografia sa vôbec nezaoberala rozborom spo
ločenských a hospodárskych pomerov na prechode zo XIV. do XV. 
stor., ktorý by bol ukázal, nakoľko boly na Slovensku priaznivé pod
mienky pre ujatie sa husitskej protifeudálnej ideologie a aké odlišné 
boly pomery na Slovensku od pomerov v českých zemiach, prípadne 
v južnom Uhorsku. Pretože dejiny nechápala triedne, nevidela veľké 
triedne rozdiely vo feudálnej spoločnosti a nepostihla ich rozličné 
formy triedneho zápasu poddaných s feudálmi.

Základnou triedou feudálneho spoločenského poriadku sú poddaní 
roľníci. Slovenský vidiek v dôsledku zvýšeného feudálneho útlaku, 
narastania zmeny vidieka s mestom i v dôsledku živelných pohrôm sa 
už v ХП1.—XIV. stor. triedne diferencuje. Vedľa bohatých sedliakov 
na dedine rastie počet bezmajetných želiarov,14 ktorí tvoria základ 
pre stály prísun nádenníckych pracovných síl do miest. V našich 
bohatých banských mestách, obchodných i banských, už v XIV. stor. 
žila okrem malopočetného bohatého patriciátu a stredných vrstiev 
remeselníkov, kramárov, roľníkov a povozníkov, vrstva bezmajetných 
nádenníkov, tovarišov a sluhov.15 Činnosť inkvizítorov na Slovensku

13 A. P r a ž á k, c. d., 85—88.
14 M o 1 n á r Erik, A magyar társadalom torténete az árpádkortól Mohácsig, 

Budapest 1949, 208—10. Uvedieme príklad zo šarišskej dediny Sveržova, kde r. 
1376 bolo na jednej sesii 3—6 roľníckych rodín a boly také sesie, ktoré obrábali 
1—2 bohatí gazdovia s konským štvorzáprahom: „In dicta vero villa Zyorso 
taliter siscitati exstitissent, quod terras unius lanei sex, vel quinque, aut quatuor, 
sivé tres iobagiones uti possent et quod etiam duobus divitibus hominibus, quo
rum singuli in quatuor equis arare possent, terra unius lanei sufficeret; quidam 
autem sacerdos ibidem dixisset, quod unus iobagio, quatuor equos habens, terram 
unius lanei annuatim posset parare“, F e j é r, CDH IX, 5, 140—141; porov. i zák. 
čl. 6 r. 1405 o sťahovaní poddaných, Corpus iuris Hung. I, 214.

is M o 1 n á r E., c. d., 136—137.
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voči valdenskému sektárstvu i flagelantstvu potvrdzuje existenciu 
ostrého triedneho zápasu v našich mestách.10 Vidiek sa bránil voči 
zemepanskému násiliu vzburami, útekom z pôdy a zbojníckymi pre
padmi. Medzi zbojníkmi nachádzame i chudobných zemanov.17 Feu
dáli sa bránia voči odporu poddaných získavaním zemepajnského 
hrdelného práva, ktoré prv prislúchalo iba stoličnej šľachtickej orga
nizácii.18 Drobná šľachta v dôsledku vojnových ťažení v Taliansku a 
na Balkáne i prirodzeného prírastku nestačila sa uživiť z práce ma
lého počtu poddaných, prípadne z vlastnej práce. Preto drobná šľach
ta vstupuje do služieb magnátov. Pôda, základný výrobný prostrie
dok za feudalizmu, koncentruje sa v rukách vysokej šľachty. Šesť
desiat magnátskych rodín vlastnilo r. 1380 20% a r. 1440 40% pôdy 
v Uhorsku. Zatiaľ rozsah kráľovskej pôdy klesol z 15% na 5%.19 
Vysoká šľachta zabrala teda 10% pôdy kráľovskej a 10% pôdy 
drobnej šľachte a mestečkám. Slobodné kráľovské mestá vlastnily 
iba 2% pôdy. V tomto období zaberala cirkevná pôda okolo 13% a 
zväčša ju ovládali magnáti. Cirkevné inštitúcie vyberaly desiatok 
i od poddaných svetských zemepánov a popri desiatku ďalším zdro
jom príjmov boly dary, ofery, fundácie a renta z budov, ako jatky, 
mlyny i obytné domy v mestách. Napr. svätobeňadický opát popri 
desiatkoch viacerých poddanských dedín už začiatkom XV. stor. mal 
múčne i banské mlyny v Novej Bani a jatky v Kremnici.20 Nižšie du
chovenstvo v pomere k českému (najmä pražskému) bolo málo vzde
lané. Vyberanie desiatkov a hospodárenie vo vlastnej režii poddanský
mi pracovnými silami nemohlo ho sblížiť bližšie s ľudom. Znehod
nocovanie a najmä falšovanie mincí za vlády Žigmunda najciteľnej
šie sa dotklo roľníctva, ktorého povinnosti voči cirkvi, štátu a najmä 
zemepánom sa neustále zvyšujú. Stačí uviesť napr. zaberanie lesov 
a pašienok zemepánmi, ktorí ich nechávajú naďalej v užívaní podda
ných, ale nútia poddaných platiť peňažnú rentu z lesov a pašienok. 
Za Žigmunda sa začína úpadok drobných slobodných mestečiek, ktoré 
sa stávajú poddanskými mestečkami. Taliansky a nemecký obchod-

16 Rudolf Holinka, K ideovým proudům staršího Slovenska> Prúdy X 
(1926), 341—346.

17 P e j é r, CDH X, 4, 570, kde sa uvádza viac zemanov i poddaných z Abova-
18 C z i n á r M., Index aplph. CDH, 219 — heslo Jus patibuli seu gladii.
19 M o ln á r E., c. d., 264—265 a Hóman B., Magyar Tôrténet II, 7. vyd. 

380—382.
20 K n a u z N., A Garammelletti szentbenedeki apátság, Budapest 1890, 160— 

162, 216—217.
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ný a úžernícky kapitál, ktorý sa už za Anjouovcov zahniezdil v Uhor
sku a najmä v slovenských banských mestách, ochudobňuje krajinu 
tým, že sa z Uhorska vyváža vo veľkom množstve zlato a striebro, čo 
obmedzuje bohatnutie domáceho patriciátu.

Naproti tomu v českých zemiach hromadenie peňazí v rukách pat
riciátu, koncentrácia pôdy svetskou a cirkevnou hierarchiou, ako pod
statné složky pôvodnej akumulácie kapitálu, oveľa viac vyostrily 
triedne rozpory vo feudálnej spoločnosti ako v Uhorsku. Okrem toho 
rozdielne pomery v Uhorsku koncom XIV. a začiatkom XV. stor. ko
řenily vo vzájomných vzťahoch svetskej vysokej šľachty k prelátom 
a uhorských kráľov k pápežskej kúrii. Spory medzi Anjouovcami i Žig
mundom Lucemburským s pápežskou kúriou pre neapolské dedič
stvo a obchod na Jadrane odrážaly sa v Uhorsku tak, že skupiny feu
dálnej oligarchie ovládaly tak krajinské úrady ako prelátske stolce, 
ktoré neobsadzovali cudzinci, ale príslušníci uhorských magnátskych 
rodín. Uhorský vojenský systém — magnátske bandériá — sväzoval 
ruky nielen neschopnému panovníkovi, ako bol Žigmund,21 ale držal 
na uzde vykorisťované masy. Bandériá, ako to vidíme z udalostí na 
Balkáne a južných hraniciach Uhorska, nepomáhaly ohrozeným suse
dom a vazalom proti Turkom, ale posilňovaly postavenie feudálnej 
oligarchie vnútri krajiny (liga Garaj—Ujlaki—Maróti a iní). Vhodný 
okamžik vybuchnutia husitského revolučného hnutia sa naskytol pri 
voľbe nového českého panovníka, kým v Uhorsku situácia bola iná. 
Husitské hnutie v južnom Uhorsku a Sedmohradsku nadväzovalo na 
viacdesaťročný odpor chorvátskych a srbských roľníkov, posilňova
ných ideológiou bogumilstva a pravoslávnych rumunských roľníkov a 
pastierov. Tento odpor nezlomila ani inkvizičná činnosť Jakuba z Mar- 
chie a r. 1437—1438 pod vplyvom husitskej ideologie prepukol v otvo
rené protifeudálne povstanie.22 Hoci sa sociálnohospodárske pomery 
na Slovensku lišily od situácie v českých zemiach i južného Uhorska, 
predsa i na Slovensku boly podmienky pre ujatie sa husitskej proti- 
feudálnej ideologie priaznivé. Preto nás čaká vážna úloha prehodno
tiť známy a sbierať ďalší materiál k ohlasom husitského hnutia na 
Slovensku v prvej i druhej polovici XV. stor. To však neznamená, že

21 K. Marx charakterizuje Žigmunda ako „poľutovaniahodného parazita, 
darmožráča, vydierača, opilca, šaša, zbabelca a komedianta“; J. Macek, c. d. 
60, podľa práce K. Marxa, Chronologische Ausziige.

22 Székely Gyôrgy, Magyar parasztháboruk v úvode práce A magyar 
parasztháborúk 1^37—1511}, Budapest 1950, 16—34.
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by sme i na základe doteraz známeho materiálu nemohli aspoň skrom
ným spôsobom načrtnúť obraz husitského a bratríckeho hnutia na 
Slovensku a pritom poukázať i na omyly buržoáznej historiografie.

V úvode tejto nenáročnej štúdie sme uviedli, že husitské revolučné 
hnutie malo medzinárodný význam, a to aj preto, že od svojho po
čiatku malo medzinárodný program. Vedomé snahy rozšíriť husitské 
náuky medzi Prahu obliehajúce uhorské a nemecké križiacke vojská 
máme doložené už z r. 1420, keď Pražania žiadali Žigmunda, aby do
volil prečítať štyri pražské artikuly po česky, latinsky, nemecky a 
maďarsky (Hungarice).23 I keď sa tieto snahy šíriť protifeudálnu 
ideológiu medzi nepriateľskými vojskami střetly prirodzene s rozhod
ným odporom magnátov a prelátov, predsa sa nepodarilo zamedziť ší
renie a rozvíjanie husitského učenia za hranicami českých zemí. U nás 
sa o husitskom kacírstve vedelo aspoň v kruhoch cirkevnej hierar
chie už v r. 1417—1419 (polemiky Jána Vavřincova z Račie s Pav
lom z Dolan). Dva roky po vypuknutí husitského revolučného hnutia, 
keď sa na západnom Slovensku pohybovaly po prvý raz husitské 
vojská, na východnom Slovensku sa odohrával zostrený triedny zápas 
vykorisťovaných baníkov a roľníkov v oblasti spišských baní. R. 1421 
sa vzbúrili poddaní jasovského kláštora a v banskom meste Smolníku 
pre odpor voči boháčom súdili viacerých baníkov.24 Tento sociálny 
pohyb mal zasiahnuť až do Gemera. Zatiaľ nemožno s určitosťou 
tvrdiť, že by tento pohyb súvisel s husitským hnutím. Nasledujúceho 
roku zbehli z križiackeho vojska, ktoré lúpilo v českých krajoch, 
viacerí zemani a rytieri z Nitrianska; preto ich podozrievali z husi- 
tizmu.

Šírenie husitizmu malý v programe i odvetné husitské výpravy 
proti susedným krajinám, Uhorsku a Nemecku, pretože lúpežiace 
križiacke vojská sa grupovaly najmä z týchto krajín. Prvá výprava 
pôsobila na Slovensku r. 1421 a o dva roky tiahly táborské vojská pod 
Žižkovým vedením juhozápadným Slovenskom na Ostrihom.25 Uhor
skí magnáti a preláti kvôli obrane hraníc najímajú žoldnierov z Čiech

23 Thóth-Szabó P., c. d., 60—1.
24 A magyar parasztháborúk, 13 a záznam v smolníckej mestskej knihe 

(Fotosbierky Htľ SAV), ktorej originál je v Széchenyi kônyvtár v Budapešti.
26 Ján Hromádka, Česká cesta na Slovensku a Žižkovo tažení do Uher, 

Bratislava VII, 416—417; tiež Schônherr Gyula v Hl. sv. Szilágyiho A Ma
gyar nemzet ťôrténete, 570. O obidvoch týchto výpravách sa bezdôvodne po
chybovalo.

32



a Moravy, len nech nie sú heretici.26 Drobné husitské jednotky zne
pokojovaly v r. 1425—1427 najmä Trenčiansku stolicu. R. 1428 zor
ganizoval Prokop Holý, veliteľ Táborských, spolu s Prokúpkom, ve
liteľom Sirotkov a Jánom Tovačovským, veliteľom pražských vojsk, 
veľkú výpravu proti Uhorsku, ktorá smerovala do Považia. Husit
ské vojská zaujaly celé juhozápadné Slovensko okrem opevnenej Bra
tislavy. Avšak prv než husitské vojská pritiahly k Bratislave, upozor
nil bratislavský kastelán Wolf listom z Viedne radu mesta Bratislavy, 
že vnútri mesta sú husitskí sprisahanci, ktorých je okolo šesťdesiat a 
títo čakajú na príchod husitských vôjsk, aby sa mohli s nimi spojiť.27 
Pod dojmom úspechov a programu husitských vojsk hontiansky ze
man Štefan z Plášťoviec zorganizoval svojich poddaných ako husitskú 
vojenskú jednotku a s nimi spustošil poddanskú obec svätobeňadic- 
kého opátstva Kováči a vypomstil sa najmä na hospodárskom úrad
níkovi Jurajovi z Chraštian.28 Začiatkom r. 1429 konaly sa v Brati
slave jednania medzi husitmi a Žigmundom. Vojsko zo sprievodu 
husitskej delegácie ostalo v predmestí. Pobyt husitov mohol iba po
smeliť doterajšiu husitskú skupinu v meste, najmä pri smelej požia
davke Prokopa Holého a Petra Engliša, aby sa Žigmund vrátil z blud
nej cesty a povolil verejné rokovanie o 4 pražských artikuloch. Žig
mund, obklopený ostrihomským arcibiskupom, olomouckým kardi
nálom, zástupcami pražskej univerzity, vysokou šľachtou uhorskou 
i sliezskou, odmietol pristúpiť na husitské podmienky29 a dúfal, že sa 
husitov, týchto „nebezpečných a nepoddajných kacírov“, podarí pri
nútiť na ústup diplomatickou cestou na bazilejskom koncile (1431— 
1437).

R. 1434 poznáme niekoľko husitov i medzi bratislavskými mešťan
mi. Jedným z nich bol Peter Kutiey, druhým Janko Vogelhauser a 
tretím azda, usudzujúc podľa mena, Ján Hus.30 Ich spojencami bola

se F e j é r, CDH X, 6, 871.
27 В. V a r s i k, c. d., 9.
28 T h ó t h - S z a b ó P., c. d., 101.
29 J. M a c e k, c. d., 129—31.
30 O Petrovi Kutieyovi, bratislavskom mešťanovi pozri V. Chaloupecký, 

Středověké listy ze Slovenska, 8, a je totižný s „herrn Kutty“, spomínaným 
v procese proti husitom; V. Chaloupecký, Proces proti husitským přívržencům, 
Právny obzor XIII, 12n. O Vogelhauserovi hovorí sa v „Achtbuchu“ mesta Bra
tislavy, že akýsi Janko, súdený pre podvody v kartách, bol sluhom u husitu 
„vnd sein herr der huss hat geheissen Jannko Vogelhawser“, K i r á 1 y J., 
Pozsony város joga, 263. V daňovej knihe z r. 1434 sa uvádza ako podnájomník 
Hws Hans na majeri mäsiara Hoz VI..., K o v á t s F., Városi adózás a kozép- 
korban, Pozsony 1900, 63.

3 Historický časopis XI., č. 1. 33



mestská chudoba, rybári, robotníci pri stavbe hradieb i remeselníci 
pôvodom z vidieka, ako Martin Kúpeľník (Bader), felčiar zo Záhor
skej Bystrice31. Ochrannú ruku nad bratislavskými husitmi držal 
trnavský kapitán Blažko z Borotína, ako to vyplýva z listiny z r. 
1434,32 v ktorej sa Trnavčania dohodli na 8-dňovom prímerí s Brati- 
slavčanmi. Forma i obsah listiny, kde sa píše, že Blažko ako zástupca 
bohatých i chudobných mešťanov Trnavy dojednáva prímerie s oby
vateľmi Bratislavy, bohatými i chudobnými, bývajúcimi vnútri hra
dieb i v predmestiach, ale iba s ľuďmi svetského stavu, je dokladom 
o protifeudálnom stanovisku Trnavčanov a nepriamo i Bratislavča- 
nov. Bratislavský patriciát sa odvážil vystúpiť proti stúpencom husi- 
tizmu ako svojim triednym nepriateľom až v decembri r. 1434, teda až 
po lipanskej katastrofe. Blažko z Borotína sa udržal v Trnave ešte 
i po Lipanoch skoro rok, pritom však jeho postavenie bolo oslabené 
a pri vyšetrovaní bratislavských husitov, ktorí mali s ním spojenie, 
nemohol im už pomôcť. Nemecký patriciát Bratislavy sa pri sosta- 
vovaní nového mestského práva usniesol na zásade, že každého „ka
círa“ alebo „husitu“ možno beztrestne zabiť. Vyplýva to z toho, 
že členom rady nemohol byť nijaký mešťan, ktorý sa dopustil vraždy; 
výnimkou sú tie prípady, keď takýto mešťan — vrah zabil husitu 
alebo iného heretika.33 Toto ustanovenie sa zachovalo v odpise mest
ského práva zo XVI. stor. Sociálny a národný charakter husitského 
hnutia dá sa sledovať i neskoršie. R. 1437 uväznení chudobní nádenníci 
prisahajú patriciátu pomstu pri sv. Václavovi a Prokopovi, teda pri 
národných svätcoch.34

Intenzívnejší vplyv husitského hnutia vidno v Trnave a na širokom 
okolí. Keď r. 1432 sirotské jednotky pod vedením Blažka z Borotína

31 Chaloupecký, Proces proti husitský7n přívržencům, Právny obzor 
XIII, 12—17.

32 Thóth-Szabó, c. d., 363; „Blažko de Borotyn, civitatis Tyrnawiensis 
assessor recognosco... quod ego una cum subditis, familiaribus servitoribus et 
hominibus meis, divitibus et pauperibus in civitate Tymawia... assumpsi cer
tain et fidelem christianam treugarum pacem... cum prudentibus viris, iudice, 
magistro civium iuatisque civibus, nec non cum subditis familiaribus, servitoribus 
ipsorum et hominibus ipsis adherentibus divitibus et pauperibus secularibus tan- 
tum, in civitate Posoniensi et in eiusdem suburbiis existentibus.“

33 Király J., Pozsony vár os joga, Budapest 1894, 395; „wer eine todt mit 
wolbedachten mutt, der ist nit wirdig, des er kom in den ratt; ausgenommen, 
es wern dan hussn, oder soender widder den glauben“.

34 K i r á 1 y J., c. d., 258; „da swum sie zu ainander bey dem heiligen Sand 
Prokop vnd Sand Wentzla, das sy nicht vngerochen woltn lassen“.
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a podporované roľníkmi z okolia zaujali ľsťou Trnavu, ohrozený ne
mecký patriciát ušiel do mesta Kismártonu v Zadunajskú.35 O vý
zname panstva Blažka z Borotína, ktorého kroniky charakterizujú 
ako človeka roľníckeho pôvodu,36 presvedčuje nás listina z r. 1435, 
kde sa nariaďuje, aby poddaní panstiev Sv. Jura, C. Kameňa, Hlohov
ca a Šintavy, obyvatelia Modry, Trlinka a Kučišdorfu vrátili vinice 
trnavským mešťanom a nevyrušovali robotníkov vo vinohradoch pri 
práci.37 Z listiny vysvitá, že trnavský patriciát dávno pred husitským 
hnutím skúpil vinice v poddanských mestečkách a dedinách a za Blaž- 
kovho panstva v Trnave dostaly sa do vlastníctva pôvodným majite
ľom, pravda, za určitý cenzus pre Blažka z Borotína. Avšak v listine 
sa poukazuje na to, že predtým Trnavčania neplatili nijaký cenzus a 
tieto vinice slobodne užívali. Demokratizačný čin trnavských husitov 
zasiahol celé dolné Považie a ten fakt, že sa poddaní hradných pan
stiev svätojurského, červenokamenského, hlohoveckého, šintavského, 
obyvatelia Modry, Trlinka a Kučišdorfu bránia proti vrátivším sa tr
navským boháčom, nechcú im vydať vinice a prekážajú pri práci vo vi
nohradoch, je jasným svedectvom vplyvu husitskej ideologie na dol
nom Považí. Konečne v týchto oblastiach sa neskoršie v r. 1445—1468 
pohybovaly i usadily bratrícke skupiny, ohrožujúce moc trnavského 
i bratislavského patriciátu a podporované domácim obyvateľstvom.

Obsadenie Trnavy a ohrožovanie Bratislavy r. 1428—1429, 1432— 
1434 nebolo so stanoviska hospodárskeho i vojenskej stratégie ná
hodnou skutočnosťou. Trnava mala kľúčové postavenie na obchodnej 
ceste na Moravu a obsadenie Holiča a Skalice husitskými jednotkami 
blokovalo obchodný styk Bratislavy s Moravou po ceste pozdĺž Mo
ravy. Usadenie sa husitských posádok v Topoľčanoch a Likave 
(1432—1434) rovnako treba hodnotiť so stanoviska strategického a 
hospodárskeho. Posádka z Topoľčian ovládla Ponitrie a cestu do Kra
kova, likavská posádka kontrolovala spojenie banských miest, najmä 
B. Bystrice a Ľubietovej, odkiaľ sa vyvážala meď, s Poľskom. Z Po- 
nitria sa zachovaly zprávy o zemanoch ako spojencoch husitov. Z Lip
tova nám zatiaľ podobný materiál chybuje. Z týchto krajov však 
máme nedostatok materiálu na osvetlenie vzťahu husitov k ľudovým 
masám. Skutočnosť, že husiti neboli izolovaní od širokých más, po-

3*

35 T h ó t h-S z a b ó P., c. d., 113.
36 A magyar parasztháborúk, c. d., 13.
37 T h ó t h-S z a b ó P., 366—367.
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tvrdzujú pomery na juhozápadnom Slovensku a ešte viac pomery na 
Spiši.

Kým husitské výpravy v r. 1421—1432 zasiahly západné a severné 
Slovensko, výpravy z r. 1431 a najmä z r. 1433 směrovaly pod vedením 
Fridricha zo Strážnice a Jána Pardusa z Horky do Sliezska a odtiaľ 
na Spiš.33 Bazilejské vyjednávania nezlomily odhodlanie táborských 
vojsk viesť na svoju stranu vidiecku a najmä mestskú chudobu a 
v tomto vzťahu údaj o šírení husitizmu v Kežmarku (a rozhodne aj 
inde na Spiši) za veľkej výpravy r. 1433 nemožno prekrúcať.39 Z tých
to rokov sa zachoval na Spiši i traktát proti husitom od Štefana 
z Dolan.40 Kódex, obsahujúci protihusitský traktát, daroval Mikuláš 
Czipser vrbovskej fare41 a jeho používanie na Spiši okolo r. 1439 nie 
je vecou náhody, ale súvisí s existovaním protifeudálneho hnutia, 
ktoré sa opieralo o husitskú ideológiu. Nemuselo ísť o nejakú here- 
tickú teológiu, ale ľudové masy, plebejské živly v mestách i drobná 
šľachta chápaly husitizmus po svojom. Prejavilo sa to najmä od
mietaním desiatkov spišským farárom a prepoštovi. Preto už r. 1433 
upozorňuje Žigmund farárov, mešťanov a zemanov, aby riadne od
vádzali poplatky spišskému prepoštstvu, i keď je zatiaľ neobsadené.42 
Súčasne mešťania v Ľubici odmietajú platiť desiatky, ktoré patřily 
ich farárovi Filipovi.43 Odmietanie desiatkov, ktoré tvořily základné 
príjmy cirkevnej hierarchie, rozšírilo sa i do Šariša, kde r. 1436 já
gerský biskup urguje od šľachty a miest vyrúbenie desiatkov.44 
Odmietanie desiatkov a iných poplatkov cirkvi je masovým prejavom 
protifeudálneho hnutia, ktoré sa nevyhnutne muselo prejaviť odpo
rom voči vykorisťovateľským tendenciám bohatých kláštorov a pre
látov. Ohlas husitského hnutia na Spiši a Šariši nebol sporadický a 
náhodný, čo potvrdzuje i to, že bratrícke hnutie ako pokračovanie 
husitského hnutia opäť sa koncentruje v r. 1445—1462 na Spiši a 
susedných stoliciach v Šariši, Zemplíne, Gemeri a inde. I z obdobia 
medzi husitským a bratríckym hnutím (1435—1445) máme zo Spiša

38 Miinnich S., Igló vár os torténete, Igló 1896, 194—5.
39 Fejér, CDH X, 7, 544, „christicolas in eisdem (t. j. v Kežmarku a okolí) 

existentes ad nefandam eorundem sectam convertentes“.
40 J. Š p i r k o, c. d., 124.
41 J. Š p i r k o, c. d., 124. Polemizuje s Macúrkom J. a správne mieni, že 

kódex sa dostal na Spiš až okolo r. 1439; význam kódexu nedocenil.
42 C. Wagner, Annalecta Seep. I, 330.
43 C. W a g n e r, c. d., I, 273.
44 Fejér, CDH X, 7, 815; peniaze potreboval na banderiálne vojsko.
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doklady o zápase drobnej šľachty s ciťkevnou hierarchiou. Hrabivý 
spišský prepošt postavil r. 1436 v spišskej katedrále kaplnku k úcte 
oltárnej sviatosti na vyváženie vplyvu husitizmu. Postavenie kaplnky 
i nákladný život prepošta Jána Štočka vyžadovaly si zvýšenie príjmov. 
Stock narazil na odpor roľníkov a najmä drobnej šľachty, ba i niekto
rých kanonikov. Kráľ Albert napomína r. 1439 spišských zemanov, 
aby zemani, ktorí poburujú zemanov a ľud proti prepoštovi, boli po
trestaní.46 Spor drobnej šľachty so Štočkom sa ťahal ďalej a r. 1445 
sa postavili proti prepoštovi Stockovi zemani Ladislav a Benedikt 
z Harhova, ľubovniansky kastelán, ba dokonca i štiavnický opát, ako 
aj iní svetskí a duchovní ľudia, proti ktorým prepošt chcel použiť in
terdiktu.46 V spore išlo o desiatky a iné poplatky a pápež Eugen dal 
súhlas k vyhláseniu interdiktu, ak odporcovia Štočka neustúpia. Stock 
teda chcel použiť zastrašovací prostriedok na pokorenie odporcov 
cirkevnej hierarchie, ktorú na Spiši reprezentoval prepošt Ján Stock.

Hodne dokladov poznáme o účasti zemanov v husitskom hnutí na 
Slovensku. Spomenuli sme, že už r. 1422 zbehli z križiackeho vojska 
z Čiech zemani Mikuláš z Lefantoviec, Pavel a Tomáš zo Stredy nad 
Nitrou, Ján a Juraj zo Žabokriek a Ladislav zo Somszegu, ktorí boli 
preto podozrievaní z husitizmu.47 Neskoršie ako verejní stúpenci hu
sitskej ideologie sú známi zemani Peter Hrabor z okolia Trnavy, 
Ján Žoldoš zo Zarkafalvy, Peter Kerek z Lipníka z Ponitria, Štefan 
z hontianskych Plášťoviec, kastelán hradu Vršatca a Súce Mikuláš 
Zobonya, ktorí boli predvolávaní pred súd alebo sa im konfiškovaly 
majetky.46

Husitský program, obsiahnutý v 4 pražských artikuloch — 1. aby 
sa slovo božie slobodne hlásalo, 2. aby sa sviatosť oltárna podávala 
pod dvoma spôsobmi, 3. aby prestala svetská moc duchovenstva a 4. 
aby sa smrteľné hriechy verejne trestaly — ujal sa i na Slovensku 
medzi ľudom i drobnou šľachtou, no nie v takej miere ako v českých 
zemiach. Jednako boj poddanských más a zemanov proti feudálom 
prejavoval sa na Slovensku najdôslednejšie v otázke svetskej moci 
kléru. V bratríckom hnutí sa pridali na stranu odporu voči klášto
rom a prelátom i bohatí rytieri, ako Peter Komorovský, Ladislav

45 C. W a g n e r, c. d., 332.
46 C. Wagner, c. d., 334.
47 Thóth-Szabó P., c. d., 151; archív rod. Forgách v Národnom múzeu 

y Budapešti.
48 B. Var s i k, c. d., 11; tiež pozn. 20.
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Čech z Levíc, Ján z Perina, Blažej Podmanický a iní, ktorým nešlo 
o dôsledný boj voči cirkevnej hierarchii, ale iba o korisť.

Roztrúsené husitské jednotky po lipanskej katastrofe, ktoré sa 
pohybovaly na severnom Slovensku, sjednotil jeden z veliteľov tá
borských vojsk, Fridrich z Ostrova, ktorý pochádzal z Ruska a do 
Čiech prišiel v sprievode Žigmunda Korybutoviča r. 1422. Táto sku
pina sa usadila táborom pri Czorsztyne na poľsko-slovenských hra
niciach49 a stála na strane poľského panovníka Vladislava. V bojoch 
medzi Habsburgovcami a Jageloncami o uhorskú korunu znovu sa po
hybovaly bývalé táborské bratstvá, teraz síce v žoldnierskych služ
bách Poliakov, na východnom Slovensku. Ďalší príslušníci vojenských 
táborských bratstiev prišli na Slovensko pod vedením moravského 
rytiera Jána Jiskru z Brandýsa. Ján Jiskra, ktorý už r. 1433 stál na 
strane cisára Žigmunda proti táborským vojskám,50 bol dôveryhod
ným človekom habsburgovskej strany, aby ho ako ochrancu záujmov 
Ladislava Pohrobka poverila obranou severných hraníc Uhorska, t. j. 
Slovenska, proti poľským vojskám Vladislava. Hoci počiatky bratríc- 
keho hnutia sú pomerne nejasné, predsa pod „zbehmi“, spomínanými 
na sneme r. 1445, treba vidieť jednak zbehov z Jiskrovho vojska, jed
nak pozostatky poľského vojska.51 Nasledujúceho roku levický rytier 
Ladislav Čech spolu so zemanmi a ľuďmi prostého pôvodu, ako boli 
Oskola z Čiech, Martinko a Ján Scama, a inými českými a „uhorský
mi“ jazdcami a pešiakmi vtrhli do premonštrátskeho kláštora v Ša
hách, odkiaľ odvliekli množstvo cenností.52 Táto udalosť jasne hovorí, 
že v akcii levického rytiera sa zúčastnili tí českí bojovníci, ktorých 
programom bol boj proti bohatým kláštorom, boj proti svetskej moci 
kléru. Tejto akcie sa zúčastnili aj ľudia slovenského pôvodu (Martin
ko). V rokoch 1447—1448 vyrabované kláštory v Lechnici, Jasové, 
prepozitúra v Novom Meste nad Váhom, neskôr kláštory v Štiavniku, 
Sv. Beňadiku a na Skale útočišťa pri Letanovciach svedčia, že sa na

49 C. Wagner, c. d., III, 187; „Fridericus Russus, dux exul, cum non con- 
temnenda Bohemorum manu novum castrum prope Chorstinum aedificare 
incepit, unde in totam viciniam praedas et latrocinia exercebat“. Porov. J. 
S p i r k o, c. d., 31—33.

60 V. Chaloupecký, Středověké listy ze Slovenska, 234; „et heretici adhuc 
iacent ante Plznam et nostri de castro Radijne cum Giskra captivaverunt eis 
duos capitaneos et unum interfecerunt, cuius nomen Svarolij“. Chaloupecký 
čerpal tento údaj s rkp. Dipl. Posoniense, uloženom v Mestskom archíve Bra
tislavy.

51 J. Š pi r k o, c. d., 80.
52 T h ó t h-S z a b ó P., c. d., 383—384.

38



Slovensku odohrávalo silné protifeudálne hnutie, ktoré sa nepodarilo 
rozložiť ani uhorskej oligarchii, ani Jiskroví a jeho kapitánom. Vý
znam tohto protifeudálneho hnutia, ktoré sa označuje i v buržoáznej 
historiografii ako bratrícke, vzrástol vtedy, keď sa na jeho čelo 
postavil Jiskrov kapitán na Plavči, Peter Aksamit z Košová.53 Brat
rícke hnutie bolo v spojení s bratríckymi skupinami v Rakúsku a 
Poľsku. R. 1450—1451 sa rozšírilo takmer na celé územie Slovenska. 
Keď sa r. 1453 Jiskra, opustený kráľom Ladislavom, dočasne vzdia
lil zo Slovenska, bratrícke hnutie bolo na vrchole svojej slávy. V tom 
čase sa odhaduje počet bratríckych vojsk na 20.000 ľudí.54 Bratríci 
zaujali viaceré hrady, ako Plaveč, Šarišský Potok, Muráň, Hodejov, 
Hrušov, Košeca, Lednica, Orava, Likava, Hrádok (P. Komorovský) a 
iné, postavili množstvo tvŕdzí nazývaných tábormi, ako v Hanigov- 
ciach, Hrabušiciach, Teplici na Spiši, Chmelove a pri Sabinove v Ša
riši, Jasové v Abovskej, Čabinách v Zemplínskej, Brezove v Gemer
skej a Ožďanoch v Novohrade, Sv. Petre a Kostolanoch v Nitrianskej 
i na území dnešného Maďarska (Pata, Vadna).55 S bratríckym hnu
tím držali i mešťania v Kežmarku, na čele ktorých stál Mikuláš Brčal.

Hoci buržoázna historiografia videla v bratríkoch iba cudzích 
votrelcov, dobrodruhov a lúpežníkov, predsa sám materiál ju usvedču
je, že bratríkmi boli vo veľkej miere domáci roľníci a drobní zemani. 
Pripustila síce, že bratríci nadväzovali na pozostatky husitskej ideolo
gie, ale zakrývala protifeudálny charakter bratríckeho hnutia. De
mokratické zriadenie táborov, kde nerozhodoval veliteľ, ale rada star
ších, hromadenie koristi do spoločnej zásobárne, rovnoprávnosť žien, 
malo jasne protifeudálny charakter. Zásady spotrebného komunizmu, 
vlastné husitskému revolučnému hnutiu, znovu mobilizovaly široké 
masy do boja proti zemepánom, svetskej a cirkevnej hierarchii i pat
riciátu. V čase bratríckeho hnutia poznáme zo Zemplína a Abova roľ
nícke vzbury r. 1456 i iné menšie prejavy odporu roľníkov a drobných 
zemanov.56 K bratríkom sa uchýlili i prenasledovaní duchovní, ako

63 J. š p i r k o, c. d., 69.
64 T h ó t h - S z a b ó P., c. d., 276. Opiera sa o korešpondenciu pápežského le

gáta Aenea Sylvia Piccolominiho.
55 Niektoré z týchto hradov a táborov držali bratríci trvalejšie, iné v neustá

lych bojoch stratili, čo nahradili zasa postavením nového tábora. Napr. pri Pate 
postavili bratríci pod vedením Ondriška a Uhrika za 2 dni drevený tábor, obohna
ný šancami. Bolo ich okolo 600 jazdcov a pešiakov a pracovali dňom i nocou, 
porov. Bártfai Szabó László, Pata és TJjvár megyék, Századok, 1907, 
203—4.

56 C. Wagner, Diplomatarium Sarosiense 65—66, k r. 1456; útok zemanov
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svedčí pápežský list z r. 1459, v ktorom pápež schvaľuje exkomuniká
ciu dvoch kanonikov spišskej kapituly, ktorí odišli do bratríckeho 
tábora.57 A v tomto súvise môžeme správne hodnotiť sťažnosť uhor
ských prelátov r. 1449 pápežovi, že na Spiši a v Šariši sa rozširuje 
husitizmus a prijíma sa dokonca pod dvoma spôsobmi.58 Doteraz sa 
myslelo, že to bolo ohováranie Jiskru. Pritom sa zabúdalo, že pá
pežov človek Aeneas Silvius Piccolomini sa pohyboval po strednej 
Europe, poznal Jiskru i bratríkov a iste podával vieryhodné zprávy 
o situácii na Slovensku. V materiáli uvádzaní „Bohemi“ raz značia 
Jiskrovcov a raz bratríkov a tento rozdiel treba vystihnúť. V súvise 
s prijímaním pod dvoma spôsobmi treba spomenúť, že na Spiši i v Ša
riši v čase bratríckeho hnutia bolo viac osád, kde sa prisťahovali 
v XIV.—XV. stor. pravoslávni zo Sedmohradska, Srbska i Ukrajiny, 
pastieri, ktorí rozhodne stáli s bratríkmi v jednom protifeudálnom a 
proticirkevnom fronte. Títo pravoslávni, označovaní ako „schematici“ 
a „Rutheni“, boli pod prísnym dohľadom oficiálnej cirkvi. Stačí napr. 
uviesť založenie františkánskeho kláštora v Križovianoch.59

Bratrícke hnutie začalo upadať po hrdinskej smrti Petra Aksamita 
r. 1458, keď uhorská oligarchia vedená mladým kráľom Matejom za
počala všestranný útok proti bratríkom. Útok sa začal v Zemplíne 
a Gemeri. Po likvidácii táborov na Spiši r. 1462 presúva sa centrum 
hnutia na Považie (tábory vo Sv. Petre pri Hlohovci a Kostolanoch). 
Sústredenému útoku uhorských feudálov bratríci r. 1468 podľahli, čo 
umožnilo expanzívnu politiku Mateja Korvína proti českým zemiam. 
Hoci veľká časť bratríkov prešla do služieb Matejových (napr. veliteľ 
Fr. Hág z Hája) a stala sa jadrom čierneho vojska, predsa sa ešte na 
severnom pohraničí udržaly drobné bratrícke skupiny až do r. 1474.60

Naši buržoázni historici zistili, že husitské hnutie sa na Slovensku 
neujalo. Zistili, že niet pred reformáciou nijakých dokladov na existo
vanie husitskej ideologie na Slovensku. Nepostavili si však otázku:

a roľníkov na mlyny zemanov z Drahnova r. 1459, ktorého sa zúčastnilo vyše 
40 ľudí, Századok, 1873, 679.

57 T h e i n e r, Vetera топ. hist. Hung. Romae 1860 II, 343—4, kde sa hovorí, 
že kanonici sa „ab ecclesia eadem absentarunt et ad castra Bohemorum prope 
dictam ecclesiam sancti Martini existentium se transtulerunt et eorundem Bohe
morum auxilio et favore suffulti quandam domum in loco capitulari dicte 
ecclesie manu armata invadere seu incastellare procurarunt“.

68 Sťažnosť uhorských prelátov do Ríma mal zaniesť krakovský dekan Mi
kuláš Lašocki, J. g p i r k o, c. d., 130.

69 C. Wagner, Diplomatarium Sarosiensej 519—20.
во J. g p i r k o, c. d.) 115.
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prečo? Uvedieme tu iba jeden závažný fakt, a to založenie nových 
františkánskych kláštorov v Solivare, Fiľakove, Okoličnom, Hlohovci 
a Skalici.61 Všetky tieto kláštory vznikly za Mateja Korvína. Je 
známé, že františkánska rehoľa mala predovšetkým bojovať proti 
heretikom, sektárom a schizmatikom, a preto v zakladaní týchto kláš
torov treba vidieť opatrenia na potlačenie a vykorenenie pozostatkov 
husitskej ideologie medzi slovenským ľudom. Všetky tieto kláštory 
vznikly tam, kde bratrícke hnutie malo svoje tábory, pravda, okrem 
Spiša. Na Spiši však bolo od XIV. stor. okrem pevnej organizácie 
všetkých farárov (fraternity) viac kláštorov (Lechnica, Štiavnik, 
Dravce, Štóla, Skala útočišťa, Lendak). Keďže za Mateja nevzniklo 
toľko kláštorov františkánskej rehole ani v jednej oblasti Uhorska 
ako „in partibus superioribus“, t. j. na Slovensku, vedie nás to k tomu 
presvedčeniu, že ohlas husitského a vplyv bratríckeho hnutia na 
Slovensku bol veľmi silný, bolo treba voči nemu účinnejšie zasiahnuť 
a táto činnosť potierania pozostatkov husitskej ideologie je príčinou, 
povedzme zatiaľ, nedostatku prameňov k husitizmu na konci XV. 
a zač. XVI. stor.

Naše skúmanie o ohlase husitského a jeho pokračovaní bratríckeho 
hnutia na Slovensku je v začiatkoch. Opierame sa o materiál sosbiera- 
ný Thóth-Szabóvom, J. Špirkom, prípadne i iný roztratený publikova
ný materiál. Táto skutočnosť nás neoprávňuje váhať v otázke husit
ského a bratríckeho hnutia na Slovensku, husitských tradícií, ale 
naopak núti nás zaujať objektívny postoj, ktorý rozhodne nemala 
buržoázna historiografia. Ak K. Gottwald zdôrazňoval českému 
národu v dobe nemeckej okupácie význam husitskej tradície,62 ak 
Alojz Jirásek spracoval starostlivo prvý väčší historický román 
Bratstvo63 o husitských bojovníkoch na Slovensku práve v dobe spo
ločného útlaku Čechov a Slovákov v Rakúsko-uhorskej monarchii a 
ukázal vo vzťahu k husitským tradíciám na spoločnú cestu oboch na
šich národov do budúcna, nemožno ostať pri doterajších výsledkoch, 
treba i faktami podoprieť hodnotenie husitského hnutia vo vzťahu 
k Slovensku, vyslovené A. Jiráskom :

,Slováci mohutneli najviac silou a počtom za tej búrky, keď sa 
Uhorsko otriasalo husitskou zbraňou“

61 Karácsonyi J., Szent-Ferenc rendjének tôrténete Magyar ország on 
1711-ig I, Budapest 1922, 345.

62 K. Gottwald, Desať rokov, Bratislava 1950, 253—256.
63 Alojz Jirásek, Sobrané spisy XXXIX, 238.
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