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Matúš Čák Trenčiansky na internete / Mathew Csák (of Trenčín) on the Internet

Keď v roku 1301 zomrel posledný uhorský panovník z roku Arpádovcov, uchádzalo sa 
o uhorský trón niekoľko osobností. Kráľom sa napokon stal Karol Róbert z dynastie An
jouovcov. Nestal sa však hlavou konsolidovaného štátu, keďže moc v Uhorsku bola už od 
prelomu 13. a 14. storočia najmä v rukách oligarchov. V praxi to znamenalo, že každý z nich 
prakticky kontroloval časť kráľovstva a viedol vlastnú politiku. V maďarčine sú títo oligarcho
via označovaní ako kiskirályok, čo doslova znamená malí králi. 

Kvôli tejto situácii ovládal Karol Róbert na začiatku svojho panovania len malú časť Uhor
ska, pričom jeho prvým kráľovským sídlom bol Temešvár (Timişoara). Veľkou výzvou preto 
pre neho bolo postupné vysporiadanie sa s oligarchami. Mladému kráľovi sa to napokon 
podarilo a v neskorších rokoch sa jeho vláda stala jednou z najvýraznejších v dejinách stre
dovekého uhorského štátu.

Feudálna anarchia sa na území dnešného Slovenska spája predovšetkým s dvomi 
feudálmi. Oblasti východného Slovenska boli kontrolované Omodejovcami, ktorí sídlili na 
hrade Gönc v dnešnom severnom Maďarsku. Tých sa panovníkovi podarilo poraziť v roku 
1312 v bitke pri Rozhanovciach. Západ a stred Slovenska ovládal Matúš Čák, sídliaci na 
Trenčianskom hrade. V čase, keď jeho panstvo dosahovalo najväčší rozmach, ovládal okolo 
55 hradov nachádzajúcich sa na území štrnástich stolíc, kde mu patrilo okolo 500 dedín. 
Svoje majetky rozširoval najčastejšie silou, nerešpektujúc majetkové práva iných šľachticov. 
Koniec moci Matúša Čáka prišiel v roku 1321, kedy zomiera na Trenčianskom hrade, len 
niekoľko mesiacov pred jeho dobytím kráľovským vojskom. Práve smrť Matúša Čáka v roku 
1321, teda presne pred 700 rokmi, zároveň znamenala koniec feudálnej anarchie na území 
dnešného Slovenska. Pri príležitosti tohto výročia sme sa pozreli, čo sa o tejto osobnosti 
a o tejto téme môžeme dozvedieť na internete.

 z arcanum.hu
https://www.arcanum.hu/hu/
maďarsky
Maďarská internetová stránka arcanum.hu je zameraná na sprístupňovanie historiografic
kých diel maďarskej spisby, najmä tých starších. O Matúšovi Čákovi tu môžeme nájsť štyri 
texty. Prvým je encyklopedické heslo z Maďarského životopisného lexikónu (Magyar életra
jzi lexikon), kde sú na pár riadkoch iba tie najdôležitejšie fakty z jeho života. Ďalším je článok 
Na zemi Matúša Čáka (Csák Máté földjén), kde na základný faktografický prierez nadväzuje 
opis osudu hradu Hollókő v období okolo roku 1320. Text Kampaň Matúša Čáka na Moravu 
v roku 1315 (Csák Máté 1315. évi morvaországi hadjárata) je venovaný vojenským operáciám 
Matúša Čáka v konflikte s českým kráľom Jánom Luxemburským. Pomerne podrobne je 
tu opísaný priebeh bitky o hrad Holíč. Nepochybne najvýznamnejší sprístupnený materiál 
k tejto téme na stránke arcanum.hu je monografia Matúš Čák Trenčiansky 1260 – 1321 
(Trencsényi Csák Máté 1260 – 1321) z roku 1888, ktorej autorom je Antal Pór.
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 z hungaricana.hu
https://archives.hungaricana.hu/hu/charters/
maďarsky
Stránka hungaricana.hu sprístupňuje archiválie z maďarského národného archívu, vrátane 
stredovekých listín. Nájsť tu môžeme až 200 000 digitalizovaných dokumentov vydaných 
pred bitkou pri Moháči v roku 1526. Medzi nimi sa nachádza aj trojica listín vydaných v mene 
Matúša Čáka Trenčianskeho, konkrétne písomnosti č. 238639, 61165 a 37262. Pri každej z nich 
je stručná informácia o archívnom označení, dátume vzniku a tvorcovi, stave dochovania 
a o spôsobe opečatenia. Ani jedna z listín od Matúša Čáka však nie je doplnená regestom 
obsahu, ako je možné vidieť pri menšej časti digitalizovaných dokumentov na stránke.

 z Wikipédia – slovenská verzia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%BA%C5%A1_%C4%8C%C3%A1k_Tren%C4%8Diansky
slovensky
Článok na slovenskej wikipédii obsahuje tri základné časti. V prvej sú zosumarizované formy 
zápisu jeho mena v slovenskom, latinskom, maďarskom a nemeckom jazyku. Ďalší text 
približuje životopis Matúša Čáka od roku 1278 až do jeho smrti. Sú do neho zahrnuté všetky 
dôležité medzníky v jeho politike, pričom je dodržané chronologické poradie. Tretí pod
celok je osobitne zameraný na problematiku glorifikácie Čáka, pretože v období formova
nia moderného slovenského národa bol tento feudál prezentovaný ako slovenský panovník. 
Poslednou časťou sú referencie, pričom je vhodné upozorniť na to, že tieto dopĺňajú takmer 
výhradne blok textu o formách zápisu Čákovho mena, zatiaľ čo ďalšie dva texty majú len 
minimálnu oporu v konkrétnych zdrojoch.

 z Wikipédia – maďarská verzia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Cs%C3%A1k_M%C3%A1t%C3%A9_(trencs%C3%A9ni_
tartom%C3%A1ny%C3%BAr)
maďarsky
Pri Matúšovi Čákovi je najskôr uvedená rozlišovacia stránka, pretože pod označením Csák 
Máté sú na maďarskej wikipédii tri články, všetky o členoch toho istého rodu. Matúš Čák, 
ktorý zomrel v Trenčíne v roku 1321, žil spomedzi nich najneskôr. Je vhodné upozorniť na 
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to, že pri vyobrazení Matúša II., predchodcu nami sledovanej osoby, je použité vyobrazenie, 
ktoré sa niekedy mylne používa aj v slovenských zdrojoch na označenie Matúša III. Čáka 
(napr. Miroslav Slámka a kol., Kamenní strážcovia, 2010, s. 95). Prvý blok textu, venovaný 
pôvodu, obsahuje zmienku o tom, že vo viacerých stredovekých kronikách je Čák označovaný 
ako potomok staromaďarského vodcu menom Sabolč (Szabolcs). Hlavný životopisný text, 
pokrývajúci obdobie rokov 1291 – 1321, postupne predstavuje hlavné medzníky v jeho poli
tike. Posledná časť je zameraná na hodnotenie, pričom sa tu píše o rozsahu jeho majetkov, 
jeho vplyve a stručne aj o využití osobnosti Matúša Čáka na „československú nacionalistickú 
propagandu“. Celá maďarská stránka o Čákovi má len minimum odkazov na použité zdroje.

 z Wikipédia – rumunská verzia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Matei_Cs%C3%A1k_al_IIIlea
rumunsky
Text na rumunskej wikipédii je v porovnaní so slovenským a maďarským článkom 
rozsiahlejší a precíznejšie rozdelený. Jednotlivé životopisné časti sú nazvané Mladosť 
(Tinerenţea), Partizán kráľa Ondreja (Partizanul regelui Andrei), Rival kráľa (Rivalul regilor), 
Posledné roky (Ultimii ani), pričom tieto obsahujú prakticky tie isté faktografické informácie 
ako vyššie spomenuté stránky. Ďalší text (Domeniul nobiliar) predstavuje rozsah majetku 
a politický vplyv. Posledný blok, nazvaný Vplyv na slovenské národné obrodenie (Influența 
sa asupra renașterii naționale slovace), obsiahlo analyzuje problematiku využitia Matúša 
Čáka pri formovaní moderného slovenského národa. Dočítať sa tu môžeme o stredovekom 
používaní termínu Matúšova zem, o interpretácii Čáka v literatúre slovenských národných 
buditeľov, ktorí sú aj vymenovaní, ale napokon aj o jeho odmietnutí slovenskými intelek
tuálmi v druhej polovici 19. a na začiatku 20. storočia. Článok na rumunskej wikipédii čerpal 
takmer výhradne z diel maďarských autorov, s výnimkou článku Matúš Čák Trenčiansky 
v diele Ľudovíta Štúra od Petra Macha.

 z Wikipédia – anglická verzia
https://en.wikipedia.org/wiki/Matthew_III_Cs%C3%A1k
anglicky
Na anglickej stránke wikipédie nájdeme totožný text, členenie, zdroje i obrázky, ako na ru
munskej verzii stránky. Obvyklá poznámka, že text je úplným prekladom z inojazyčného 
článku wikipédie však nie je ani na anglickej, ani na rumunskej stránke.
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 z HN online
https://history.hnonline.sk/starsiedejiny/2194808panvahuatatierbohatstvomatusa
cakabolorozpravkovenasklonkuzivotatrpelparanojou
slovensky
Matúš Čák úplne neušiel ani pozornosti súčasných slovenských médií. 15. augusta 2020 
bol na stránke hnonline.sk, v sekcii hnhistory zverejený článok Pán Váhu a Tatier: Bo
hatstvo Matúša Čáka bolo rozprávkové, na sklonku života trpel paranojou. Ako už titulok 
nasvedčuje, článok je ladený tak, aby upútal bežného čitateľa. Text približne dodržiava chron
ologickú os, pričom na niektorých miestach je doplnený vyjadreniami historika Vladimíra 
Pinďáka z Trenčianskeho múzea, ale pri niektorých tvrdeniach sa odvoláva na publikáciu 
Jána Lukačku Matúš Čák Trenčiansky. Celý článok je však prístupný len pre predplatiteľov 
stránky, bez spoplatnenia je dostupných len 24% textu.
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 z Denník N – podcast zo série Slovenské mýty
https://dennikn.sk/967315/podcastmatuscaktrencianskynebolslovenskyvlastenec/
slovensky
Ďalším slovenským médiom, ktoré si všimlo Matúša Čáka Trenčianskeho je Denník N, ktorý 
mu v roku 2017 venoval jednu časť podcastového seriálu Slovenské mýty. Podcast sa úzko 
sústreďuje na vyvrátenie tvrdenia, že by Matúš Čák bol slovenským vlastencom, pričom 
postupne vypočítava jeho pôvod na severozápade dnešného Maďarska a nadväzujúc na to, 
vyvracia spojitosť medzi etnicitou ovládaného územia a národnosťou feudála. V podcaste 
zmieňuje, že bol jedným z oligarchov, ktorí ovládali časti Uhorska na začiatku 14. storočia, 
avšak prezentované tvrdenie, že jeho panstvo bolo najväčšie, nie je úplne presné, pretože 
podľa územného rozsahu kontrolovali väčšie oblasti páni z Kysaku (prevažne v Zaduna
jsku a na severe Chorvátska) a aj Ladislav Kán (Sedmohradsko). Rovnako diskutabilné je 
tvrdenie, že Matúšom ovládané územie bolo perifériou Uhorska, keďže v tom čase tu už 
existovalo niekoľko dôležitých miest, ktoré získali prvé výsady v predošlom storočí. Rovnako 
nemôžeme zabúdať, že na Matúšovom panstve sa nachádzala aj stredoslovenská banská 
oblasť, kde sa už skôr začali rozvíjať mestá Banská Štiavnica a Banská Bystrica (Kremnica 
získala prvé mestské výsady sedem rokov po Čákovej smrti). 

 z sav.sk
https://www.sav.sk/journals/uploads/03011606Luka%C4%8Dka%20a.pdf
slovensky
Obidva vyššie spomenuté texty zo slovenských médií sa odvolávajú na prácu prof. Jána 
Lukačku. Ten sa osobnosťou Matúša Čáka zaoberá už dlhšie, pričom jeho najvýraznejším 
výstupom k tejto téme je monografia z roku 2017. Na internete od neho môžeme nájsť 
článok, ktorý bol publikovaný v časopise História 3 / 2017. Tento kratší text ponúka 
chronologický prierez životom Matúša Čáka, avšak hlbšie je tu analyzovaný Matúšov 
vzťah voči cirkvi, fungovanie cirkevnej autority na kontrolovanom území a problematické 
vymáhanie cirkevných trestov na Čákovu osobu aj dŕžavu. Text je doplnený obrazovým 
materiálom, na ktorom sú zachytené niektoré hrady, ktoré Matúš Čák ovládal, meno
vite Hrušov, Gýmeš, Tematín, Uhrovec (chybne označený ako Tematín), Živánska veža, 
Topoľčany a hlavná veža hradu Trenčín. Ide o teoretické rekonštrukcie ich vzhľadu z pre
lomu 13. a 14. storočia.
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 z Visit Trenčín
https://visit.trencin.sk/matuscak/
slovensky
Krátky text na stránke Visit Trenčín približuje len časť základných informácií o Čákovi, 
sústreďuje sa najmä na výpočet rozsahu najväčšieho dosiahnutého majetku, ale aj na superla
tívy a vzletné frázy, napr. tú o pánovi Váhu a Tatier, ktorú označuje za neoficiálny titul. Celkový 
výber najvýraznejších senzácií je na danej stránke pochopiteľný, keďže jej hlavným cieľom je 
propagovať cestovný ruch v Trenčíne, pričom taká notoricky známa osobnosť, akou je Matúš 
Čák Trenčiansky, je vhodným spojivom na spopularizovanie hlavnej dominanty mesta.

 z Matúšovo kráľovstvo
https://www.matusovokralovstvo.sk/
slovensky
Matúšovo kráľovstvo je pravdepodobne jedinou internetovou stránkou, ktorá je inšpirovaná 
výhradne Matúšom Čákom Trenčianskym. Vzhľadom k celkovej štruktúre stránky sa javí 
ako akýsi marketingový projekt, ktorý má zastrešovať rôzne subjekty, ktoré sú závislé na ces
tovnom ruchu. Značka Matúšovo kráľovstvo má pritom pomáhať popularizovať jeho činnosť 
či produkty. Stránka je graficky kvalitne spracovaná, preto je až prekvapujúce, že posledné 
datované novinky sa vzťahujú k roku 2002. Ako určitú recesiu môžeme označiť zverejnenú 
ústavu, ktorá je členená na makovice, knihu rekordov, či sekciu VIP občanov, kde nie je 
uvedená žiadna osoba. O samotnom Matúšovi Čákovi sa tu však žiadny text nenachádza.
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 z madari.sk
https://madari.sk/magazin/historiasucasnost/panvahuatatiermatuscaktrenciansky
slovensky

 z rubicon.hu
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1321_marcius_18_csak_mate_felvideki_kiskiraly_
halala
maďarsky
Na internetovej stránke madari.sk je zverejnený nedatovaný článok o Matúšovi Čákovi, 
ktorý stručne predstavuje životopis a v krátkosti aj pôvod jeho rodu. Na konci za článkom je 
poznámka, že text je preložený z originálu, na ktorý je priložené hypertextové prepojenie. Ide 
o článok od Tamása M. Tarjána Csák Máté felvidéki kiskirály halála, ktorý bol zverejnený 
na internetovej stránke časopisu Rubicon. Po preklade maďarského článku však zisťujeme, 
že texty sú odlišné, ale nie vinou nepresného prekladu. Zatiaľ čo v slovenskom texte je 
Matúš Čák označený notoricky známou frázou „Pán Váhu a Tatier“, na maďarskej stránke je 
označený ako „najväčší malý kráľ Maďarska“ (legnagyobb magyarországi kiskirály). Väčšina 
slovenského textu je ale nápadne podobná maďarskému originálu, ide teda o voľnejší preklad. 
Výraz „náš posledný panovník z rodu Arpádovcov“ (utolsó Árpádházi uralkodónkat) je 
preložený jednoducho ako „posledný kráľ z rodu Arpádovcov“. Najvýraznejšou zmenou ale 
je, že v slovenskom preklade úplne chýba posledný odstavec z originálu, v ktorom sa píše, 
že po Trianone sa československá propaganda snažila vytvoriť obraz Matúša Čáka ako vlas
tenca, ktorý sa snažil o nastolenie slovenského štátneho celku. Článok na stránke madari.sk 
je teda zmierlivejšou formou maďarského originálu zo stránky rubicon.hu, ktorý je, naopak, 
v niektorých vyjadreniach citeľne nacionalisticky a privlastňujúco ladený.
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 z provertes.hu
https://provertes.hu/index.php/naturparkikincsestar/hiresemberek/258csakmate
maďarsky
Krátky článok s názvom Csák Máté sa venuje výhradne otázke pôvodu rodu Csákovcov, 
so samotným Matúšom ho spája len názov a obrázok. Podrobnejšie je v ňom analyzovaná 
súvislosť so staromaďarským vodcom Sabolčom, ktorého syn Csák mal údajne vybudovať 
hrad Csákvár v pohorí Vértes. 

 z estředověk.cz
http://www.estredovek.cz/view.php?cisloclanku=2008020003
česky
Na českej stránke strědověk.cz je o Matúšovi Čákovi po slovensky písaný článok zo 17. februára 
2008, ktorého autor má na stránke prezývku Peacemaker. Článok bol rozčlenený obrázkami, 
avšak kvôli relatívne dávnemu vzniku stránky je už časť vtedy použitých obrázkov na in
ternete nedostupná, preto stránka na ich mieste zobrazuje chybu. Text síce vychádza z diel 
známych a renomovaných slovenských historikov, avšak naratív článku Čáka a Čákovcov 
miestami idealizuje, navyše celý článok je písaný značne kvetnato, či až umelecky. Text 
dodržuje chronologickú os, ale miestami zachádza k udalostiam, ktoré síce priamo nesúvisia 
s Matúšom Čákom, ale upozorňujú na niektoré podstatné okolnosti. Veľkým mínusom je, že 
v texte sú viaceré sporné, či nepravdivé tvrdenia. Miestami je tu kladený dôraz na formovanie 
slovenského národného uvedomovania, čoho príkladom môže byť prezentované tvrdenie, že 
Matúš Čák Trenčiansky vyžadoval na ním ovládanom území používanie slovenčiny. Článok 
na tejto stránke, hoci sa na prvý pohľad môže javiť seriózne, určite nie je najvhodnejší na 
vytvorenie základného povedomia o skúmanej osobe.

Spracoval Tomáš Pastucha


