
ĽUDOVÍT HARAKSIM

PRÍSPEVOK K ROĽNÍCKEMU POVSTANIU R. 1631-32 
NA VÝCHODNOM SLOVENSKU

Naša i staršia maďarská historiografia okrem Dóžovho povstania ne
venovala ľudovým hnutiam náležitú pozornosť. Buržoázni historici stáli 
v službách buržoázneho spoločenského poriadku, a preto sa otázkam zápasu 
potlačených tried s feudálmi a buržoáziou venovali len natoľko, nakoľko ich 
bolo možné využiť pre kontrarevolučnú propagandu, pre zavádzanie pracu
júcich más, hlavne maloburžoáznych vrstiev a inteligencie. Buržoázia, 
ohrozená organizovaným robotníckym hnutím, ktoré zapájalo do boja za 
zvrhnutie vykorisťovateľskej vládnúcej triedy najširšie masy ľudu, vo vlast
nom záujme potláčala oživovanie revolučných bojových tradícií národnej 
minulosti. Preto buržoázni historici, ak predsa siahli po spracovaní ľudových 
hnutí, robili to len preto, aby ich zdiskreditovali a poukázali na ich „zhubné 
dôsledky”. Klasickým príkladom môže byť takéto spracovanie roľníckeho 
povstania pod vedením Juraja Dóžu, v súvislosti s ktorým dokazovali, že 
Moháč a stopäťdesiatročné turecké otroctvo po ňom bolo nevyhnutným 
dôsledkom hriešnej roľníckej rebélie „proti právnemu poriadku”. Takéto 
vysvetľovanie je falošné. Moháčska porážka nebola zapríčinená roľníckou 
vojnou, ale bola výsledkom krízy feudálneho spoločenského poriadku. Vlád- 
núca trieda na jednej strane zvyšovala triedny útlak, na ktorý pracujúce 
potláčané masy odpovedali zvýšeným odporom (v roľníckom povstaní roku 
1514 a v baníckom povstaní r. 1525-26) a na druhej strane vnútri vládnúcej 
triedy sa viedol ostrý zápas o nadprácu poddaného. Práve tieto vnútorné 
rozbroje feudálov oslabovali uhorský štát natoľko, že voči vonkajšiemu 
nepriateľovi bol bezmocný.

Dejiny slovenského ľudu sú bohaté na jeho hrdinský zápas s utláča
teľmi za feudalizmu i kapitalizmu. Z proti feudálnych hnutí najmenej spra
cované sú roľnícke hnutia v XVII. a XVIII. stor., z ktorých jedným je aj 
roľnícke povstanie r. 1631-32. Prvé materiály o tomto povstaní boli síce 
uverejnené pred 80 rokmi, no nik nesiahol k ich podrobnejšiemu spracova
niu, ak za takéto nepovažujeme dvojstránkový článok rakúskeho autora 
Fr. Kronesa1 a štvorstránkovú štúdiu Czobora.2 Poznatky o tomto hnutí,

i Fr. K r on e s, Oberungarns Bauernaufstände (Zeitschrift fiir Realschulen und Gym-
nasien). Wien 1862.
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pokiaľ sa uvádzajú v súborných prácach z uhorských dejín, sú čerpané hlav
ne z týchto prác, príp. zo Szalárdiho2 3 kroniky.

V tejto súvislosti treba spomenúť ešte jeden charakteristický jav z bur
žoáznej historiografie. Kníh a štúdií o protitureckých bojoch a o odbojných 
ťaženiach sedmohradských kniežat, o Bocskaiovi, Bethlenovi, o Rákócziov- 
coch je neprehľadné množstvo, ale úloha ľudových más zúčastnených na 
týchto hnutiach nielenže nie je náležíte ocenená, ale dokonca sa skresľuje. 
Zásadným nedostatkom je však úplný nedostatok literatúry o hospodársko- 
sociálnych dejinách tohto obdobia. Je isté, že boj proti silám ohrozujúcim 
existenciu Uhorska, t. j. proti Turkom a Habsburgovcom patrí medzi naj
dôležitejšie udalosti, ale týmto neustálym bojom zďaleka nebol vyplnený 
celý obsah dejín tohto obdobia. Početné povstania poddaných roľníkov 
v rôznych koncoch krajiny svedčia o tom, že triedny boj aj vtedy zaujímal 
prvé miesto, hoci ľudové masy nikdy neprestali podporovať a aktívne sa 
zúčastňovať tak iboja proti Turkom, ako aj proti habsburským žoldnierom. 
Keď z takéhoto hľadiska pristupujeme k skúmaniu udalostí tohto obdobia, 
budeme môcť porozumieť aj také ojedinelé zjavy, ako je napr. sympatia 
poddaných k Turkom. Toto charakterizoval, pravda, dosť jednostranne už 
Takács, keď hovoril o tom, že ľudia bez rozmýšľania prechádzali k Turkom. 
Ich viera — hovorí — trvala dovtedy, kým mali chlieb a akonáhle ho nemali, 
stali sa Turkami.4 Protiturecký postoj poddaných bezprostredne vystave
ných tureckému pustošeniu ukazuje, že s takýmto názorom nemožno úplne 
súhlasiť, i keď možno pripustiť, že sa našli poddaní, ktorí sympatizovali 
s Turkami. Vyplývalo to z konkrétnej situácie poddaných, ktorí vo svojom 
utrpení verili, že pod vládou Turkov sa nemôžu mať horšie ako v oblastiach 
obsadených Habsburgovcami, kde sa uplatňovala žoldnierska svojvôľa a 
knuta uhorského feudála. Konečne, aj tureckí pašovia prostredníctvom 
svojich špehúňov lákali poddaných z habsburského Uhorska na spustnutú 
pôdu v rukách tureckých veliteľov, sľubujúc im ma obsadenom území veľké 
výhody. O pomoc u Turkov sa uchádzali aj povstalci r. 1631-32 aj napriek 
tomu, že ich považovali za „ničiteľov krajiny” a bojovali proti nim. Je však 
potrebné spomenúť a zdôrazniť aj to, že povstalci r. 1631-32 sa obrátili aj 
na Juraja Rákócziho I., aby sa postavil na ich čelo. Tento však odmietol, 
hoci z predchádzajúcich odbojov sedmohradských kniežat mohol vidieť, že 
títo svojim úspechom predovšetkým vďačia pomoci ľudových hnutí.

V poslednom čase sa v odbornej spisbe častejšie spomína povstanie 
r. 1631-32 a keďže je známe, že zasiahlo pomerne rozsiahle územie niekoľ
kých stolíc — Boršodskej, Abovskej, Spišskej, Šarišskej, Zemplínskej a 
Užhorodskej5 — predpokladá sa o ňom, že sa v málo čom líši od iných zná
mych roľníckych povstaní. Ale zo zachovaných prameňov sa povstanie roku

2 Czobor Alfréd, Az 1631 -ki parasztlázadás tôrténetéhez. Tôrténelmi kôzlemények 
— Tornavármegye multjából, гос. IV., č. 1—4, 22—6.

3 Szalärdi János siralmas magyar krónikáia (kilenc kônyvei), Pešť 1853, vo vydaní 
Keménya, 83—86.

4 Takács Sándor, Rajzok a tôrôk világból, I. Budapest 1915, 329.
5 Századok, 1871. Tôrténelmi tár, 1884, 1887—88, 1892. Korpornay János, Abauj- 

vármegye mono graf iája, zv. II, Košice 1878. V tomto zväzku monografie autor uverej
ňuje protokoly zo stoličných zhromaždení šľachty, ktoré obsahujú údaje o povstaní 
r. 1631—32.
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2631-32 javí ináč. Treba však spomenúť, že pramene, ktoré sme použili pri 
písaní tohto príspevku, i keď sme použili doposiaľ neznámy materiál, ne
umožňujú podať úplný obraz povstania. Bola to prevažne korešpondencia 
a obežníky pre stolice, ktoré sa zachovali v archívoch bývalých stolíc (šariš
ská, Spišská, Abovská, Užhorodská). Analýza materiálu presvedčivo ukazuje, 
že povstanie r. 1631-32 bolo svojím programom i skutkami veľmi umiernené, 
aj keď si uvedomujeme, že za feudalizmu program, ideológia roľníckych 
povstalcov veľmi často zaostáva za ich skutkami. Ak sa nájde nový materiál 
o tomto povstaní, umožní iste lepšie chápať jednotlivé udalosti a ich vzá
jomnú súvislosť, sotva však prispeje k vyvráteniu vyššie uvedeného názoru. 
No i tak nemožno tento príspevok pre torzovitosť materiálu považovať za 
prácu, v ktorej by roľnícke povstanie r. 1631-32 bolo úplne vykreslené.

Skôr ako prejdeme k udalostiam roľníckeho hnutia r. 1631-32, je po
trebné uviesť mienky poniektorých autorov o príčinách vypuknutia povsta
nia a aspoň v krátkosti poukázať na skutočné príčiny nespokojnosti podda
ných, ktoré nakoniec podmienili povstanie. Acsády v knihe o dejinách 
poddanstva v Uhorsku zdôrazňoval jeho sociálne príčiny. Krones v ňom 
videl iba protikatolícky odboj protestantských poddaných; na druhej strane 
Czobor zdôrazňoval veľké porozumenie šľachty voči povstavším poddaným. 
Objektívne príčiny povstania najlepšie vystihol Acsády. Tento dosť pre
svedčivo opísal ťažké položenie poddaných v Uhorsku, ktoré sa za jedno 
storočie od Dóžovho povstania značne zhoršilo. Nedostatkom Acsádyho je, 
že príčiny zhoršenia položenia poddaných vidí predovšetkým ako dôsledok 
ničivých vojen a nevidí tie príčiny povstania, ktoré vznikali v dôsledku roz
šírenia tovarovej výroby. Veľkostatky a šľachtické majetky od XVI. stor., 
ako na to poukazuje Pach,6 v dôsledku konjunktúry postupne rozširovali 
tovarovú výrobu, ktorá sa uskutočňovala majerovým hospodárením, t. j. 
obrábaním pôdy vo vlastnej réžii zemepána. No celková hospodárska za
ostalosť Uhorska zapríčinila, že zemepáni nemohli prejsť na úplne nový 
spôsob hospodárenia, v dôsledku čoho ani nedošlo k odbúravaniu starých 
feudálnych výrobných vzťahov medzi poddanými a zemepánmi, ktoré nielen
že sa zachovali, ale dokonca sa aj upevnili. Zákony z konca XVI. stor., ktoré 
znemožňovali slobodné sťahovanie a celý rad iných opatrení, prispeli k utu
ženiu nevoľníckej závislosti poddaných od zemepána. Takáto závislosť pod
daných od zemepána v XVI.—XVIII. stor. bola známa i v iných európskych 
feudálnych štátoch, ktoré prekonali.stredovekú krízu feudalizmu. Akademik 
Grékov túto nevoľnícku závislosť označil za najsurovejšiu formu závislosti 
poddaného od svojho zemepána.7

Poddaní v Uhorsku snáď ani nepociťovali v takej miere priame dôsledky 
alodizácie — vyvlastňovania ako práve jeho nepriame dôsledky — zosilne
nie vykorisťovania, hoci z územia, kde sa povstanie odohralo, máme niekoľko 
údajov o tom, že ani vyvlastňovanie ani okliešťovanie roľníckych usadlostí 
nebolo nijakou zvláštnosťou.8 Pre dostatok voľných, opustených pozemkov 
v každej stolici nedochádzalo vo väčšom meradle k „oddeľovaniu výrobcov

6 Pavol Pach Zsigmond, K problémom pôvodnej akumulácie kapitálu v Uhorsku, 
Bratislava 1952.

i Grekov, Krestiane na Rusi, Moskva—Leningrad 1946, 781.
8 B a 1 á z s Éva, Jobbágylevelek, Budapest 1951, 80; Pac h, c. d., 25, 31 a inde.
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od výrobných prostriedkov”, a preto pre zakladanie majerov medzi zeme
pánmi a poddanými len zriedkakedy dochádzalo k ostrejším konfliktom. 
Zemepán si ani nemohol dovoliť zbaviť poddaných pôdy úplne, lebo tým by 
sa vystavil nebezpečenstvu straty pracovnej sily, bez ktorej hospodárenie 
na majeroch nebolo možné. Naopak, zemepáni vyvíjali veľké úsilie o pev
nejšie pripútanie poddaných k pôde, lebo počet námezdné pracujúcich, t. j. 
bírešov bol na majetkoch nepatrný a všetky práce vykonávali poddaní v rám
ci svojich robotných povinností, ktoré sa neúmerne zvýšili. Aj supliky pod
daných sa dotýkali prevažne robôt, ktoré boli nútení vykonávať na majeroch. 
Napr. v tridsiatych rokoch XVII. stor. poddaní dediny Rozhanovce sa žalo
vali, že ich ženú do roboty na odľahlé majere v Čičave, Slanci, Vranove, Seni, 
Vajanoch a inde, čo predtým nebolo.9 Aj inštrukcie zemepánov pre hospo
dárskych úradníkov obsahujú direktívy o tom, ako treba „dobre zamest
návať” poddaných a iným spôsobom ťažiť z ich práce na majeroch. Takto 
v dôsledku rozšírenia tovarovej výroby na zemepanských majetkoch robotné 
povinnosti sa nepomerne zvýšili a pre poddaného znamenali obrovskú ťarchu. 
Preto je prirodzené, že aj povstalci r. 1631-32 sa ohradzovali proti rnnoho- 
dňovým robotám, nazdávali sa totiž, že cisár vydal také nariadenie, v ktorom 
stálo, aby roboty nepresahovali viac ako päť dní v mesiaci.10

V dôsledku zvýšeného vykorisťovania sa zosilňujú úteky poddaných, 
ktorým feudáli chceli čeliť prísnymi opatreniami. Vysoko trestali akýkoľvek 
nepovolený odchod poddaného od svojho zemepána. Slobodné sťahovanie 
bolo však pre mnohé prekážky prakticky znemožnené. Praktický zmysel 
týchto opatrení spočíval v tom, aby zabezpečili feudálne vykorisťovanie 
roľníkov, upevnili ich závislosť od zemepána a takto zabezpečili pre zeme
pána dostatok pracovných síl.

Majerové hospodárenie znamenalo pre poddaných dvojité bremeno. 
Zemepán pre majer zaberal najlepšiu pôdu, čo znamenalo toľko, že sa zmen
šoval rozsah poľa, lúk i pašienok poddaných aj napriek tomu, že bol dosta
tok pôdy. Pritom sa zvýšili robotné povinnosti poddaných, ako orba, žatva, 
mlatba, stavba a oprava budov, furmanky a pod. Preto sa zostrujú triedne 
protiklady a zvyšuje sa triedny zápas nevoľníkov so šľachtou. „Roľnícky 
ľud — konštatuje súčasník v prvých rokoch XVIII. stor. — sa nachádza 
v zúfalstve z ohromných bremien a neľutuje zabíjať svojich pánov a vrch
nosť.”11 Tieto slová príslušníka vládnúcej triedy sú charakteristické nielen 
pre začiatok XVIII. stor., ale pre celé toto obdobie a potvrdzujú aj výrok 
povstalcov r. 1631-32, že povstali pre „ťažký život”. Skutočne, obdobie 
XVI.—XVIII. stor. v Uhorsku je veľmi bohaté na roľnícke povstania. Len 
v dvadsiatych rokoch XVII. stor. zatiaľ poznáme na území Slovenska vzbury 
na Devíne, v Krásnom Brode a v Nitrianskej.

Bezprostredný popud k povstaniu poddaných r. 1631-32 dali rabovač- 
ky vojakov. Obyvateľstvo hornouhorských stolíc, kde sa roľnícke povstanie 
odohralo, veľmi trpelo od neustálych vojenských ťažení, táborov a rekvi- 
rácií, ktoré sa tu udomácnili v časoch pätnásťročnej tureckej vojny 
(1593—1606), i protihabsburských povstaní za Bocskaia a Bethlena. Poddaní

9 B a 1 á z s Eva c. d., 72.
O tom pozri vypočutie vodcu povstania Petra Császára, Tort. tár, 1884, 106.

u Thaly Kálmán, Gr. Bercsényi család III, 61.
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boli nútení bezmocne sa prizerať na to, ako im žoldnieri, janičiari alebo 
hajdúsi rabujú dom, odháňajú dobytok a odnášajú všetko, čo ešte ostalo po 
zaplatení desiatku, deviatku, daní a rôznych poplatkov. Najstrašidelnejšie 
zločiny zo všetkých páchala lúpeživá cisárska soldateska. Napr. Spišská 
stolica r. 1601 hlásila, že „tohto roku sa vyľudnilo 278 domov ... v dôsledku 
požiaru, moru a vďaka vojsku Jeho Veličenstva.”12 Ale ani vojakov sedmo- 
hradských kniežat a hajdúchov nemožno pokladať za lepších. Poddaní 
z Čanoku (Černoku?) r. 1601 „v mene živého boha” prosia pomoc proti 
rabovačkám hajdúchov.13 V prvom desaťročí XVII. stor. sa sťažujú na ra
bovania vojakov aj poddaní Kráľovského Chlmca.14 No nielen poddaní sa 
žalujú na vojakov, ale aj hlásenia stoličnej šľachty sú plné žalôb na nich, 
lebo aj drobná stoličná šľachta nebola dosť bezpečná pred ich výčinmi. 
Vojaci vedeli pod pláštikom číreho náboženského fanatizmu páchať na ino- 
nábožemských obciach aj najväčšie zločiny. Koľko vytrpel poddaný roľnícky 
ľud od vojakov, vidieť aj z toho, že medzi požiadavkami povstalcov, zhrnu
tými v štyroch bodoch, na prvom mieste stojí, aby neslýchané sužovania 
a ničenia pôsobené vojakmi, ktoré už trvajú štyridsať rokov, nadobro 
prestali.

V týchto nezriadených pomeroch štátna a zemepanská moc ne
mohla poddaným poskytnúť ani minimálnu ochranu, lebo bola bezmocná 
proti lúpežníkom a vojakom. Túto ochranu zverila tzv. sedliackej stolici 
(zápis). Bola to obranná organizácia, pozostávajúca z poddaných a mala 
brániť ich osobnú a majetkovú bezpečnosť.15 Gyárfás je tej mienky, že 
najstaršie stopy sedliackej stolice sú práve z košickej oblasti,16 kde sa 
odohralo povstanie r. 1631-32. V tridsiatych rokoch XVII. stor. je však 
táto organizácia rozšírená už aj v iných stoliciach. Skutočnosť, že v košickej 
oblasti (blízko tureckých hraníc) existovala nejaká obranná inštitúcia pod
daných, potvrdzuje sám hornouhorský kapitán Mikuláš Forgács, ktorý 3. 
apríla 1632 v liste poddaným nariadil odovzdať všetky zbrane, okrem obcí, 
kde ich držanie proti Turkom bolo predtým povolené.17 Je len samozrejmé, 
že zemepáni by neboli dali poddaným do rúk zbrane, keby nemali istotu, že 
poddaní ich nepoužijú proti nim. Takúto záruku mohli poskytnúť spomenuté 
organizácie poddaných — sedliacke stolice, ktoré boli pod neustálou kon
trolou šľachty a boli už v čase povstania dosť rozšírené. Preto Gyárfásovu 
mienku o jestvovaní sedliackej stolice v košickej oblasti možno považovať 
za správnu, a tým viac, že jej jestvovanie potvrdzuje celý rad iných okol
ností. Na zakladaní sedliackych stolíc sa zúčastňovala aj stoličná šľachta, 
ktorá to, pravda, nerobila z ľútosti nad poddanými, ale len preto, lebo sama 
bola materiálne zainteresovaná aspoň na minimálnej ochrane poddaných, 
ktorých vykořisťovala. Kompetencia sedliackych stolíc sa neobmedzovala 
len na ochranu, ale časom sa rozšírila aj na samostatnú sudcovskú prá-

12 Conscr. dicalis 26, citované podľa Petrova, Kdy vznikly ruské osady na Uhorské 
dolní zemi a vůbec za Karpaty? Český čas. hist. 1923, 413. 

is B a 1 á z s Éva, c. d., 64—65. 
n B a 1 á z s Éva, c. d., 64.
i* Gyárfás István, A parasztvármegye. Tôrténettudományi értékezések, 9, Buda

pest 1882, 11.
15 Gyárfás, c. d., 10. 
n Századok 1871, 438.
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vomoc v menších právnych záležitostiach. Príslušníci sedliackej stolice mali 
nariadené pod ťarchou pokuty 3 florénov nadobudnúť si zbrane.18 Na čelo 
sedliackych stolíc boli postavení sedliacki kapitáni a poručíci. Kapitánov 
menoval župan zo štyroch kandidátov, ktorých navrhli poddaní. O tomto 
sa dozvedáme z uznesení Peštianskej stolice r. 1638. Nech „sedliaci — hovorí 
uznesenie — zvolia po štyroch zámožných (v pôvodnom texte „értékes”, 
t. j. vagyonos) odvážnych, smelých chlapov v tých oblastiach, kde je po
trebné mať poručíkov”. Títo sa dostavia k županovi, ktorý najdôstojnejšieho 
z nich menuje za hlavného hodnostára sedliackej stolice. Sedliacki kapitáni 
a poručíci mali prisahať, že budú dodržiavať nariadenia stoličných úradov. 
Ktorý by z nich v budúcnosti nechcel poslúchať, mal byt prísne potrestaný.19 
Sedliacka stolica mohla konať aj svoje zhromaždenia, na ktorých sa vždy 
mali spomenúť záväzky funkcionárov sedliackej stolice. Takto vznikla 
ozbrojená organizovaná moc poddaných roľníkov, ktorá mohla byť zákla
dom každého protifeudálneho odporu. Šľachta to predvídala, a preto dbala 
o to, aby sa na čelo sediackej stolice dostali „rozvážni, zodpovední” a bohatí 
gazdovia, o ktorých mali istotu, že nepovedú ozbrojených roľníkov proti 
zemepánom. Týchto zámožných sedliakov, predchodcov dnešných kulakov, 
s drobnou šľachtou spájalo aj vykorisťovateľské postavenie na dedine. Roz
voj tovarovopeňažných vzťahov zasiahol aj ich hospodárstva a kým väčšina 
poddaných sa ochudobňovala a upadala do stavu želiarov, oni bohatli. Tento 
proces na začiatku XVII. stor. ešte nie je taký badateľný, ale koncom XVIII. 
stor. je zrejmý. Funkcie všetkých dedinských úradov sa zverovali týmto 
bohatým gazdom. Z konca XVII. stor. sú údaje aj o tom, ako bohatí gazdovia 
vykořisťovali dedinskú chudobu. Napr. „kmeti” makovického domínia roku 
1698 namiesto seba posielali do roboty želiarov a za týždennú prácu im 
platili 1 florén.20 Za takých okolností bolo ich záujmom tlmiť triedny boj 
poddaných roľníkov na dedine, nakoľko sa len dalo. Pre posudzovanie po
vstania je veľmi dôležité poznanie úlohy funkcionárov sedliackej stolice, 
lebo povstanie sa odohralo v jej rámci a jej funkcionári sa stali hádam bez 
vlastnej vôle vodcami povstania r. 1631-32, čo sa ale veľmi nepriaznivo 
odrazilo na jeho celom priebehu.

Po Bethlenovej smrti sa rozpútal veľký zápas o sedmohradský kniežací 
stolec. Medzi pretendentmi vynikali ako najvážnejší kandidáti Juraj Rá- 
kóczi I. a palatín Mikuláš Eszterházy, ktorý sa celkom vážne usiloval o jeho 
získanie. Spupný magnát sa neuspokojil ani potom, keď Juraja Rákócziho 
sedmohradské stavy zvolili na trón; najímal proti nemu vojakov a posielal 
ich do okolia Košíc,21 aby boli blízko hraníc Sedmohradska. Došlo aj k otvo
reným zrážkam, počas ktorých sa vypálilo niekoľko miest a dedín.22 Dôsledky 
sa ihneď prejavili, čo vidieť aj z toho, že už r. 1630 máme zprávy o ne
pokojoch v košickej oblasti.23

18 G y á r f á s, c. d., 25.
19 G y á r f á s, c. d., 24.
20 Oleksander M i c j u k, Nárysy z sociarnoji-hospodárskoji istoriji Podkarpatskej! Rusi, 

II, Užhorod 1936, 201,
21 S z a 1 á r d i, Kronika, 75.
22 S z a 1 á r d i, Kronika, 77.
23 Kor p or n a y, c. d., 211.
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K otvorenému povstaniu však došlo až neskoršie, keď Eszterházy 
poslal do košickej oblasti vojakov kapitána Barkócziho a Kovácsa. Z Eszter- 
házyho listu sa dozvedáme, že vojská Kovácsove a Barkócziho došli sem 
niekedy po 20. júni. Boli to vojaci, ktorí sa regrutovali na území Uhorska 
— aspoň tak svedčia pramene, ktoré ich odlišujú od „cudzích nemeckých 
vojakov” — ale svojím správaním sa ničím nelíšili od cisárskych žoldnierov. 
Ich drancovania sa už 29. júla stali predmetom rokovania abovskej šľachty 
na stoličnom zhromaždení v Gonci. Na tomto zasadaní sa šľachta uzniesla 
poslať vyslanca k palatínovi, ktorý mal žiadať odčinenie „strašidelných a 
početných krívd pôsobených vojakmi”, odvelenie cudzích vojsk a najmä 
„skrotenie vojakov Ladislava Barkócziho a Petra Kovácsa”. Šľachta asi 
nedúfala, že vyslanec dosiahne u palatína nejaké kladné výsledky, a preto 
zdôraznila, že keď palatín nebude ochotný poskytnúť pomoc, nech sa vysla
nec odoberie priamo k cisárovi.24 Ale nielen abovská šľachta sa zaoberala 
touto otázkou. Aj boršodská zemianska stolica na svojom zasadaní vo Sv. 
Petri nad Slanou (Sajószentpéter) sa uzniesla 14. augusta o splnomocnení 
vyslanca Abova, aby rokoval s palatíinom aj v ich mene.25 Šľachtu obidvoch 
stolíc nútila podniknúť takéto opatrenia vážna nespokojnosť medzi podda
nými, ktorá mohla každú chvíľu prepuknúť v povstanie. Avšak stoličný 
vyslanec sa ani nestačil vypraviť, keď poddaní nevládali ďalej znášať dran
covania a lúpenia vojakov a ako prameň hovorí, zbehli sa do Gôncu. Týmto 
zhromaždením poddaných v prvých augustových dňoch možno datovať za
čiatok hnutia. To, že poddaní sa jednotne zbehli v Gonci, možno vysvetliť 
buď tým, že schôdzka bola vopred pripravovaná, alebo že to bolo živelné 
zbehnutie sa poddaných na miesto zhromaždenia príslušníkov sedliackej 
stolice, odkiaľ v prípade potreby tiahli proti nejakým lúpežníkom. Zatiaľ 
nemáme zpráv o tom, či poddaní na toto zhromaždenie robili nejaké prí
pravy, a preto s veľkou pravdepodobnosťou možno predpokladať, že zbeh
nutie poddaných sa uskutočnilo v rámci sedliackej stolice, ktorá takéto 
rýchle zbehnutie poddaných umožňovala.

Rokovania poddaných v Gonci sa viedli vo veľmi zmierlivom tóne, čo 
je nezvyklým zjavom pri roľníckych povstaniach, v ktorých práve na za
čiatku prevláda veľká živelnosť a potenciálnosť. Možno to vysvetliť iba tak, 
že na čelo hnutia r. 1631-32 hneď na začiatku sa dostali umiernené živly, 
ktoré znemožnili roľníckemu povstaniu úplne sa rozvinúť. Boli to sedliacki 
kapitáni a poručíci, ktorí sa ako funkcionári sedliackych stolíc samočinne 
dostali na čelo povstania. Títo tiež mali záujem na tom, aby rabovačky vo
jakov prestali, veď ohrozovali aj ich majetky, no kým väčšina poddaných 
chcela tomu čeliť so zbraňou v ruke a so zbraňou vynútiť od šľachty, aby 
podnikla rozhodnejšie opatrenia proti vojakom, sedliacki kapitáni to chceli 
dosiahnuť miernou cestou. Už v Gonci sa ujali dosť pevne riadenia hnutia 
a znemožnili prepuknutie ozbrojeného povstania. No poddaní na zhromaž
dení v Gonci sa zaoberali nielen otázkou lúpenia vojakov, ale rokovali aj 
o svojom ťažkom položení.26 Medzi zhromaždenými .boli aj takí, ktorí sa 
vyslovovali za ozbrojené povstanie, ale ich činnosť sa sedliackym kapitánom

24 K o r p o r n a y, c. d., 211.
25 Korpornay, c. d., 211—212.
26 Torr. t ár, 1887, 636.
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podarilo paralyzovať. Títo umiernení vodcovia hnutia nanútili ostatným 
povstalcom svoje plány, ako dosiahnuť odstránenie najpálčivejších krívd, 
prednesených na tomto zhromaždení. Kapitáni vybrali spôsob predostrenia 
požiadaviek, teda spôsob, ktorý týmto umierneným živlom najlepšie 
vyhovoval. Takto vznikla petícia poddaných, ktorá pozostávala zo štyroch 
bodov, ktoré v mene povstalcov predostrel košickému vicegen. Jánovi Bor- 
nemisszovi sedliacky kapitán Peter Császár, poddaný z dediny Aranyos 
v Boršodskej stolici. Petícia obsahovala požiadavky, aby prestali vojenské 
pľundrovania a lapačka vojakov sa nediala takým strašným spôsobom a aby 
za terajšiu schôdzku v Gone i poddaní néboli trestaní. Bornemissza mal 
splnenie týchto požiadaviek zaručiť palatínovým glejtom, ktorý žiadal vy
baviť za mesiac, a zatiaľ sa mal sám postarať o to, aby pľundrovania vojakov 
prestali.27 Boli to naozaj mierne a splniteľné požiadavky, ktoré sa aspoň 
v takej miere dotýkali záujmov šľachty ako záujmov povstalcov, veď 
v podstate obsahovali len požiadavky ochrany majetkov a osobnej bezpeč
nosti, o ktorých rokovala aj šľachta na svojom zasadaní 29. júla. Samozrej
me, tieto požiadavky nevyjadrovali vôľu väčšiny povstalcov, ktorí nielenže 
nesúhlasili s takýmto programom, ale boli za iný, za ozbrojený postup. 
O tomto svedčí aj údaj z Császárovej súdnej výpovede v marci r. 1632, 
v ktorej sedliacky kapitán hovoril, že on a jeho zástupca Šebestián Tóth 
z Noszvy s plačom odhovárali povstalcov od toho, aby útočili na svojich 
pánov.28 Možno, že takéto priznanie bolo od neho vynútené mučením, alebo 
že sa chcel ukázať šľachte v lepšom svetle, no ono sa predsa nijako neprieči 
úlohe, akú vykonávali sedliacki kapitáni a poručíci v tomto povstaní. O ich 
brzdiacej úlohe máme údaje aj na inom mieste Császárovej výpovede, keď 
tvrdil, že sedliacki kapitáni a poručíci nepovolili útok na dom Jána Káthaya 
v Encsi,29 hoci väčšina povstalcov bola za to. Rozpory v povstaní badať 
aj inde. Živelný rozmach hnutia, ako sme to už spomenuli, bol tlmený čin
nosťou sedliackych kapitánov, ale na druhej strane vidíme, že povstalci 
násilím nútili obce k tomu, aby sa zapojili do povstania. Zachovala sa sťaž
nosť poddaných z obce Forró, v ktorej sa žalovali na povstalcov, že ich 
nútia pridať sa k nim a ak to neurobia, „spľundrujú ich dedinu”.30 Pravda, 
je otázne, či táto sťažnosť naozaj vyjadrovala vôľu všetkých obyvateľov, 
z ktorých mnohí mohli byť proti povstaniu. Zapojenie nových obci do po-

2? 1. Quoad a 40 Annis Militares diversas insolentias, quibus mirum et inauditu inmo- 
dum ei vexabuntur, in posterům ne fiant. 2. Si ad defensionem Regni milites conscri- 
bentur et conducentur. Ne talibus litteris Publycatoris ora divina Nuncina Posthabentis, 
et tali indisciplinata forma, fiat qualitr. militum consriptio. 3. Sub moderna tumultariae 
ipsorum insurectione et armorum Sumptione omnibus et singulis a minimo ad Summum 
Generalis Amnistia datur a Sua Majestáte dno palatino, et vice Generále Cassoviensi 
Joanne Bornemissza. 4. Ut captias script, ipsor. Chalonnaidus alii domittantur. Ad 
premissa Caute ria fidei litteras Reversales dominas d. Vice Generalis, et ad Mensem 
a datis literarum Reversalium a dno Payatino referent: et militareas insolentias tollat, 
et militem istm in offinatem vel tollat, vel extera Regni Viscera ransmittat et oderat... 
K o r p o r n a y, c. d., 212.

28 „magát mindazáltal és vicéjét Nossvai Tóth Sebestyént úgy valotta, hogy nem con- 
senciálták erre sem egy voxon a tôbbivel nem voltak, sôt maga ugyan sirással dehor - 
tálta a tôbbit” ... Tort. tár. 1884, 106.

29 „hogy mikor Forrón és Aszalon volt gyulések, a kôzség azon volt, hogy Kátai János 
uram Encsi házára menjenek és felverjék, de akik fôkvôk voltak kôztôk, nem engedték”. 
Tort. tár. 1884, 107.

30 Tort. tár. 1892, 572—573.
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vstania zatiaľ malo aj svoj praktický význam, lebo celému hnutiu pridávalo 
na váhe. Povstalci však od začiatku prežívali rozpaky, ktoré vyplývali jednak 
z toho, že nevedeli, ako sa -budú udalosti po podaní petície ďalej vyvíjať 
a jednak preto, že sa nevedeli uzhodnúť na tom, ako by bolo dobré ďalej 
postupovať. Medzi vodcami povstania a povstalcami bol v tomto zásadný 
rozpor, no vodcovia povstania predsa, vďaka svojmu predošlému postaveniu, 
pevne ovládli hnutie a zatiaľ nechceli jeho vedenie vypustiť z rúk. Pravde
podobne z týchto príčin medzi povstalcami skrsla myšlienka získať pre 
vedenie hnutia iných vodcov. Ani z radov radikálnejších povstalcov sa nik 
necítil dosť povolaný na túto funkciu, a preto pomýšľali na pozvanie neja
kého pána alebo šľachtica. Vyskytli sa hlasy, aby na čelo hnutia bol pozvaný 
zeman Michal Figedy z Onódu, ale k tomu predsa nedošlo a všetko zostalo 
po starom.31 Príčina tohto váhania vážila v nádeji, že požiadavky predostreté 
Császárom budú pravdepodobne prijaté, a to opäť posilnilo postavenie 
sedliackych kapitánov. Schôdzka poddaných totiž veľmi nastrašila šľachtu 
a táto hneď vypravila do Gôncu deputáciu, ktorá mala navrhnúť povstalcom, 
aby sa rozišli. Členmi deputácie boli podžupan Lánczi, slúžni Peter Hamvay, 
František Monaky, Štefan Osztorharits Horvát, Štefan Balay a prísažní 
Pavol Berszely a Tomáš Nagy z Kiskinižu.32 O podrobnostiach jednania de
putácie s povstalcami sa nedá veľa povedať, ale je nepochybné, že ich pre
sviedčala o tom, že Bornemissza ich požiadavky splní, len čo sa rozídu. 
Poddaní uverili ich sľubom, lebo aj Bornemissza sa zaviazal splniť ich po
žiadavky a takto sa povstalci začali rozchádzať, uzhodnúc sa na tom, že 
keď palatínov reverz za mesiac nedôjde, znovu sa zídu. Skutočne, k novému 
zhromaždeniu poddaných došlo ešte pred vypuknutím mesačnej lehoty, a to 
v dôsledku Bornemisszových násilníckych opatrení, ktorý vidiac, že pod
daní sa rozišli, znovu narušoval podmienky, na základe ktorých došlo k do
hode s poddanými.33 O týchto udalostiach píše aj Hasszan paša vo svojom 
liste z konca októbra r. 1631 Eszterházymu, ktorý obviňoval pašu, že Turci 
rozdúchali povstanie medzi poddanými Uhorska. Hasszan paša na tieto 
obvinenia odpovedal, že už prv upozorňoval jágerského beja na nebezpe
čenstvo povstania poddaných a tento poslal k nim svojich ľudí, ktorí rokovali 
so sedliackymi kapitánmi a dosiahli to, že povstalci sa rozišli. „Ale vaši 
kapitáni — píše ďalej — neostali na pokoji, ale ozbrojili zdatnejších ľudí 
a strašiac poddaných väznením, utláčaním a stratou majetku, znovu zaprí
činili ich zbehnutie”.34 Táto schôdzka poddaných sa konala pred 12. septem
brom vo Sv. Petri nad Slanou.

Je veľmi zaujímavé, ako sa k požiadavkám povstalcov stavala šľachta 
a Bornemissza. Šľachta mala záujem na tom, aby požiadavky poddaných

31 „Valotta, hogy volt ilyen szó kôzôtôk, hogy nekik valami úri, avagy nemes renden 
való ember kellene elôttôk járónak, de nevezet szerint egy sem volt denominálva, 
hanem Gôncôn létekben emlegették Figedi Mihályt az ônadit, hogy igen jó volna 
kôzikben elôttôk járónak..Tort. tár, 1884, 106.

32 Korporany, c. d., 211.
33 Kemény Lajos, Abauj-Tornavármegye tort. monografiája II, 2, Košice 1915, 14.
34 Tort. tár, 1885, 581—582.
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Bornemissza splnil,35 lebo v nijakom prípade sa nechcela zahrávať s povsta
ním. Bornemissza, aj keď sľuboval splnenie predložených požiadaviek, bol za 
ozbrojené potlačenie povstania. Avšak pre malý počet vojska nemohol ihneď 
vyraziť proti povstalcom. Bol si vedomý, že malým počtom vojakov sotva 
môže dosiahnuť nejaké úspechy, a preto sa uchýlil k sľubom, pomocou kto
rých chcel získať potrebný čas pre organizáciu potlačenia povstania ozbro
jenou mocou. O tom, že od prvých dní povstania vážne pomýšľal na jeho 
potlačenie zbraňou, svedčia aj jeho obežníky stoliciam s nariadením o insu- 
rekcii. Darmo ho prosila šľachta, aby splnil to, čo sľúbil povstalcom, aby 
nedával nové príčiny k vzbure, Bornemissza ostal vo svojom rozhodnutí ne
oblomným. V liste zo 17. augusta dbvinil šľachtu, že sa zastáva poddaných 
v cigánstvach a pripisoval jej aj to, že roľníci sa vzbúrili. Podľa neho 
príčinou vzbury nebol útlak poddaných šľachtou, ale vraj naopak, zhovie
vavý postoj šľachty k poddaným. Pľundrovanie vojakov nepovažoval za dosť 
vážny dôvod k povstaniu a doslovne napísal, že vraj „poddaní sú ochotní 
za stratu jednej-dvoch sliepok zabíjať vojakov Jeho Veličenstva”.36 Preto 
s veľkým uspokojením uvítal cisárov list, v ktorom sa pravdepodobne žia
dalo rozhodne zakročiť proti povstalcom, aby sa zabránilo ďalšiemu rozší
reniu vzbury.37

Z korešpondencie Bomemisszu a Eszterházyho v tomto čase vidíme, 
aký panický strach mala šľachta pred ľudovým povstaním. Časté vzbury 
poddaných v Uhorsku im pripomínali hrôzy sedliackych vojen, krvavé skon
covanie poddaných so svojimi vykorisťovateľmi-zemepánmi a utvrdzovali 
ich v predstave, že sedliacke povstanie snáď môže aj zvíťaziť. Eszterházy 
v liste z 31. marca 1632 pripomínal šľachte „povstanie poddaných za kráľa 
Vladislava”, za ktorého „bolo v krajine strašidelné krviprelievanie a niče
nie”. Vystríhal šľachtu pred tým, aby nedopustila taký stav, za ktorého 
by poddaní mohli šľachte určovať zákony, lebo to ešte „aj potomci budú 
ľutovať”.38 Eszterházy starostlivo sledoval udalosti a neveril, že poddaní 
sa uspokoja, ak dostanú reverz. Svoje obavy vyjadril v liste z 21. augusta 
1631 Šarišskej stolici, v ktorom píše, že „nemožno veriť poddaným, hoci 
dali pekné sľuby šľachte, lebo rebélie... v predchádzajúcich rokoch priná
šali pre šľachtu len záhubu”.39

55 Tretí bod inštrukcie šlachty pre delegátov, ktorí boli poslaní k Bornemisszovi, aby ho, 
požiadali o dodržanie sľubov daných povstalcom znel: „Kérni kel eo Kgmet hogi azon 
lészállott és szedáltatott feold neputel az mint és mi formán végézet, Igéreti szerint 
minden Punktiaiban azon legien hogi adimplealtassk ne adassek ok teôleôk ad nova 
milendi;... Korpornay, c. d., 214.

36 „Mint esett, hogy ilyen mód s minden ut kivtil az egész fold népe megindult tudható, 
hanem ha azok tudhatják, az kik a jobbágyokat képtelen hazugságoknak helyt adván 
oltalmazzák, holott egy két tikjoknak elveszéséért kíszek lettek volna az ô felge vitézeit 
levágni”... Tort, t ár, 1887, 630: Tiež Archív stol. Spišskej (SA), Acta Anni 1630—40, 
Fasc. IV, Inv. I. No 2.

37 Miután igyekezetem az volt, hogy pórságnak csendesen való lesszállitása^ felôl Nag- 
tokkal hirtelen hozzánk érkezet levele szándékomban meggátolta” ... Tort. tár, 1888, 127.

38 „Jól meglássa annakokáért, mint cselekszik Kgmetek... hogy bizony mind maga 
s mind maradéka megbu^ul érette”... „jusson eszében Kgmeteknek az László király 
idejében való pórok támadása, ki miatt minemu nagy vérotás, és az országban való 
pustulás tôrtént volt” .. . Tort, tár, 1888, 127.

39 Tort. tár, 1887, 631.
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Nebezpečenstva roľníckeho povstania sa obávali aj Turci. Svedči o tom 
už spomínaný list Hasszana pašu, kde medziiným píše: ,Sme odchovancami, 
a námestníkmi jedného slávneho panovníckeho dvora a dobre vieme, že pod
daní, keď sa raz chytia zbrane, prestanú byť poddanými. Boh nás chráň, 
aby sme sa s niečím takým uspokojili, alebo niekedy dali na podobné sú
hlas.”40 Poddaní však ani po 21. auguste nenarušovali podmienky dohovoru 
a vyčkávali sľúbený reverz od palatína.

Za tejto nevyjasnenej situácie sa položenie roľníkov len zhoršilo. Vo
jaci i naproti Bomemisszovmu sľubu ďalej pokračovali v zbíjaní roľníkov 
a dokonca jednotliví zemepáni začali perzekvovať poddaných. V liste Has
szana pašu čítame, že uhorskí páni „zbraňou trestali” vzbúrencov a tomuto 
násiliu padlo za obeť 10 dedín.41 Všetko toto len urýchlilo novú schôdzku 
poddaných vo Sv. Petri nad Slanou. Sedliacki kapitáni na tomto zhromaždení 
vyvinuli veľké úsilie, aby nespokojnosť poddaných neprerástla v ozbrojené 
povstanie. Z tohto zhromaždenia sedliacki kapitáni poslali abovskej šľachte 
ďalší list, v ktorom snažné prosili o odstránenie krívd, ktoré najnovšie pá
chal zendrovský vicekapitán Juraj Halier, a prosili, aby stolica podnikla 
kroky u Bornemisszu vo veci splnenia sľubov.42 Stolica sa rozhodla obrátiť 
sa na Bornemisszu, ale súčasne poslala list hlavným kapitánom Ambrušovi 
Nagyovi a Petrovi Császárovi, sedliackym kapitánom Jurajovi Papovi, Jánovi 
Vincemu a poručíkovi Michálovi Wydovi, v ktorom vážne napomínala, aby 
sa prestali búriť a slúžili v mieri.43 No poddaných stále silnejšie ovládala 
pochybnosť, či vôbec dôjde k splneniu sľubov. Vidieť to z ďalšieho^ listu 
sedliackych kapitánov, ktorý pravdepodobne pod tlakom nespokojencov 
poslali k sprostredkovateľovi Jánovi Káthaymu. V tomto liste ešte raz opísali 
krivdy poddaných, motivovali príčinu povstania a žiadali splnenie sľubov, 
lebo „keď sa to neurobí, nevedia, ako si budú môcť v budúcnosti navzájom 
dôverovať”.44

Bomemissza nemienil zmeniť svoj postoj k ľudovému hnutiu a trval na 
ozbrojenom potlačení povstania. Od 15. augusta neustále posielal stoliciam 
výzvy o insurekcii, ale zemianske stolice nechceli tieto výzvy uposlúchnuť, 
hoci im zo strany poddaných hrozilo nebezpečenstvo. Účinnú pomoc Borne- 
misszovi zatiaľ poskytol len Eszterházy, ktorý mu zo západných stolíc 
oddisponoval vojakov, ale títo boli na pochode a do stolice ešte nedošli.45 
Takto zhromaždenie v Sv. Petri nad Slanou našlo Bornemisszu znovu nepri
praveného na vyrazenie proti povstalcom a to ho nútilo zasa sa uchýliť 
k odkladacej taktike a k vyjednávaniu s povstalcami. 20. septembra Bome- 
missza poveril Káthaya, aby oznámil vodcom poddaných, že palatínov reverz 
došiel a že bude v každej stolici osobitne vyhlásený, len nech sa rozídu.46 
Keby sa však poddaní — hovorí sa v obežníku, ktorý rozoslal stoliciam —

40 Tort. tár, 1885, 581.
41 Tort. tár, 1885, 582. (
42 K o r p o r n a y, c. d., 214.
43 K o r p o r n a y, c. d., 214.
44 „kérjiik szeretettel uraságodat, fogadása és hit szerint, legyen gondja uraságodnak 

arra... mert ha kulônben leszen az dolog, nem tudjuk, hogy kell egymásnak azután 
hinniink” ... Tort. tár, 1887, 636.

43 Tort. tár, 1887, 631.
46 SA, Fasc. IV. Inv. I. No 23, pozri aj odpis obežníka v stoličnom protokole Šariša 

v Tort. tár, 1888, 133.
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ani tak neuspokojili, bude potrebné insurgovať a ísť ich potlačiť. Týmto 
šikovným ťahom sa zakrátko podarilo utíšiť vodcov povstania a pravde
podobne i poniektorých povstalcov.

Kým Bornemissza vybavoval reverz od palatína, aj medzi povstalcami 
prebiehala agitácia. Povstalci začali vydávať obežníky, v ktorých privolávali 
všetkých poddaných k spoločnému postupu. Kto bol ideovým pôvodcom 
týchto agitačných obežníkov, zatiaľ nevieme. Zachovali sa mená len dvoch 
vydavateľov zo Šariša, pravdepodobne zemanov Martina Gomboša a To
máša Hegedtiša (Hudca). No obežníky vydávali aj iní z povstalcov, úplne 
nezávisle od sedliackych kapitánov. Dokumenty, ktoré vydávali sedliacki 
kapitáni, nemali revolučný ráz, boli plné kompromisov so stanoviskom 
šľachty, a preto nemožno predpokladať, žeby aj agitačné obežníky boli ich 
dielom, resp. aby sa vydávali s ich súhlasom. Vodcovia povstania ešte i v je
seni 1631 nevideli praktický význam v zapájaní ľudových más do hnutia, 
lebo jednak verili v dobrú vôľu šľachty a jednak preto, lebo sa obávali, že 
hnutie poddaných ich prerastie a vymkne sa im z rúk. Preto agitačné obež
níky povstalcov, ktoré mali cieľ agitovať za účasť v hnutí aj v iných stoli
ciach, mohli byť len dielom radikálnejších povstalcov, ktorých Császár vo 
svojej súdnej výpovedi označil za takých, ktorí neustále kuli proti pánom. 
Mohol to byť Csuka, Ján Bontha, Martin Mezô zo Szomolyi alebo Ján a 
Benedik Kapczi zo Szanty alebo dokonca vicekapitán Ján Vincze a Martin 
Báthory z Gagyu. Týchto Császár označil za veľmi zlomyseľných. No boli 
tu aj iní, ako Matej Czimbalmos z Korlátfalvy, ktorého Császár označil za 
„hubatého”, mnohovravného a za takého, ktorého keby počúvali, už by 
boli dávno zahynuli.47 Boli to teda predstavitelia radikálnejšieho krídla 
povstalcov, ktorí sa teraz po neúspešných vyjednávačkách sedliackych ka
pitánov dostali do popredia.

Kým Káthay v zmysle Bomemisszových direktív viedol rokovania 
s poddanými, Bornemissza rozosielal obežníky, v ktorých dôrazne žiadal, aby 
šľachta v prípade, ak sa Káthaymu nepodarí utíšiť povstalcov, ihneď insur- 
govala a radšej takto „stratila niekoľko dní”, lebo keď sa zíde väčší počet 
povstalcov, len s námahou a v „krvi” sa dá povstanie potlačiť.48 Bornemis
sza už 1. októbra nariadil bandériám zraz v Tarcale,49 no Káthaymu sa 
predsa podarilo sľubmi utíšiť povstalcov, čo s veľkým potešením prijal 
dokonca sám Bornemissza, ktorý pritom konštatoval, že je to dobré, lebo 
keď sa poddaní búria, je to nebezpečné pre šľachtu, ale keď ich zabijú, zasa 
len šľachta utrpí stratu. Iste to nie je náhoda, že Bornemissza parafrázoval 
výrok súdneho tribunálu na rákoši r. 1514, keď sa šľachta len preto ne
odvážila povraždiť všetkých poddaných, lebo vraj bez nich za málo stojí.

V Eszterházyho liste Spišskej stolici z 9. októbra čítame, že poddaní 
k svojim nezmyselným požiadavkám pripojili ďalšie, nové požiadavky.5** 
Preto súril definitívne potlačenie povstania, kým nevyšľahnú plamene.

47 Tort. t ár. 1884, 106—107.
48 „hogi elkeríilhesse miattok válo veszedelmet egy akarattal fegiverrel valo lesszáli- 

tásokra ... ugi induljon hogi mennel hamarabb lehethessen Tarcal felé” ... „kiki felulven 
egi nihani napigh vesztesegben legien ... migh ôssze nem verôdnekf mert ha ôssze 
giiilekeznek sokára s verhulással kelletigh leszálitanunk” ... SA, Fasc. IV. Inv. I, No 25.

49 SA, Fasc. IV, Inv. 1 No 26, Tort. tár} 1887, 639.
50 „de az elôbbeni esztelen praetensiojokhoz megh ujabbakat is találtak az fôldes uroknak 
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Je nesporné, že aj povstalci sa nejakým spôsobom dozvedeli o prí
pravách šľachty na ich potlačenie a takto stále viac sa previedčali o tom, že 
dohodami sotva niečo dosiahnu. Agitácia v tejto fáze povstania mala veľké 
úspechy. Do povstania sa zapojovali ďalšie oblasti. V polovici októbra sa 
už búrili poddaní za Slanou až po Jáger,51 predsa však niet údajov o tom, 
aby povstalci prešli k prepadávaniu majetkov zemepánov. Niet pochyby 
o tom, že keby bolo došlo k tomu, v korešpondencii príslušníkov vládnúcej 
triedy iste by boli o tom zmienky. Táto skutočnosť osvetľuje aj to, prečo sa 
šľachta nepodrobovala početným nariadeniam o insurekcii ani teraz a prečo 
bola ochotná ku kompromisom s povstalými roľníkmi. Skutočnosť, že zo 
strany povstalcov hrozí nebezepečenstvo, si šľachta uvedomovala a Borne- 
missza neraz zdôrazňoval, že treba potlačiť povstalcov, „aby sme neboli 
v takom ohavnom strachu pred nimi”, avšak kým poddaní na šľachtu 
neútočili, šľachta nebola ochotná priniesť ani minimálne obete na potlačenie 
povstania a čakala, že celá vec sa akosi urovná aj bez jej zásahu. Činnosť 
povstalcov sa aj teraz vyčerpávala agitáciou a zapájaním ďalších poddaných 
do povstania. Pri tomto často použili aj hrozíby, ako to vidieť z prípadu 
obce Forró. Novozískaných poddaných nútili prisahať, že nezradia a že budú 
bojovať do posledného dychu. Jedna formula prísahy sa zachovala v spisoch 
Užhorodskej stolice z marca r. 1632.52 Možno predpokladať, že tento text 
prísahy z druhej etapy povstania sa len nepatrne líši od toho textu, podľa 
ktorého prisahali v jeseni r. 1631. Podľa tejto formulky poddaní prisahali, 
že na cisára a zemepána „bezdôvodne a bez príčiny nebudú útočiť”, no boli 
odhodlaní „za spravodlivú vieru a za vlasť ochotne zomrieť” a zaútočiť na 
tých, „ktorí ich v stoliciach bezdôvodne utláčajú”. Ako vidíme, formulácia 
prísahy je veľmi nejasná. V jednej jej časti sa hovorí o neútočení na cisára 
a zemepána a v druhej časti o útočení na tých, ktorí ich v stoliciach bezdô
vodne utláčajú. Ak možno predpokladať, že takáto prísažná formula vy
jadrovala do istej miery aj program hnutia, potom svedčí aj o tom, že tento 
program ďaleko zaostával za želaniami veľkej väčšiny povstalcov. Pre 
roľnícke povstanie je charakteristické, že ideológia ich vodcov, až na ne
patrné výnimky (napr. Mlinzer), obvykle zaostávala za samotnými skutkami 
povstalcov.53 V takom programe netreba vidieť to, čo chceli povstalci do
siahnuť, ako skôr to, proti čomu bojovali. Vzhľadom na tie pomery, v akých 
poddaní žili, bol to program naozaj minimálny. Nemožno predpokladať ani 
to, že pri jeho zostavovaní vychádzali z reálnych možností, či môžu svojím 
programom niečo dosiahnuť. Prísaha však nijako podstatne nepodmieňovala 
činy povstalcov. Hoci prisahali, že na zemepánov nebudú útočiť, predsa došlo 
k narušeniu prísahy v marci r. 1632, keď zaútočili na domy a majetky naj
nenávidenejších zemepánov. Toto však patrí do ďalšej fázy povstania, keď 
povstalci prešli k rozhodnejším akciám. V tejto fáze udalosti nadobúdajú 
aj rýchlejší spád.

Koncom októbra r. 1631 s nastupujúcou zimou, keď sa väčšina povstal
cov rozišla, strácajú sa zprávy o povstaní a vynárajú sa až na jar r. 1632. 
Ale vrenie medzi poddanými neprestávalo ani cez zimu. Svedčí o tom obežník

ft S Fasc. IV. Inv. I No 28, tiež Tort. tár, 1887, 640.
5? Tort. tár, 1899, 496.
53 Poršnev, Krestanskaja borba protiv feudolnoj explaatacii, Izvestija Akademiji náuk 
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nového hornouhorského kapitána Mikuláša Forgácsa z 23. decembra, v kto
rom nariaďoval stoliciam imsurekciu, lebo vraj na „podlú a nebezpečnú 
vzburu sa nemožno ďalej ľahostajne dívať” a určil aj miesto zrazu bandérií.54 
K nejakým ozbrojeným akciám cez zimu nedošlo a ako vidieť z Császárovej 
výpovede, vodcovia povstania zimné obdobie využili na hľadanie podpory 
u Rákócziho a Turkov.

Už na začiatku povstania sa ozývali hlasy vo vládnúcej triede, ktoré 
pochybovali o tom, že poddaní sa sami od seba začali búriť. Bornemissza 
v liste z 15. augusta písal o tom, že povstalcov k vzbure nabádajú Turci.55 
Takúto zprávu Bornemisszovi doniesol jeho špehúň. Aj Eszterházy bol tej 
istej mienky, ako to vidieť z listu z 9. októbra.56 Podľa Bornemisszu Császár 
bol u jágerského pašu už okolo 17. októbra, ale okrem neho boli u pašu aj 
iní povstalci. Császár pri vypočúvaní udal mená týchto vyjednávačov. Bol 
to Ján Csizsi a Blažej Erdélyi.57 Turci nepopierali, že mali s povstalcami 
rokovania, ale za vinníkov, ktorí povstanie zapríčinili, pokladali uhorskú 
šľachtu. Uhorská šľachta vraj poddanský ľud uvrhla do takého položenia, že 
tento sa odvrátil od svojich pánov a prejavil ochotu dohodnúť sa trebárs 
s Turkami. Skutočne, je to prejav zúfalosti poddaných, ktorí cítia svoju 
slabosť, a preto- sú nútení vyjednávať so zjavnými nepriateľmi svojho ná
roda. Turecký paša prejavil síce viac porozumenia pre položenie poddaných 
v Uhorsku ako ich vlastní zemepáni, ale to rozhodne nebol úprimný postoj. 
Veď spahiovia na svojich majetkoch priamo zdierali poddaných a turecké 
vojská nemilosrdne pľundrovali celé Uhorsko. Jednako v liste Eszterházymu 
paša dojímavo vykreslil položenie uhorských poddaných a poukázal na pra
vú príčinu povstania. Pravda, poukázal iba na vykorisťovanie a na dranco
vanie žoldnierov a hajdúchov a zamlčal barbarské formy pustošenia turec
kých vojsk. „Títo úbohí poddaní — píše paša — ako stádo oviec, ktoré na 
dve strany dáva mlieko, dve armády musia vydržiavať. Vy ste ich natoľko 
utláčali, že nielen dve armády, ale ani seba nemôžu vydržať. A aby ste mali 
predstavy o tých bezpráviach, ktoré trpeli od vás, viďte, ako sa odvrátili 
od vás, hoci ste jednej viery, uchádzajú sa o pomoc a ochranu Turkov.”58 
Podľa Császárovej výpovede Turci vraj sľúbili roľníkom pomoc. Tvrdil, že 
jágerský paša Ibrahim sľuboval, že nedá poddaných vraždiť pánom a že 
dá povstalcom k dispozícii všetku chudobu až do Drinopola a pomôže im 
aj iným spôsobom.59 Sotva možno veriť, že Ibrahim paša tieto sľuby dával 
vážne, veď Turci, ako to vidieť z listu jeho predstaveného Hasszana pašu, 
obávali sa povstania tak isto ako aj uhorskí zemepáni. Veď povstanie sa 
mohlo preniesť k poddaným pod nadvládou Turkov a to si, samozrejme, 
neželali. Ak aj pripustíme, že Turci ho predsa podnecovali, mohli to robiť 
len preto, že zamýšľali nejaký vpád na dŕžavy Habsburgovcov a rozháraný 
tyl mohol veľmi uľahčiť ďalší postup do horných stolíc. Turci však povstal
com neposkytli nijakú pomoc, pretože v tom čase nepodnikli nijakú väčšiu 
vojenskú akciu proti dŕžavám Habsburgovcov. I tak však pre uhorskú šľach-

54 K o r p o r n a y, c. d., 217.
55 SA, Fasc. IV. Inv. No 16, tiež Tort. tár, 1887, 629.
56 „kiket hogi az tôrok is ingereľ’... SA, Fasc. IV. I. No 27.
57 Tort. tár, 1884, 107.
58 Tort. tár, 1885, 581.
59 Tort. tár, 1884, 106 a 107.
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tu ostane navždy hanbou, že jej poddaní boli nútení obrátiť sa o pomoc 
k Turkom, ktorých vždy považovali za ničiteľov krajiny. Nedá sa presne 
zodpovedať na otázku, ako prišli poddaní k tomu záveru, že sa obrátili na 
pomoc k Turkom. Nespokojné masy poddaných sotva prišli na túto myšlien
ku. Boli to skôr vodcovia hnutia, ktorí to prebrali od šľachty, ktorá, ako 
sme už spomenuli, od začiatku upodozrievala povstalcov, že ich podnecujú 
Turci. Povesť o tom, že poddaní sa búria z podnetu Turkov, mala potlačo- 
vateľom povstania pomôcť získať habsburgských veliteľov a všetku šľachtu 
na bezohľadný postup voči povstalcom. Vodcovia roľníckeho hnutia, ktorí 
daromné vyjednávali s Turkami a brzdili prepuknutie hnutia v otvorené 
povstanie, hľadali pomoc mocných pánov aj inde. Obrátili sa na sedmo- 
hradské knieža Juraja Rákócziho, ale tiež neúspešne.

Časové sa nedá presne zistiť, kedy boli predstavitelia poddaných 
v Sedmohradsku vyjednávať o pomoc. Rozpory, ktoré boli medzi Rákóczim 
a Eszterházym, viedli sedliackych kapitánov k tomu, že sa obrátili na Rá
kócziho, ktorý sa v skutočnosti pripravoval tiahnuť proti Eszterházymu. 
Keby bol Rákóczi použil pomoc poddaných a dosiahol úspechy, vtedy prá
vom mohli od neho očakávať isté úľavy, podobne ako sa to stalo- za Bocskaia. 
Takto i toto vyjednávanie bolo výsledkom úskočnosti niektorých vodcov 
povstania, ktorí márne očakávali úľavy od dohôd. Rákóczi, i keď mal pri
pravené vojsko proti palatínovi a nariaďoval insurekciu, predsa neskôr 
ťaženie odročil. K vyjednávaniu s Rákóczim ich viedlo aj to, že jeden z Rá
kócziho dôverných ľudí Pavol Zólyomi ich už na jar r. 1631 nahováral 
k vzbure.60 Rákóczi mohol úspešne využiť túto jedinečnú príležitosť, keby 
bol pomýšľal na uskutočnenie ďalekosiahlych plánov predchádzajúcich 
sedmohradských kniežat, no neodhodlal sa k tomu. Deputácia povstalcov 
do Sedmohradska pozostávala z Petra Császára, Mateja Szilhalmiho, Jána 
Csepana a Bordassa, ktorého priatelia násilím priviedli do Sedmohradska.61 
Rákóczi nepripustil k sebe deputáciu poddaných a jednal s nimi iba pros
tredníctvom svojich zástupcov. O podpore povstalcov, príp. o nejakom spo
jenectve s nimi nechcel ani počuť a žiadal ich, aby sa prestali búriť a rozišli 
sa. Sľuboval im, že keď ho uposlúchnu a rozídu sa, bude ich ochraňovať pred 
trestaním.62 Žiadal členov delegácie, aby to potvrdili prísahou a zaviazali sa, 
že len čo dôjdu domov, donútia k rozchodu aj ostatných. Rákóczi nevedel 
dostatočne oceniť význam ľudového hnutia, ktoré mohol skvele využiť, lebo 
cisár bol v tomto čase zamestnaný udalosťami tridsaťročnej vojny, ktorá 
po vstupe Švédska do -protihabsburskéj koalície nadobudla pre Habsbur
govcov nepríjemný spád. A keď pripustíme, že Turci tiež pomýšľali na útok 
habsburských dŕžav, zistíme, že to bola príležitosť, aká sa málokedy vy
skytuje. Tento Rákócziho kumktátorský postoj neospravedlňujú ani roz
hárané pomery v Sedmohradsku po Bethlenovej smrti. J. Rákóczi sa pravde
podobne obával ľudového hnutia v Hornom Uhorsku, kde mala jeho rodina 
početné majetky. Preto nás neprekvapuje ani tá skutočnosť, že neskoršie 
sa stal jedným z iniciátorov potlačenia povstania a pričinením jeho vojakov 
boli voje povstalcov definitívne porazené.

fo Tort. túr, 1884, 107.
61 Tôrt. túr, 1884, 107.
62 Tôrt. túr, 1884, 107.
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Bolo by však nesprávne myslieť, že poddaní sa spolčovali len so silami, 
ktoré bojovali proti Habsburg ovčom, a nachádzať v tomto ich počínam 
nejaký uvedomelejší prejav odboja proti uchvatiteľskej politike viedenské
ho dvora. Skutočnosť je tá, že poddaní by sa boli spolčili s každým, kto by 
im mohol v tomto boji účinne pomôcť. U povstalcov dokonca nachádzame 
isté známky sympatie k panovníkovi. Verili napr., že cisár nekoná zle a že 
pred rokmi vydal dekrét v Šoproni o úľavách poddaným, ktorý šľachta 
nechce uverejniť a skrýva ho pred poddanými.63 Takáto predstava o dobrom 
panovníkovi-cisárovi je známa nielen v hnutiach u nás v Uhorsku, ale aj 
v českých krajinách, v ruských roľníckych povstaniach a inde. Poddaní sa 
obrátili proti svojim bezprostredným vykorisťovateľom, t. j. zemepánom, 
ale cisára nechali na pokoji. Nevedeli, že triedu zemepánov a celý vládny 
aparát ochraňoval cisár a že existencia jedného bez druhého nie je mysli
teľná. Poddaní bojovali proti feudálnemu útlaku, no nevedeli vytýčiť pro
gram za ustanovenie takého poriadku, ktorý by bol vyhovoval ich záujmom. 
„Roľníci boli zadusení tmou; nemali bratov a pomocníkov medzi mestskými 
robotníkmi... no predsa bojovali ako vedeli a ako mohli”.. .64

V prvej fáze povstania od augusta r. 1631 nedošlo k vážnejším akciám 
zo strany povstalcov.

O priebehu povstania cez zimu sa zachovalo málo zpráv, možno však po
vedať, že revolučná nálada cez zimu neklesala a ani agitácia pomocou obež
níkov neprestávala. Forgács v liste z 27. februára Spišskej stolici píše, že 
sa dozvedel o tom, že poddaní v Turne vtrhli na Spiš a chceli tamojších pod
daných prinútiť, aby sa pridali k nim.65 Preto žiada stoličnú šľachtu, aby sa 
v prípade, keby poddaní z Turne zopakovali svoje vtrhnutie, rázne a „všet
kou silou a schopnosťami” postavila na odpor proti nim. V dodatku toho 
istého listu upozorňuje šľachtu, aby trestala týchto odvážlivcov ako zradcov 
vlasti.66 Forgács rozhodol skoncovať s povstaním v krátkom čase a natrvalo, 
lebo sa obával útoku Turkov, očakávaného na jar. Bol toho názoru, žje 
povstanie sa dá likvidovať aj tak, keď dá pochytať a popraviť poniektorých 
vodcov hnutia a že ostatní povstalci zo strachu pred panskou pomstou ne
budú mať odvahu ďalej odporovať. Tieto svoje plány vedel však rafinovane 
skrývať. V liste z 27. februára ešte nespomína, že sa rozhodol zajať Petra 
Császára, ale 3. marca s veľkou radosťou oznamuje, že prapodivuhodným 
spôsobom sa mu podarilo dolapiť Petra Császára. Zajal ho pravdepodobne 
úskokom, tým, že ho dal zavolať do Košíc. Ako vysvitá z ďalších kondícií 
povstalcov zo začiatku apríla r. 1632, neobmedzil sa len na dolapenie naj
vyššieho veliteľa povstalcov, keďže povstalci v týchto kondíciách prosia 
oslobodiť tých zajatých povstalcov, ktorí boli pochytaní a väznení na rôznych 
miestach. Túto udalosť opisujú takto: „Nášho pána brata Petra Császára, 
ktorý nám bol tvrdými sľubmi zaviazaný, chytili a nezákonne, ohavným 
spôsobom popravili.” To však šľachte nestačilo a „mnohých našich pánov

w Tort. tár, 1888, 130.
Lenin, Sočinenija 6, 384.

65 „hogi az Tornavármegie porságh az kegtek vármegiejere czapvan az otth walo 
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bratov hľadali doma, naháňali a štvali, čo nás nútilo k povstaniu, lebo aj 
prísaha nás k tomu zaväzuje”.68 Teda povstalci po poprave Petra Császára 
a po chytení iných povstalcov sa znovu začali schádzať a na svojich schôdz
kach rokovali o bezohľadnom postupe feudálov. Dôrazne žiadali vysvetliť 
príčinu, prečo bol Császár popravený. „Keď si to zaslúžil — píšu v liste — 
v poriadku, ale keď nie, želáme si, nech ten, kto to spôsobil... je potrestaný 
smrťou”.. .69 Peter Császár bol chytený po 27. februári, 3. marca bol vypo
čúvaný a 4. marca popravený. Protokol z jeho vypočúvania nie je uzavretý 
a nie je v ňom udaný konkrétnejší dôvod jeho popravy. Je aj zarážajúce, 
že šľachta takýmto spôsobom skoncovala práve s Császárom, ktorý bol na
ozaj za zmierlivé riešenie všetkých záležitostí, i keď hľadal pomoc aj na 
iných miestach. Preto Császárova poprava nemohla mať iný cieľ ako za
strašenie ostatných povstalcov. Forgács vo svojom liste z 3. apríla, ktorý 
je odpoveďou na požiadavky povstalcov, ani nevedel uviesť iný dôvod ako 
ten, že Császár si to zaslúžil.70 3. marca, teda v deň vypočúvania Császára, 
písal, že Császár bude mať dôstojnú „ekzekúciu”, ktorá poslúži aj na zastra
šenie ostatných. Császárova poprava spôsobila znateľné rozdvojenie v tábore 
povstalcov.

V tomto čase sa povstanie územne ešte viac rozšírilo. Poddaní sa búrili 
nielen smerom na západ po Jáger, ale aj smerom na východ v Zemplíne, 
Šariši a v Užhorodskej stolici.71 Ešte pred Császárovou popravou došlo zo 
strany povstalcov k rozhodnejším akciám, z ktorých za najväčšiu rozhodne 
možno považovať vtrhnutie do banských miest na Spiši.

Do popredia sa teraz dostávajú radikálnejší povstalci a snáď ich pô
sobením došlo k tomu, že povstalci zapochybovali v poniektorých sedliac
kych kapitánoch, zhodili ich a zvolili iných. Ešte pred chytením Petra 
Császára zhodili gagyského kapitána a miesto neho zvolili iného.72

O ťažení povstalcov na banské mestá sa dozvedáme z listu Spišskej 
stolice z 3. marca, ktorá sa obrátila na šarišskú šľachtu so žiadosťou, aby 
jej táto poskytla pomocnú ruku.73 Povstalci podľa všetkého vtrhli do Gel
nice, kde sa t. č. zdržiaval banský gróf, so „vztýčenou zástavou a bubnom”. 
Nemáme presnejšie údaje o výzbroji a počte povstalcov a ani nevieme, ako 
sa mohli dostať cez mestské brány. Niet údajov ani o tom, ako sa stavali 
k týmto udalostiam jednotlivé vrstvy mestského obyvateľstva, no možno 
predpokladať, že nedošlo k nejakým vážnejším pohybom v mestách v sú
vislosti s roľníckym povstaním. Hain vo svojej Levočskej kronike celé 
povstanie odbavuje jednou vetou, v ktorej podáva zprávu o chytení a roz
štvrtení vodcu roľníckych povstalcov.74 Aj napriek tomu, že povstalci po
ciťovali priamo živelnú potrebu mať spojenca, nenapadlo ich obrátiť sa na 
svojich prirodzených spojencov, na mestskú chudobu. Do mesta vtrhli preto, 
aby prinútili komorného grófa ku spojenectvu s nimi. Je samozrejmé, že na 
grófa nepôsobili ich hrozby a že sa nepodrobil ich nátlaku. Zbytočne mu

68 Tort. tár, 1888, 129.
69 Tort. tár, 1888, 129.
70 Századok 1871, 437.
71 Tort. tár, 1884, 108.
72 Tort. tár, 1884, 108.
78 Tort. tár, 1888, 124.
7i Hain Gáspár, Lôcsei krónikája, Levoča 1910—1913, 190.
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vykladali aj to, že sa obrátia proti banským mestám a nepovolia do miest 
privážať obilie a kto by sa to posmelil robiť, toho zajmú. Gróf sa im vy
hovoril, že sám nemôže v tom rozhodnúť, nech sa obrátia na župana a keď 
mu ten nariadi, aby im šiel po vôli, ochotne sa podrobí. Ale povstalci nechceli 
ísť k županovi a odpovedali, že nemajú s ním nič do činenia.75 Týmto sa 
končí list a niet viac zpráv o tejto epizóde povstania. Toto však mohlo byť 
aj takým dostatočným popudom pre šľachtu, aby vážnejšie pomýšľala na 
potlačenie povstania. Forgács mal strach najmä z toho, aby povstalci znovu 
nevtrhli do banských miest a uložil Spišskej a Šarišskej stolici, aby ochra
ňovala banské mestá na Spiši.76

V tejto súvislosti je potrebné spomenúť aj list sedliackeho kapitána 
Adama Garasa richtárovi mesta Prešova Martinovi Szászovi. Mestský pa
triciát sa pravdepodobne obával povstania poddaných, chcel získať infor
mácie o zámeroch povstalcov, a preto sa ôbrátil s dotazom na sedliackeho 
kapitána, ktorý mu odpovedal v tom zmysle, že nemienia útočiť ani na 
svojich zemepánov ani na cisára ani na mestá.77

Z druhej fázy povstania sa nám zachovali údaje aj o plundrovaní šľach
tických majetkov vo Forgácsovom liste z 29. marca 1632. Je nesporné, že 
v ňom opisuje udalosti, ktoré sa prihodili pred poslaním listu, t. j. v období, 
keď sa šírila zpráva o chytení a poprave Petra Császára. Táto príhoda iste 
zapôsobila na povstalcov mohutným dojmom, ktorí samozrejme boli ochotní 
pomstiť smrť jedného zo svojich veliteľov. Császárova poprava ich mohla 
zarážať tým viac, že ho poznali ako jedného z tých, ktorí prekážali útoku 
na zemepánov a stále sa usilujúcich o dohodu so šľachtou. Takto povstalci 
zaútočili na dom Jána Káthayho a na Bornemisszove domy v Nova j i a To
várne, ako aj na majetky iných šľachticov v Michalovciach a inde.78 Podľa 
Forgácsa narobili škodu niekoľko tisíc zlatých. Povstalci sa takýmto spô
sobom pomstili týmto dvom iniciátorom potlačovania roľníckeho hnutia. 
Káthaya nenávideli teraz už aj preto, lebo bol členom komisie, ktorá vypo
čúvala Petra Császára a dala ho rozštvrtiť.79 Ale domácu drobnú šľachtu 
nezbíjali ani teraz. Eszterházy spomína, že keď povstalci chytia šľachtica, 
zaprisahajú ho medzi seba.80 Samozrejme, to sa nedialo vždy hladko. Šľachta 
nebola ochotná prisahať s povstalcami, a preto povstalci boli nútení držať 
poniektorých aj v zajatí, kým sa poddali a zaviazali sa stáť pri povstalcoch. 
Keď to urobili, pustili ich na slobodu. No v radoch šľachty sa našli aj takí, 
ktorí posmeľovali poddaných k povstaniu. Údajne tak robil Mikuláš Horvát 
a tiež kazateľ z Bogodu, ktorý, ako pramene hovoria, vedel o všetkých 
podujatiach poddaných. Čo ich viedlo k tomu, presne nevieme, ale dá sa 
usudzovať, že to boli ľudia, ktorí boli tak či onak postihnutí protireformač
ným ťažením. Ale podľa všetkého v tomto povstaní náboženský moment 
hral nepatrnú úlohu a nemožno povedať, že by nejaké heslá boja za vieru 
zjednocovali povstalcov na boj proti svojim vykorisťovateľom, ako tvrdí

75 Tort túr, 1888, 125.
76 „s vigyáztasson feo ez Baniavarosok feleol hogi valamint az Kgtek warmegyeiben ne irum- 
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už spomenutý Krónes, ktorý v povstaní vidí skoro výlučne protikatolícky 
odboj protestantských poddaných.81

Zlom, ktorý nastal v roľníckom hnutí a v správaní sa povstalcov, zbadal 
aj palatín Mikuláš Eszterházy. V liste z 31. marca, v ktorom dohováral 
šľachte, aby skoncovala s povstaním, píše, že poddaní úspešne podnikli nie
koľko akcií a „ochutnali krv” niekoľkých vojakov a šľachticov a možno 
predpokladať, že sa nezastavia na tom, „keďže poddaný nemá väčšieho 
nepriateľa ako zemepána”, a preto „hoci teraz si navzájom prisahajú, že 
na zemepánov nebudú útočiť”, v skutočnosti od toho upúšťajú a hovoria, 
že preto museli povstať, lebo zemepáni ich neochraňujú a toto považujú 
za dostatočný dôvod pre povstanie proti nim.82 Eszterházy v liste dobre 
vystihol náladu povstalcov a poukázal na neprekonateľný rozpor medzi 
poddaným a zemepánom, keď zdôraznil, že poddaný nemá väčšieho ne
priateľa ako svojho zemepána. Postupne si to uvedomovali aj poddaní, ktorí 
prestali veriť pekným sľubom šľachty a neprejavovali ochotu vyjednávať 
s nimi.83

V tomto období došlo aj k ojedinelým zrážkam povstalcov s oddielmi 
šľachty. Tieto udalosti vyvolali medzi šľachtou nepokoj a spôsobili, že táto 
sa začala aktívne zúčastňovať na potlačení povstania. Usilovala sa o to 
najmä spišská šľachta, ktorá dbala aj na prísnu kontrolu svojich poddaných. 
Chytala tých povstalcov, ktorí chodili s obežníkmi na dediny a podľa Forgá- 
csovho nariadenia ich prísne trestala.84 Zachovala sa sťažnosť poddaných 
na grófa Csákyho, ktorý so svojimi drábmi „prelial krv” mnohých povstal
cov. Povstalci vyslovili prekvapenie, prečo to Csáky robí a v sťažnosti po
dotkli, že keby ho chceli Zabiť, mohli to urobiť dávno.

Šarišská šľachta tiež podnikla opatrenia na potlačenie povstania, hoci 
z tejto stolice nemáme nijaké údaje o nejakých .akciách poddaných proti 
zemepánom. Materiál, ktorý sa zachoval v stoličnom archíve, nehovorí o 
udalostiach v tejto stolici, ale o udalostiach v susedných stoliciach. Je 
nesporné, že nepokoje boli aj tu, agitátori s obežníkmi chodili aj po šariš
ských dedinách a agitácia sa im darila. Preto šarišská šľachta 24. marca 
1632 rozoslala obežník „všetkým starostom miest a dedín, mešťanom a pod
danským stavom”,85 v ktorom oznamovala, že bude ochraňovať svojich 
poddaných pred povstalcami i „za cenu svojho života”. Je zrejmé, že ani 
poddaní, ale ani mestá takúto ochranu nepotrebovali. Veď prípadný útok 
povstalcov by nebol smeroval proti poddaným alebo mešťanom, ale proti 
šľachte. Šľachta týmto obežníkom chcela iba zabrániť stýkaniu sa šariš
ských poddaných s povstalcami iných stolíc. Obežník také stýkanie sa 
s povstalcami zakazuje pod trestom straty majetku a života. Ďalej sa 
v obežníku hovorí, že keby bolo už predsa došlo k ustanoveniu nejakých 
stykov alebo k zhromažďovaniu sa poddaných, treba ich hneď prerušiť.

ei Pozri K r o n e s, c. d.
82 Tort. t ár, 1888,
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Obežník sa mal čo najrýchlejšie doručiť a nik ho pod hrozbou straty života 
nesmel zadržať. Väčšina povstalcov sa takýmito opatreniami nedala zastra
šiť a perzekúcie šľachty ich utvrdzovali v tom, že keď sa rozídu bez dosta
točnej záruky, môžu očakávať krutú pomstu svojich zemepánov.

Forgács, ako pred nimi Bomemissza, tiež neustále žiadal šľachtu, aby 
utvorila bandérie na potlačenie povstania a žiadal pomoc aj od palatína. 
No kým na Bomemisszovo zvolávanie sa šľachta ani nehla, na zvolanie, ktoré 
robil Forgács, začala robiť prípravy na ozbrojené potlačenie povstania. Cisár 
29. marca menoval grófa Pavla Rákócziho za splnomocneného komisára na 
potlačenie povstania.86 Súčasne s týmito prípravami Forgács viedol aj s po
vstalcami rokovania prostredníctvom sprostredkovateľa Juraja Kuna87 
a oznamoval im podmienky, za ktorých je ochotný uzavrieť s nimi mier. 
Došlo aj k spísaniu týchto podmienok, ktoré boli povstalcom doručené. Tieto 
podmienky mali byť na zhromaždení povstalcov prednesené a povstalci mali 
zaujať k nim stanovisko, ktoré bolo treba oznámiť stoličnému zhromaždeniu 
vo Veľkej Ide do 19. marca.88 Abovská šľachta ešte stále dúfala, že povstanie 
sa bude môcť utíšiť dohodou s povstalcami, a preto poslala deputáciu k For
gács ovi, aby ho nahovorila na dohodu s povstalcami.89 Tento postoj abov
skej šľachty k udalostiam hneval Forgácsa, ktorý v liste z 20. marca vy
hlásil, že keby šľachta nezakročovala a nespoliehala sa na ich dobrovoľné 
utíšenie, už by bol dávno vyrazil proti nim a nedovolil by im tak sa roz- 
mohutnieť.90 Šľachta samozrejme len preto nevyrazila proti povstalcom, 
lebo to pre ňu znamenalo isté materiálne obete.

Povstalci neposlali vyjadrenie k Forgácsovým bodom, no poslali Abov
skej stolici list, v ktorom znovu opísali svoje krivdy. Stolica im odpovedala 
listom a odporúčala prijať Forgácsove podmienky preto, aby sa iskra po
vstania nerozhorela a nepriniesla záhubu.91

Ešte pred kongregáciou vo Veľkej Ide povstalci chytili a popravili ge
nerálovho posla Juraja Macka.92 Macko bol poslaný ku kapitánovi Petrovi 
Kovácsovi, vojaci ktorého pred nedávnom plundrovali stolicu a poskytli 
dôvod k vypuknutiu povstania. Forgács mal takto dôvod dôrazne upozorniť 
stolicu, že buď dojedná mier s povstalcami, alebo vyhlási insurekciu. Zdá 
sa, že šľachta sa ujala sprostredkovania a žiadala poddaných, aby znovu 
predostreli svoje krivdy. Toto možno vyvodiť z listu povstalcov, v ktorom 
sa píše: „Keďže Vaše Milosti a urodzenosti si od nás želajú, aby sme o tom, 
v čom sa nám v našej vlasti ukrivdilo, od najväčšieho do najmenšieho, Vašim 
Milostiam a urodzenostiam písomné hlásenie podľa bodov zoradené 
predostreli”.93 Toto hlásenie obsahuje nielen krivdy, ale aj podmienky, za 
ktorých sú ochotní prestať so vzburou. Tieto podmienky ďaleko presahujú
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obsah predošlých štyroch bodov, predostretých na začiatku povstania. 
V skutočnosti je tu iba päť bodov, každý bod však obsahuje niekoľko po
žiadaviek. Pri krivdách uvádzajú, že zo strany šľachty došlo k narušeniu 
dojednaní, príkladom čoho je aj Császárova poprava, prenasledovania, chy
tanie povstalcov a pod. V týchto požiadavkách sa opakovali aj staré, ktoré 
predostreli na začiatku povstania proti pľundrovaniu vojakov, a požiadavky, 
aby za terajšie povstanie neboli trestaní. Nové požiadavky povstalcov sú 
tieto: voľné pohybovanie sa bez zadržania a znepokojenia, aby sa neopako
vali podobné prípady ako prípad Császára, aby si zemepáni nedovoľovali to, 
čo si dovolil Csáky a oslobodenie všetkých zajatcov väznených v Košiciach 
a v Szedro. Dožadovali sa aj toho, aby sa dodržiavali cisárove uznesenia 
o úľavách poddaným. Pri prenasledovaní vojakov, ktorí pľundrujú, má 
poddaným pomáhať i šľachta. Na záruku toho, že tieto požiadavky sa budú 
plniť, Forgács mal dať dvoch rukojemníkov a keby predsa došlo k narušeniu 
dohodnutých podmienok, šľachta sa má postarať o rýchlu nápravu. Nako
niec požadovali vydanie telesných Császárových pozostatkov a vysvetlenie 
príčiny, prečo bol popravený a ak sa to stalo bez dodatočného dôvodu, nech 
tí, ktorí ju zapríčinili, sú tak isto trestaní smrťou. Všetky tieto požiadavky 
mali byť potvrdené reverzom. Pozornosť si zasluhuje najmä prvá požiadavka 
o voľnom pohybe poddaných. Jej nejasná formulácia nám nepovoľuje usu
dzovať, či sa snáď nedožadovali slobodného sťahovania, no jedno je isté, 
že táto požiadavka bola namierená proti utuženiu nevoľníckej závislosti 
poddaných.

Šľachta tieto požiadavky povstalcov predostrela Forgácsovi. Tento sa
mozrejme nebol ochotný urobiť také ďalekosiahle ústupky a vo svojom 
iiste z 3. apríla, v ktorom vyhlásil amnestiu všetkým povstalcom, ak sa 
rozídu a dodržia podmienky, ktoré im uviedol, ani slovom nespomenul po
žiadavky povstalcov.94 Uviedol však dôvody, prečo je predsa ochotný na 
ústupky voči nim. Medzi prvými bol ten, že sa o to veľmi usilovala šľachta 
a iní páni a že aj poddaní už oľutovali svoje priestupky. Príčiny Császárovej 
popravy nevysvetlil, ale hovoril o ňom ako o najväčšom vinníkovi a upozor
ňoval poddaných, aby v budúcnosti takých ľudí nepočúvali. Podmienky 
amnestie boli tieto: povstalci sa mali rozísť a nik ich nesmel trestať. Všetky 
písomnosti, ktoré mali od Turkov a iných, museli odovzdať do týždňa. Mali 
odovzdať bubny, zástavy a všetky zbrane, okrem tých obcí, kde ich držanie 
už predtým bolo povolené. Prísahu, ktorú si navzájom skladali, mali zrušiť 
a zaprisahať sa svojmu zemepánovi. Mali zbaviť záväzkov svojich hodnostá
rov — kapitánov, poručíkov a desiatnikov. Šiesty bod amnestie hovoril 
o tom, čo sa stane s tými, ktorí tieto podmienky nedodržia, a súčasne zaka
zoval akékoľvek zhromažďovania poddaných, roznášanie listov a zpráv. 
Títo mali byť potrestaní smrťou, ako aj tí, ktorí o niečom takom vedeli a 
neoznámili to stolici. Poddaným sa nepovoľovalo prenasledovanie vojakov 
a každý prípad lúpeže a drancovania sa mal zahlásiť stolici, ktorá mala 
proti tomu zakročiť u generála. Trestať lúpeživých vojakov mal právo iba 
generál. Zaujímavý je ôsmy bod, ktorý poskytoval poddaným isté úľavy. 
Tento bod povstalci do svojich požiadaviek nepojali a nevieme, prečo ho 
Forgács vo svojich kondíciách uviedol. Podľa tohto bodu sa šľachta na

m Századok 1871, 137—139.
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svojich cestách mala živiť z vlastných peňazí, tak ako to nariaďovali zákony 
z r. 1618 a 1625 a nie na úkor poddaných. Všetky veci, ktoré poddaní počas 
povstania odobrali zemepánom, mali vrátiť vicežupanovi. Podmienky sľu
bovali aj oslobodenie zajatých povstalcov.

Forgácsove podmienky vyšli vtedy, keď väčšina stolíc bola pripravená 
na potlačenie povstania. Prvá insurgovala šarišská šľachta v dňoch 28.— 
31. marca. Tu na kongregácii, na ktorej sa prerokúvala otázka insurekcie, 
predsedal sám komisár pre potlačenie vzbury gróf Pavol Rákóczi.95 Spišská 
stolica sa rýchlo pripravila na potlačenie povstania a svoju pohotovosť 
hneď hlásila Forgácsovi. Forgács, ako to vidieť z listu z 2. apríla, nariadil 
stoliciam, aby ešte počkali, keďže podnikol pokus pre mierové riešenie 
povstania.96 Ale pravdepodobne ani sám neveril, že podmienkami dosiahne 
utíšenie vzbury, a preto ich upozorňoval, aby boli pripravení, lebo keď sa to 
nepodarí, rozhodne pôjdu na nich vojskom. Zdalo sa, že povstanie sa sku
točne podarilo utíšiť a Forgács žiadal stolice, aby dodržiavali podmienky 
dohovoru a dobre si všímali správanie sa poddaných.97

Hoci medzi poddanými skutočne zavládol pokoj, šarišská šľachta sa 
neuspokojila s takým stavom vecí a chcela potrestať poniektorých povstal
cov, najmä roznášačov agitaoných obežníkov. V stoličnom protokole z 5. 
apríla čítame, že šľachta na kongregácii vyhlásila za proskribovaného Mar
tina Gomboša, ktorý v mene sedliackeho kapitána Adama Garasa vydával 
a rozosielal obežníky. Menovaný bol prítomný na stoličnom zhromaždení, 
v Prešove a keď sa dostala na pretras jeho činnosť, ušiel a tak sa „ukázal 
vinným”. V tom istom protokole sa hovorí o chytení nejakého Tomáša 
Hudca (Hegedúsa), ktorý tiež písal agitačné obežníky povstalcom. Na jeho 
zatknutie bol vyslaný Ján Hédry mladší, ktorý dotyčnému dal vedieť, že 
ho ide zatknúť a Hudec mal možnosť utiecť.98

Takto podmienky dohovoru znova narušila šľachta. K podobným zja
vom došlo pravdepodobne aj v iných stoliciach. Sám Forgács bol nútený 
upozorniť šarišskú šľachtu, že narušuje dohodu a keďže sa obával ďalších 
nepokojov, žiadal od nich zachovať podmienky dohovoru „in omnibus 
punctis et clausis”.

V tomto období sa už zprávy o povstaní úplne strácajú jednak preto, 
že väčšina poddaných v neustálych vyjednávačkách ochabla a nechcela po
kračovať v boji a snáď aj preto, že pod dojmom premiestenia tureckých 
vojsk panujúca trieda sústredila pozornosť na toto a prestala sa podrob
nejšie zaoberať otázkou povstania.

Mnohí z poddaných sa však neuspokojili s takýmto riešením a keď 
videli, že šľachta nerešpektuje Forgácsovu amnestiu, ďalej pokračovali 
v boji. O týchto udalostiach máme zprávy zatiaľ len v Szalárdiho kronike. 
Szálárdi tieto udalosti opisuje po tridsaťročnom odstupe, a preto sa na 
jeho opis udalosti a ani na jeho chronológiu nemožno úplne spoľahnúť, no 
opis poslednej bitky medzi povstalcami a šľachtou možno považovať za dosť 
vierohodný. V tejto bitke povstalci boli definitívne porazení. Dátum bitky

S5 Tort. tár, 1888, 129—130.
„ha fegiwer es verontas nelkeol vegezhetek velek es lecsendesithétém éokétíh io 
szowaľ’ .. .SA, Fasc. IV. Inv. II. No 47.

97 Tort. tár, 1888, 131.

98 Tort. tár. 1888, 127.
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neudáva ani Szalárdi a nie je uvedený ani inde. Pravdepodobne sa odohrala 
koncom júna 1632. Veľký podiel na porážke povstalcov mal Juraj Rákóczi, 
u ktorého sa povstalci predtým uchádzali o pomoc. Gróf, uvádza Szalárdi, 
nariadil Andrejovi Csomakôzimu, varadínskemu vicekapitánovi, aby spolu 
s hajdúchmi zaútočili na povstalcov. V bitke sa zúčastnil aj Zólyomi, ktorý 
svojho času nabádal poddaných k vzbure. Na povstalcov zaútočili zákerne 
pri Nyirbátore. Podľa Szalárdiho povstalci boli ozbrojení puškami, kopijami, 
vidlami a sudlicami. Szalárdi hovorí, že poddaní bojovali tvrdo, no keď sa 
do nich začalo strieľať z diel, nastal medzi nimi zmätok a keď boli obkľúčení,, 
začali odhadzovať zbrane a utekať. Utiecť však nebolo kde, lebo všetky 
cesty zastavili vojaci. Len málo bolo tých, ktorým sa podarilo ujsť. Tým,, 
ktorých zajali, odrezali nos a uši a potom, ako to cynicky poznamenáva 
Szalárdi, „pustili ich v pokoji” a „bez straty na ľuďoch” ich rozprášili.. 
Touto bitkou sa definitívne zakončuje povstanie poddaných r. 1631-32.

Je úplne prirodzené, že toto povstanie poddaných bolo potlačené ako 
mnoho pred ním i po ňom. Príčinu jeho potlačenia netreba vidieť len v ne
dostatkoch a chybách, ktorých sa povstalci dopustili, ale aj v konkrétnych 
historických podmienkach doby, v ktorých nebolo možné ani dočasné ví
ťazstvo. Povstanie vzniklo v Potiskej oblasti ako živelná reakcia poddaných 
na drancovanie vojakov, no jeho objektívne príčiny boli hlbšie — sociálne. 
Na začiatku cieľom povstania bolo odstránenie najpálčivejších krívd, z kto
rých niektoré boli predložené šľachte v štyroch bodoch. Pôvodcami písom
ných dohôd a ústnych vyjednávaní boli najumiernenejšie živly povstania, 
ktoré znemožnili povstaniu rozvinúť sa ešte v jeho začiatkoch a nanucovali 
nespokojným roľníkom vieru v dohodu do šľachtou. Začiatočný elán povsta
nia bol zlomený, a preto sa ani potom, keď už aj umiernené živly strácali 
svoj vplyv na povstalcov, nemohlo úplne rozvinúť. Skutočnosť, že väčšina 
povstalcov podľahla vplyvu umiernených vodcov povstania, oslabila údernú 
silu hnutia ako celku. Preto počas celého povstania ani nedošlo k väčším 
akciám proti feudálom. Povstalci sa už v období vyvrcholenia hnutia obme
dzili na ojedinelé útoky a na drancovanie kúrií najnenávidenejších zeme
pánov, až na poslednú bitku pri Nyirbátore.

Pozornosť si však zasluhuje priamo živelná snaha roľníckych povstal
cov o hľadanie spojenca, príp. povolanejšieho vodcu pre vedenie roľníckeho 
hnutia, čo bude treba ešte viac osvetliť. Ak aj povstavší roľníci hľadali spo
jencov medzi šľachtou, nie je to prekvapujúce, veď roľníci nemali vtedy 
„bratov a spojencov medzi mestskými robotníkmi”, a preto „bojovali, ako 
vedeli a ako mohli”.99 Práve v dejinách Uhorska máme príklady na to, že 
jednotlivci z radov panujúcej triedy sa postavili na čelo nespokojných ľu
dových más. Týmto, pravda, ľudové hnutia nadobudli novú náplň a nové 
ciele, no aj tak sa za takýchto okolností niekedy prihodilo, že aspoň časti 
ľudových más sa podarilo získať nejaké úľavy (hajdúsi). Na hnutí sa prav
depodobne účastnila i chudobná šľachta (armalisti) a zemani s jednou 
usadlosťou, ktorí tiež sami roľníčili, i keď údaje o ich účasti v povstaní 
nemáme. Pustošenia a prepady žoldnierov sa ich tak dotýkali ako roľníkov. 
Bohatší zemani, ktorí mali poddaných roľníkov alebo želiarov, stáli otvorene 
proti povstalcom, i keď svoje stanovisko zo strachu aj zakrývali.

09 V. I. Lenin, Sočinenija 6. 384.
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Na tomto povstaní sa zúčastnilo spoločne slovenské i maďarské pod
danské roľníctvo, ako to vidieť z pohybov na Spiši, v Above, Šariši, Zemplíne 
a Boršode. Roľníkov obidvoch národností spájal spoločný zápas so spoloč
nými utlačovateľmi, s uhorskými a rakúskymi feudálmi. Roľnícke povstanie 
r. 1631-32 je úplne organické ohnivko v reťazi hrdinského zápasu sloven
ského ľudu s cudzími i vlastnými utláčateľmi

374


