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ELŐSZÓ.
A Magyar Nemzeti Múzeumban „116 folio Germ."
jegy alatt egy ily című kézírat található: „Die Paurn
Aufruer. Herr Georgius Herberstain. Veldt-Hauptman
Steir. Karntn. Crain. 1515." A régi pergamentre írt
kézírat 130 folio oldalra terjed és díszített bőrbe van
kötve. Az utolsó lapokat és néhány jegyzetet kivéve,
egy kéz írta az egészet. Külalakja, stílusa és helyesírása az újkor elejére vall.
Mint már a cím mutatja, az 1515-iki belső-ausztriai parasztháborúról van benne szó. Másolata egykorú leveleknek, amelyek ennek a mozgalomnak vezető
embereitől erednek, és amelyek alapján a parasztháború egyes mozzanatait pontosan megfigyelhetjük.
Ezt a tárgyat Mayer F M. már 1883-ban földolgozta egy beható értekezésben, melyben rendelkezésére álló források, így_levelek, akták, országgyűlési határozatok, csás^ti'-ré^d^letek^ az idevágó irodalom stb., kellő ^ltá|jylásbá^r|sKe^Itek;-;ami- €~zt_
a munkát nélkülö^T^iSNi^í^^^^i^^^ii^feiikirC;.!!'^^^/^
aki ezzel a kérdésiéi- foglalkoz$j|kív^^
állapítani, hogy Mayét gazdagabb forrás-a&vaggal. ren- ...
delkezett, mint amennyit a mi kéziYátünS^yöjt. Azon- '
ban, habár ez az értekezés sok sötef ""p'omtra- -vjfágosságot derített is, habár föltevések helyébe föltétlen
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hitelű okiratok adatait léptette, a történelemnek ez az
érdekes epizódja, mint a szerző maga is mondja:
„még mindig nem áll oly tisztán és világosan a
kutató előtt, hogy további vizsgálódásokat feleslegessé tenne. Főként két körülmény marad még homályban előttünk. Nem lehet ugyanis fölismerni azokat a
férfiakat, akik a mozgalom vezetőinek, vagy — hogy
az akták szavaival éljünk — „okozói"-nak tekinthetők.
Látjuk a parasztíömegek mozgolódását: fellázadnak,
gyűléseznek, határozatokat hoznak, s míg egyfelől a
nemesi várkastélyokat támadják, másfelől panaszaik. kai a császár elé járulnak. De hátulsó sorban vannak
azok, akik ezeket a tömegeket mozgatják, ide-oda
irányozzák, szóval az egészbe mintegy lelket öntenek. Homályban marad továbbá az 1515-iki parasztlázadás összefüggése a hasonló és majdnem egyidejű délnémet- és magyarországi mozgalmakkal." 1
így beszél Mayer és ezzel maga rámutat dolgozatainak hézagaira, amelyek még kitöltésre várnak.
Célom már most ezeknek a hiányoknak lehető pótlása, az elmosódott részletek földerítése, amihez a
szóban forgó kézírat nem egy adatot és ujjmutatást
szolgáltat. Ennyiben a már ismertek mellé ujjat is
adhatok.
A következőkben, tehát a Mayer-féle dolgozat és
a többi irodalom szemmel tartásával forrás-kritika
alá vettem a múzeumi kéziratot, melyre tanárom,
dr. Márki Sándor figyelmeztetett, és ez alapon fogom
az 1515-iki eseményeket ismertetni.

I.

Bevezetés. 2
Nemsokára négyszáz éve lesz, hogy a „zöld" Stiriában, Karinthiában és Krajnában, forró nyári időben
véres háborúskodás folyt paraszt és úr között. Egyházi
és világi nagyok büszke kastélyai lettek lángok martalékai. Hullámzó vetések pusztultak el a hadakozók
lábai alatt. Elhagyott dtilőútak, melyeken máskor békés
emberek jártak munkára, most ágyúk és egyéb hadiszerek, lovasok és gyalogosok alatt porzottak. Öldöklés, gyilkosság, mindenféle kínzás napirenden volt.
Az úr rettegett szolgájától, a munkás gyűlölte gazdáját
és mindkettő azt hitte, hogy eljárása jogos. Önkénytelenül eszünkbe ötlik a ma. Mintha csak a XX. század
tőkepénzesének és munkásának örökös súrlódása találná meg a XVI. század eseményeiben a maga, csak
talán durvább és különös mezíí mását! Más erők
mozgatták-e ezeket a küzdőket akkor, mikor az elnyomott paraszt zendűlt fel földesúra ellen, mint most,
ha a mai ipari munkás úrával, a gyárossal szembe lép
fel és sztrájkol? Miben különbözik a középkor jobbágya a felvilágosodott kor munkásától? A paraszt
embertelen durvasággal törekedett állapotán változtatni, melynek csak nyomasztó súlyát érezte s melynél
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— szerinte — csak jobb következhetett. Oly rendről
álmodott, melyben az igazságosság eszméje szebben
megvalósul. Mi más lebeg a szociális demokrata agitátor
szeme előtt? Ő is csak a meglevő rend tarthatatlanságát
hirdeti; ő is csak jobb jövőt színez ki hallgatói előtt
és jelszavával: „Veszteni valónk nincs! Mi csak nyerhetünk /": ő is csak a meglevő korlátok ledöntésére,
a rombolásra buzdít.
Bizony szocializmus ez is, az is!
Természetesen — ne felejtsük el — az a közbeeső
négy évszázad nem szállt el nyomtalanul az emberiség
fölött, hanem gyümölcsöket érlelt, főleg társadalmi
téren, aminőkről a Dózsa György zászlója alá sorakozó magyar jobbágy, vagy a „zöld" Stiriában nyugtalankodó földnép még álmodni sem mert. De aki az
azóta lefolyt időt áttekinti, észreveszi, hogy javultak
a viszonyok; és aki a múltak beszédét érti s a nagy
összefüggéseket fölismeri: joggal remélheti, hogy az a
tüz, melyet a mai szociális demokrácia szított és amely
már-már mindent elborítani készül, idővel kialszik.
Valamint a XX. század parasztját és a középkor jobbágyát szociális helyzete szempontjából össze sem
hasonlíthatjuk már egymással, úgy annak idején a mai
munkás-kérdés is, amely elvégre csak a technika, a
közlekedési viszonyok és természettudományok rohamos fellendülésének terméke, megfelelő és emberséges
megoldáshoz fog jutni. Hisz épp úgy, mint ma, a XVI.
század beköszöntésekor, az újkor elején, szintén forrt
és kavargott minden a vallás, a nemzeti politika és a
társadalom üstjében. Akkor is virágkorát élte a fölfedezésre és feltalálásra törekvő emberi elme. Új
gondolatokat vetettek föl, amelyek a legalsóbb , nép-
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rétegekbe is elhatottak; működött a sajtó és működött
a „szegény ember"-nek, a parasztnak agya is. Látva,
hogy más jóakarója nincs, maga hangoztatta bajait és
orvoslást követelt.
Ezzel eljutottam ahhoz a kérdéshez, mellyel itt
foglalkozni akarok: Hogy ment ennek az úgynevezett
„szegény ember"-nek a sora a középkor végén?
„A hűbérgazdálkodásnak abban a rendszerében,
amely a középkorban oly sajátszerűvé fejlődött, telepes
parasztok művelték a földesúr birtokát; csak kisebb
területet használhattak önmaguk szükségleteire, minek
fejében bizonyos szolgálatokat és természetben való
szolgáltatásokat teljesítettek. Ilyenformán az udvar
(Herrenhof), ahol az uraság a szükséges kézi munkákra saját cselédeket is tartott, egy kis magába zárt
egységnek és pedig nemcsak gazdasági, hanem bíráskodási és védelmi egységnek is középpontjaként szerepelt. A munkások itteni jogállása középhelyet foglal
el a rabszolga és szabad ember helyzete közt. Nem
voltak rabszolgák, nem voltak jog nélküli tulajdonai
a földesúrnak; voltak jogaik, tulajdonaik és mindnyájan a jog védelme alatt álltak. De mégsem voltak
szabadok, mert lekötötte őket a földesúrhoz, vagy
inkább az udvarhoz való viszonyuk (glebae adstricli)
melyet ők maguk meg nem szüntethettek. A földesúr
a közönséges munkák teljesítésétől ment maradt és
magasabb társadalmi működést fejthetett ki. Hadi- és
bírói szolgálat volt az ő ellenszolgáltatása. Azonkívül
a középkorban az irodalmi műveltséget is főként a
lovagrend képviselte. Megjegyzendő, hogy ez a társadalmi rend a hűbériség következtében egyúttal közjogi jellegű volt. A földesurak a földbirtoknak nem
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voltak korlátlan tulajdonosai, hanem azzal mint hűbérrel rendelkeztek, ami jogokat adott, de e mellett
kötelességeket, első sorban hadiszolgálatokat követelt." 3
így vázolja általánosságban a földesúr és a paraszt
viszonyát Paulsen Frigyes.
Parasztosztállyal csak azóta találkozunk, amióta
az egyének helyzetét az emberi társaságban nem a
születés, hanem a foglalkozás jelölte ki. A XII. század
óta lassankint elesik a szabad és szolga közt való
régi megkülönböztetés és a paraszt, bár alantosabb
volta megmaradt, általában az egyházi rend, a lovagok
és polgárok mellé lépett. Az új fejlődés a parasztnak
kétségkívül előnyére vált. A földnépének gazdasági
helyzete a XIII. században kedvező. A XIV. században veszi azután kezdetét a lassú, de világosan jelentkező rosszabbodás-, amely a XV. és XVI. század
ütközőjén nagyobb lépéssel halad előre, a harmincéves háború alatt tetőpontját éri és csak a XIX.
században nyer teljes orvoslást.
Ez a rosszabbodás helyenként szerfölött különbözött s a parasztság nagyon eltérő viszonyaihoz igazodott. A tagadhatatlanúl silány gazdasági viszonyok
súlyosan nyomták a parasztot, ki azokat keserűséggel
viselte. A nagyobb megterhelés, a jogvédelem hiánya,
a földtermékek árának esése, a pénz megolcsúlása,
az áttérés a természetiről a pénzgazdálkodásra: mind
reá nehezedett. Azonfelül a felsőbb osztályok gúnyjának és rossz bánásmódjának is állandóan ki volt téve.
Tűrnie kellett a lovagok gyakori küzdelmeiben, a
Fehde-kben a birtok pusztítását és a gyújtogatásokat.
Ha pedig faragatlansága^és bárgyúsága, megbízhatat-
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lansága és álnoksága néha túlságosan elragadta, még
gúnyversekben is mulattak rajta.
így a düh kitöréseit, a* parasztok fellázadását
maguk az egyházi főurak, a nemesek és a polgárok
siettették, akik közül sokan a jobbágyban csak „igavonó barmot" láttak, amelynek egyetlen rendeltetése,
hogy az urak táplálékáról gondoskodjék és testi
kényelmét megszerezze. Nem csoda tehát, ha a közönséges ember ösztönszerűen is — habár másféle
serkentésekben sem volt hiány — önsegélyhez nyúlt.

II.

A parasztlázadás okai.4
A jogos önvédelemnek egyik mozzanata volt az
1515. évi belső ausztriai parasztlázadás.
Helyi mozgalmakkal már a XV. század folyamán is
gyakran találkozunk az osztrák örökös tartományokban.
Ezek a század vége felé egyre szaporodtak, és a következőnek elején egy erősebb, nagyobb lázadásban
nyilvánultak. Ennek a forradalomnak közvetett okait
nyilván az imént vázolt állapotokban kell keresni.
Mindamellett célszerű néhány megjegyzéssel visszatérni rá. A panaszcikkekből (Beschwerde-Artikel),
melyeket a parasztok Luther föllépése után megalkottak, az okok tisztán kivehetők. Csakhogy itt
számos pont egyházi és vallási életre vonatkozik,
holott az 1515. évi forradalomnak sohasem voltak
vallásos jellegű okai. Ezek az okok politikai, de még
inkább társadalmi viszonyokban rejlenek; adóemelések és a hűbéri szolgálatok szaporítása a legfőbb
mozgató rugók.
Az uraság alattvalóinak kötelességeit az urbáriumok tartalmazták. Már most egyes földesurak,
akiknek kiadásai emelkedtek, a XV. század folyamán alattvalóiktól többet követeltek, mint amennyit
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az urbárium meghatározott. A barmok és földtermékek után fizetett tized, valamint a munkaszolgáltatás
is egyre gyarapodott. Szóval az alattvalóknak többet
kellett adniok, mint a mennyivel tartoztak. A földesuraság mellett még császári haszonbérletek is voltak.
Természetes, hogy a haszonbérlők szintén többet
követeltek, mint amennyire az urbárium a parasztokat kötelezte. Hiszen nem szorul sok fejtegetésre,
hogy éppen a haszonbérlő igyekezett a birtokot,
ahogy csak lehetett, kiaknázni.
Egyébként manapság is megtaláljuk ennek analógiáját. Oláh, vagy lengyel nagybirtokosok földjeiket rendszerint zsidóknak adják bérbe, jövedelmüket
Párisban, vagy másfelé költik el és a munkás-osztálylyal — mondhatni jobbágyokkal — éppen nem
törődnek. Ezek a lengyel vagy oláh parasztok teljesen ki vannak szolgáltatva a bérlő kapzsiságának
s alkalmilag véres zendülésekben juttatják kifejezésre
helyzetük tarthatatlanságát; mint pl. Romániában
1907-ben.
Ausztriában a földesurak kiadásainak szaporodását megmagyarázzák a háborús idők. Eléggé ismeretes, hogy különösen Mátyás király több háborút
indított III. Frigyes ellen, ami folyton új meg új
drága hadifölszereléseket tett szükségessé. Emellett
a törökök is meglátogatták a krajnai terület délkeleti
részeit; időnként Svájc és Velence is ellenségesen
állt szemben. Idejárult, hogy ezekben a hadakozásokban akkor, midőn a harcmód bizonyos fejlettséget
mutatott, midőn t. i. az ellenséget meg kellett verni,
vagy éppen meg is semmisíteni, és midőn nem lehetett, mint azelőtt, a döntő csatát kerülni, roppant sok
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vér folyt el, s a háborúk öldöklők voltak. A tűzi fegyverek használata mindinkább első sorba nyomúlt. Mióta
a pénz-gazdaság nagyobb súlyra jutott és a kölcsönt
könnyűvé, olcsóvá tette, a fejedelmek többet is költhettek háborúra, mint azelőtt. Különösen Miksa, a
„Landsknecht"-ek atyja, tett sokat a gyalogság kiképzésére. A svájciak, kik a hosszú dárdával ellátott
nagy tömeg előrebocsátásával döntötték el az ütközeteket, nem-igen akadtak utánzókra és más nemzetek egyre újabb fogásokkal pótolták eljárásukat.
Ebből a néhány vonásból már kitetszik, hogy
a békés mezei munka ily körülmények közt kárt szenvedett. Nem egy munkabíró paraszt maradt a zászló
mellett. Vagy hősi halált halt a harcmezőn, vagy
pedig mint zsoldos sorakozott a zászló alá. Hiszen
valamely derék vezér oldalán több szerencsére és
nagyobb gazdagságra, vagyonra nyilt kilátása, mint
amennyit odahaza remélhetett. Nyilvánvaló, hogy az ily
esetek szaporodásával együtt járt a földesurak bevételeinek meg- vagy éppen elapadása; hiszen a munkaerők
eltávozásával a föld nagyrésze műveletlen maradt.
És éppen ekkor egyre több és több pénzbeli
hozzájárulást kívántak az uralkodók a rendektől.
III. Frigyes és Miksa egyre újabb adókat róttak ki,
amelyeknek behajtásával azután senki sem törődött.
Mindez összegeket végre is a misera plebs contribuensnek kellett előteremtenie. Hogy emiatt panaszokban
nem volt hiány, okiratokkal bizonyítható. A császár
növekvő pénzigényei és az ezeknek következtében
nőttön-növő adók, melyeket a paraszt volt köteles
a földesúrnak vagy a bérlőnek beszolgáltatni, tűrhetetlenek lettek.

14

Valószínűleg nemcsak a kivetett állami adót kellett a parasztnak fizetnie, hanem a földesúr pénzügyeinek a javítása sem történt meg az ő hozzájárulása
nélkül.
S éppen ez az igyekezet, mely az alattvalóktól
minél több hasznot akart húzni, az általános korviszonyokkal a legbensőbb kapcsolatban áll. Már
volt alkalmam arra utalni, hogy a pénz értéke csökkent. Addig nagyon szűk volt a drágaérckészlet;
most az élénk bányászat tekintélyesen megnövelte. A
régi bányamüvekhez ujak járúltak; így pl. Magyarország északi részén a Fuggerek emelték a bányaművelést. A pénz a lett tulajdonképpeni gazdasági erő,
amely hatalmát mindenfelé éreztette. Pénzért mindent
és mindenütt lehetett kapni, sőt jelentékenyen olcsóbban, mint azelőtt. Földesurak, akik régebben az őket
szerződésileg megillető természetbeli szolgáltatások
helyett pénzbelieket is elfogadtak, most megkövetelték, hogy a tizedet természetben fizessék, mert így
több nyereségre volt kilátásuk. III. Frigyes és még
inkább Miksa uralkodása alatt tudvalevőleg az urbárium szabályozása indult meg, oly célból, hogy az
uradalmak helyzetét megvizsgálva, a föld belterjesebb
kihasználását tegye lehetővé és így az uralkodó
nagyobb hűbéri díjakra emelhessen igényt. Természetesen az első pillanatban észrevesszük, hogy ez
megint a parasztok bőrére ment. Nekik kellett többet dolgozniok, többet vesződniök, hogy a felcsigázott követeléseknek eleget tehessenek és még maguk
is megélhessenek.
Világos tehát, hogy ez a korszak: a XV. és a
XVI. század érintkező pontja, nemcsak egyházi és
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vallási téren, hanem különösen közgazdasági és társadalmi téren is a nagy átalakulások kora volt.
Nem feltűnő már most, hogy majdnem ugyanékkor több helyen, más és más országokban mozgolódott a parasztság. 1514-ben Württemberg-ben
támadt veszélyes mozgalom. Ugyanekkor Magyarországon is dúlt a Dózsa György lázadása, melyet
Szapolyai János véresen fojtott el.
Fölvethetnők azt a kérdést, váljon ezek a lázongások közvetve befolytak-e a stájerországi, karinthiai
és krajnai elégületlenek viselkedésére? Föltehetnők,
hogy a magyar parasztlázadás szétugrasztott részesei
ingerelték fel az osztrákokat is. Zimmermann erre
nézve csak sejtelmet fejez ki; Mayer a forrásokban nem talál semmit, ami egy ilyen összefüggést
világosan bizonyítana. A mi kézíratunk sem nyújt ily
következtetésre alapot. Benne magyar befolyásról a
háború kitörése előtt egyetlen szó sincs. Ellenben
fejtegetéseim során talán beigazolhatom, hogy magyar
huszárok a lázadók letörésében segédkeztek. Külső
befolyás csak Velencéből lehetséges, amellyel Miksa
ez időszerint háborúban állott. Forrásunk egyes helyei
valóban mondják is, hogy a mozgalom székhelye,
ahonnan azután hamar szétterjedt, Krajna legdélibb
és délkeleti része volt. Csupán a helyei véve figyelembe, már egy Velencéből jövő közvetlen hatásra
gondolhatunk; annál inkább, mert a lázadás elnyomása és befejezése után a főizgatók velencei területre
menekültek. 5 Természetesen még ez a tény sem
elegendő arra, hogy belőle föltétlen szükséggel
következtessük a velencei befolyást; hiszen a hadilábon álló két ország viszonya is természetessé teszi,

Í6

ha üldözött osztrákok Velence földjén keresnek menedéket: itt lehettek leginkább biztonságban a felingerelt nemesség dühe elől.
Mellőzve a közvetett külső — esetleg velencei
— befolyásokat, még egy másik fontos körülményre
utalok. Amint a társadalmi rend bajairól ma is izgató
röpiratokat adnak a munkásosztály kezébe, épp így
történt ez már akkor is. A parasztban is ébredezett
már az önbizalom; érezni kezdte a munka nemesítő
hatását. Titkos felekezetekhez tartozó zuglelkészek
jártak szerteszét és a szegénységről szóló egyházi
tant kommunisztikus ízű evangéliumi felfogásban
hirdették. • Mindenfelé tanították, hogy Isten előtt
mindenki egyenlő; a szegényeké és az elnyomottaké
a mennyek országa; az ember Isten képére van
teremtve; és az isteni akarattal ellenkezik, hogy egyik
ember a másiknak tulajdona legyen.
Az eféle gondolatokat eleinte aligha fogadták be.
Lassankint azonban az új eszmék ügyes hirdetőkre
leltek. Mióta az egyetemek fölvirágoztak és parasztfiúkat is láttak hallgatóik sorában; mióta a sajtó oly
müveket tett közé, amelyek a társadalmi állapotokat
kiméletlenül támadták: az új eszmék a parasztosztályokba is beszivárogtak. És mióta a huszita mozgalmakban fejedelmek és nemesek szégyenletes kudarcot vallottak, szívesen hallgatták a parasztok, miként
ítélkeznek a husziták a világi és az egyházi nagyokról, akiknek igája alatt nyögtek ők is; hallották,
miként leplezik le azoknak gyöngéit és miként hirdették az ember természeti jogait. Ismeretes, mennyire
komoly volt a táborosok törekvése, hogy a földközösséget, az általános egyenlőséget és testvériséget
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megvalósítsák, s megszüntessék a születés- és a
birtok okozta minden különbséget. És mindez a vallásos miszticizmus sürü fátyolába úgy be volt burkolva, hogy minden elnyomott és segélyre vágyó
parasztszívre annál nagyobb hatást gyakorolt és
leírhatatlan fanatizmust kelthetett. A csillagjósoknak
változatos jövendőmondásai éppen a laikus körök
figyelmét vonták magukra. Hogy pedig ilyen jóslásokban az Alpok legeldugottabb völgyeiben sem
volt hiány, egy 1515-re szóló jövendölés bizonyítja,
mely Ausztriában a köznép közeli nyugtalankodására
vonatkozik. 0
Mindezek a körülmények tehát eléggé megértetik
velünk és természetessé teszik a stájer-karinthiai és
krajnai felkelést okait.

2

111.

A parasztháború lefolyása.
Arról a körülményről, mi a három tartomány
fölkelésére közvetlen lökést adott, forrásunk semmit
sem tud. Mayer ellenben oklevelei nyomán erről a
következőket mondja: Egyes nemes urak megtagadván a követelt állami adók lerovását, makacsságukkal adták meg a jelt a mozgalom kitörésére. Bizonyosra vehető, hogy a földesurak az adókat jobbágyaiktól már behajtották, de maguknak tartották meg.
Ezt hányták a krajnaiak a földes uruknak, Georg
von Thurn-nak szemére. Úgy szól a panaszírat, hogy
ez az úr nem fizette be az adókat sem földjei, sem
városai és falvai, sem uradalmi egyházai után, holott
azokat beszedte. Nagyon erőszakos embernek jellemzik, aki nem egyszer átlépte más földesurak jogkörét, és ilyenkor sem császári rendeletekkel, sem
bírói Ítéletekkel nem törődött. Őt vádolta többi közt
a karthausi kolostor feje, Pletríach, ki szerint Thurn
ura három falvát feldúlta, 100 darab marhát elhajtott, mindent elrabolt és parasztjait magyar területre
kergette. Más ízben egy gottschee-i vámszedőt, aki a
császár közvetlen alattvalója volt, megtámadott és
elfogatott.
2"
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Efféle panaszok foglalkoztatták a gráci februáriusi tartománygyülést. Tett-e valamit a kormány a
megvádolt Thurn ellen, arra nincs adatunk. De a
gottscheei terület parasztjai ily rendelkezést be sem
vártak, hanem önsegélyhez nyúltak: Thurnl egy más
gyűlölt személylyel együtt lelőtték. Volt már példa
és hatott is.
A fölkelésre ezek szerint Georg von Thurn durva
eljárása szolgáltatott egyenes okot.
Most azután először a reifnizi és gallenbergi
parasztok, császári alattvalók, mozgolódtak. Megtagadták az úrbéri szolgáltatásokat. Elégedetlenkedtek
a billichgrázi alattvalók is. Panaszaikat Krainburgban
már korábban elintézték, de ők azzal nem érték be.
Gyűléseket tartottak, tanácskoztak, határoztak és a
környékbeli parasztokat fegyveresen rákényszerítették, hogy velük tartsanak. A zendülés csakhamar a
szomszédos Laach, Radmannsdorf, Veldes uradalmak
népét is magával ragadta. Bizonyos rajongás is nagy
erővel jelentkezett ezekben a mozgalmakban. Egy
radmannsdorfi paraszt azt állította magáról, hogy a
Szentlélekkel érintkezik. Gyűléseket tartott, melyeken
a parasztok esküvel összetartást Ígértek a küzdelemben, hogy ősi jogaikat, a „stara pravda"-t, ismét
megszerezzék. 7
A Száva egyik mellék-völgyének, a Wocheinnak, lakói voltak az elsők, akik panaszcikkeiket 1515.
március 29-én uruk elé terjesztették. Nagyon változatos
panaszokkal álltak elé. 8 Pl. abban, hogy a robot a
hűbéri szolgáltatásoknak legkülömbözőbb formáiban
szaporodott, oly igazságtalanságot láttak, mely ellen
okvetetlenül tiltakozni akartak.
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E célból más osztálybelieket is törekedtek társul szerezni; különösen az alsó papságra számítottak. De városokat is felszólítottak reá. A Sowra
folyócska mellett fekvő Eisnern község lakóit, jobbára bányászokat, sikerült is reá venni, akik azután
ezért utóbb szabadságaik megvonásával bűnhődtek,
melyeket csak 1521-ben kaptak vissza.
A parasztmozgalom tehát már felső Krajnába
is áthatott. A veszély nőttön-nőtt és a rendek minduntalan közölték a császárral a fenyegető lázadás
fejlődését. A Mur melletti Bruck-ban tartott rendi
gyűlés utasította a krajnai követeket, hogy a császárt beavatkozásra bírják.
A bécsi tartománygytílésen márc. 20-án a krajnai rendek is részt vettek. Követelték a császártól,
hogy a tartományba biztosokat küldjön, akik a parasztok képviselőivel tárgyaljanak és őket eljárásuk hátrányos következményeire figyelmeztessék. A parasztok az izgatók kivételével kegyelmet nyerjenek, panaszaikat pedig a biztosok elé terjesszék, hogy azokat
megvizsgálják és méltányosan elintézzék. Ha viszont
ez az intézkedés sikerre nem vezetne, és összejöveteleiket a parasztok be nem szüntetik, a császár
— a krajnai követek javaslata értelmében — fegyveres erőt használjon a lázadók ellen. Továbbá ülésezzen Cilly-ben egy bizottság, melynek tagjait a
három tartomány válassza és amelynek az a feladata, hogy a biztosok újabb jelentéseihez képest intézkedjék. Mindegyik tartományban rendeljék el a toborzást, gondoskodjanak lőszerről és egy főparancsnokról.
A bécsi tárgyalások hosszan elnyúltak. A krajnaiak még április közepén is ott voltak.
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Április elején Gurh biboros bizottságot küldött
Krajnába a felkelők lecsillapítására, melynek tagjai
közt Sigmund von Die/richstein, Hans Mansdorfer,
Resch stb. foglaltak helyet. De eredmény nélkül! 9
A biztosok elutazása után a parasztok követséget küldtek a császárhoz, miről Zimmermann a
következőket írja : l ü „Miksa császárippen
Augsburgban tartózkodott. Ezek a tartományok önkénykedő
nemességének megalázása kedvére való volt; nemcsak a korona érdekében, hanem mert valóban jóakarója volt a köznépnek. Mind a nemességnek, mind
a parasztságnak követeit együttesen bocsátotta maga
elé. Leplezetlen részvéttel hallgatta meg a panaszokat és a nemesi követekhez a parasztok jelenlétében
erélyes hangon szólott; azután barátságosan az utóbbiakhoz fordult. Felszólította őket, hogy térjenek haza
és mondják meg övéiknek: ha a császár parancsát
tiszteletben tartják, a táborozással felhagynak és házi
tűzhelyükhöz mennek vissza, akkor az uralkodó hivatalnokainak . súlyos büntetés terhe alatt meg fogja
parancsolni, hogy tartsák magukat szigorúan a régi,
rendhez és joghoz és adóztatásokkal senkit ne terheljenek. Valóban az elnyomatások, állítólag nagyobb
részt, a császár háta mögött, hivatalnokaitól eredtek.
Mikor a parasztok követei a császári válasszal
hazaértek, általános nagy öröm szállta meg a népet.
Szétoszoltak és bizalommal várták a kegyelmes segélyt.
A kedélyek nagy izgalma azonban tovább is
tartott; azonkívül a nép képzeletét szokatlan természeti jelenségek foglalkoztatták és tüzelték fel. Az égen
három szivárványban három nap tűnt fel és éjjelenkint — úgy tetszett — tüzes hadseregek csatáztak
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a levegőben. S az egész nép csuda-dolgoknak jelét
és előhírnökét látta bennök.
Az urak viszont jónak látták, hogy ezt az időt,
a császár jöveteléig, miután a nép szerteszéledt,
saját előnyükre használják fel. Hallatlan visszaélések
történhettek a földesurak részéről, mert a parasztok
eddigi csendes ellenállása hirtelen támadó dühnek
adott helyet. Csakhogy ezekről a visszaélésekről a
történelem hallgat, mert nemesség és papság, amely
egyedül hagyott hátra tudósításokat, ezeket tudatosan
nem említi.
A Hans v. Auersperg-mk,
a krajnai tartományi
kapitánynak 1515. április 25-én adott utasításból
kitűnik, hogy a velenceiek Görzöt és Gradiskát
szorongatták és hogy ők mozdították elő a parasztmozgalmat. Ezért a kormány elrendelte a Velence ellen szükséges segélyösszeg behajtását, a három tartomány újoncainak behívását és egy közös fővezér választását. 11
A császár ekkor még azt vélte, hogy a parasztmozgalmat lecsillapíthatni, aniint ez egy Georg von
fíerberstein-hez intézett május 9. leveléből kitűnik.12
Arról van itt szó, hogy a császár rövidesen AlsóAusztriába szándékozik lovagolni, ahol a lengyel és
a magyar királlyal találkozik. Ezért fölszólítja Herberstein-t, hogy gondoskodjék a nemesség jó felszereléséről, amely őt Bécsbe fogja kisérni.13
A paraszt-követség következtében a császár Krajnába parancsot (General-gebotsbrief) küldött, mellyel
a parasztokat a szövetkezések fölhagyására hívta föl.
A fölkelők azonban erre ügyet sem vetettek. Tovább
gyilkoltak, raboltak és dúltak szerte-szét. Meichau és
Zobelsberg várkastélyok áldozatúl is estek.
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A fegyvereket mindenünnen elhordták, a lőport
elhasználták vagy elásták, a gabonát egymás közt fölosztották. Aminek hasznát nem vették, szétrombolták
vagy megsemmisítették, a halastavakat lecsapolták stb.
Ugyanekkor (május 18. és 19.)
Laibachbm
tartománygyülés volt. A bizottság Karinthiától és Stiriától segélyt kért és elhatározta 200 ló kiállítását,
mivel általános toborzás lehetetlen volt és a nemesek váraikat el nem hagyhatták. Mihelyt azonban a
stájerországi és karinthiai segédcsapatok délnek előre
nyomultak, a krajnaiaknak is hozzájuk kellett csatlakozniok.
Ugylászik, hogy a császári biztosok május végén
értek Laibachba. Feladatuk volt, hogy a békét jó
indulattal állítsák helyre. Csakhogy erről többé szó
sem lehetett. A parasztok felkelése május végén már
nagy arányokat öltött : QY/y-grófságban, a montpreisi,
statenbergi, hörbergi és landsbergi uradalmakban ís
kitört. Azután a Dráván túl terjedt Graz és Gíeis
dorf irányában és Nyugat felé a karinthiai völgyekbe.
Május 26-án a krajnai tartományi főnökhöz császári leirat érkezett, amely szerint a nemesség a
parasztok ellen erőszakot ne alkalmazzon. Ha talán
a nemesség engedett is a császári szónak, a parasztok nem hajtottak rá, hanem tovább gyűléseztek és
sorra rabolták a várakat; így Ruckensíein-t
(Jnter14
Nassenfuss-i stb.
Ebben az időben történt a ranni eset. „A városban (Rannban) állítólag Márkus von Kli&sa, császári
kapitány parancsnokolt, aki a várost, midőn a
parasztoktól szorongatva, tovább nem tarthatta, felgyújtotta és a várba vonult. A parasztok azonban
t
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a várfalakat is áttörték, mire Márkus úgy igyekezett
menekülni, hogy lovasaival a parasztokon akarta
magát átvágni. A parasztok azonban a nemeseket
lemészárolták és fejeiket póznákra tűzve körülhordozták." 15
Mayer az akták nyomán arról is tud, hogy
Klissai Márkus a horvát bánió\ segélyt kért. Úgy
látszik, hogy egy horvát nemes csapat már útban
vagy éppen Rannban volt. Ezekkel akadt össze
Klissai Márkus, midőn a parasztok megtámadták,
akik a várat ostrom alá vették és Márkussal együtt
ötven nemest megöltek.1®
időközben különböző helyeken tartottak parasztgyűléseket; többi közt a stiriai Gonobitzbm.
• S ezzel elértük azt az időpontot, ahonnan kezdve
forrásunk bőségesen nyújt tudósításokat. A kézíratunk
60—63. oldalán találunk egy tudósítást a gonobitzi
tárgyalásokról, melyeket a császári biztosok és a
parasztság képviselői folytattak. Mikor történt ez,
azt a kézírat alapján egész pontosan meg nem állapíthatjuk; azonban bizonnyára május utolsó napjaiban, miután a levél, amelyet a császári biztosok
Gonobitzból írtak a legfőbb kapitánynak, Herbersteinnak és amelyhez a gonobitzi tárgyalásokról
másolatot is mellékeltek, junius 1-ről van keltezve. 17
Ezen a megbeszélésen, kézíratunk szerint, a császár
részéről: Augustin Khevenhiller, Hans Mansdorfer,
Philipp von Wichsenstein, Niklas Resch, Sebastian
Gurk és Andreas tiueter; a parasztság részéről: Jury
unter der Maud, Úrban Duelacher, Hans Jury Schuest)
Úrban Grollnschall (mint gonobitzi polgárok),_i,s„
Andreas, Ambtmann zu Wildhaus vette!
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tanácskozás eredményét a következő pontokban foglalhatjuk össze:
1. A parasztok megígérik, hogy többé senkit sem
kényszerítenek a szövetségbe-lépésre és hogy senkit,
sem várost vagy községet, sem egyházi vagy világi
nagyot birtokaitól erőszakkal meg nem fosztanak.
2. A császárnak vagy a tartományi főnöknek
egy panaszíratot kell átnyújtani, hogy a parasztok
követelései kegyes elintézésben részesüljenek.
3. Gurk bíborosnak a tőle elfoglalt két várat,
Landsberget és Peillensteini, minden bennük lévővel
együtt késedelem nélkül visszaadják. 18
4. A várakban, udvarokban stb. okozott károkért
a parasztok kártérítést adjanak.
5. Minden eskü és igéret, amelyet császári
hivatalnokok, városok, községek, uradalmak vagy
parasztok a szükségben lévő és kétségbeesett parasztoknak tettek, érvénytelen és beváltásra nem szorúl.
6. Mindezen pontokat, melyeknek érvényét
esküvel és aláírásukkal biztosítják, egyik fél sem
szegheti meg. 10
A határozat papiroson maradt; senki sem törődött vele. Sokkal izgatottabbak voltak a kedélyek,
semhogy a béke ezzel helyre állott volna. A parasztok továbbra is fosztogattak , és gyújtogattak.
*

Attenkintés kedvéért külön-külön vizsgáljuk a
mozgalom lefolyását mind a három tartományban.
Mmthogy Karinthiában és Stiriában előbb ült el a
mozgalom, mint Krajnában, Karinthiával kezdem meg,
Stiriával folytatom és Krajnával zárom be a fölkelés
lefolyásának ismertetését.
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1. Karinthai.
A mozgalom, úgy látszik, itt tört ki legkésőbben és itt fojtották el legkorábban. Kéziratunknak
egyetlen idevonatkozó adata egy levél, melyet Sigmund v. Dietrichstein írt a főkapitánynak, G. von
Herbersteinnek. és amely Villachban 1515. junius
26-án kelt.
Mielőtt azonban erről az adatról beszámolok,
Mayer alapján előadom az addig történteket.
Eszerint azok az események, amelyek a Dráva
baloldali mellékfolyójának, a Lawannak völgyében
lejátszódtak, összefüggésben állnak a megismertetett
gonobitzi tárgyalásokkal. A stájer Gonobiíz-ban t. i.
karinthiai parasztok is tárgyaltak. A Lawan-völgyi
parasztmozgalom központja Rojach város lett. Innen
küldtek junius közepén felhívásokat szét, melyekkel
másokat együttműködésre akartak megnyerni. 20
A mozgalom innen átcsapott a Jann- és a Gailfolyók völgyébe is. A császár Kárinthián át bizottságot küldött Krajnába azzal, hogy mindkét tartományban vizsgálja meg a tényállást, a népességet
pedig fölhívja, hogy a zendüléstől tartózkodjék és
panaszait inkább a bizottság elé vigye. Amennyiben
ez meg nem történnék, a császári kapitányok jogosultak ellenük erőszakkal eljárni, miután meg nem
engedhető, hogy a belső helyzetre való tekintettel,
az ellenségek (a velencések és törökök) nagyobb
sikerrel hadakozzanak.
De a bizottság semmit sem végzett. A rendek
tehát hadat szerveztek és Villach felé vonultak. Hozzájuk csatlakozott Sigm. v. Dieirichsíeiti is, akinek

28'

birtokai — Hollenberg és Finkenstein — Karinthiában
feküdtek. 21
Most már megértjük a kézirat 84—91, oldalán
található tudósítást. Sigm. v. Dietrichsiein a császárral
volt és mint Stiria helytartója, az ottani parasztlázadásról referált. Arra a hírre, hogy a felkelés már
Karinthiában, birtokai színhelyén is kitört, aggódva
sietett ide, hogy maga vegye át a főparancsnokságot.
Távozása előtt a császártól azt az Ígéretet nyerte,
hogy a három tartományba 1000 zsoldos fog menni
havi fizetéssel, de Karinthiába azonfelül még 300
zsoldos félhavi zsolddal.
Dietrichsiein — kéziratunk szerint — első sorban
abban állapodott meg, hogy Karinthiában vagy elnyomja a fölkelést, vagy legalább megakadályozza
a fölkelésnek a Gail-völgyébe vagy az Etsch területére
való átterjedését. Karinthiába érkezte után az első
napokat fegyverkezéssel töltötte. De míg ő St. Veiiban szemlét tartott, a rastadti, fuckeraui és thörli felkelők új szerződést kötöttek. Dietrichstein mihelyt
erről értesült, egész hadi népével azonnal Villach felé
vonult és sikerült neki Finkenstein, Kraineck, Arnoldstein, Straffried és környékük paraszt népét engedelmességre kényszeríteni. Csak a roseneckiek maradtak
továbbra is a szövetségben.
Dietrichstein erre néhány falut felgyújtatott, mire
500 vagy 600 gyalogos és 50 lovas paraszt összegyűlt, hogy vele tárgyalásba bocsátkozzék. Megígérték neki, hogy kapitányukat kiadják, ha őket
kimélni fogja. ígéretüknek eleget is tettek. Azonban
a parasztok csakhamar visszakövetelték kapitányukat,
amiért a két fél közt heves küzdelem tört ki, mely-
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ben sok paraszt elesett és sokan futásban kerestek
menedéket.
Ezalatt közeledtek a császári gyalogos katonák,
számszerint 300-an, akikkel megerősödve, Dietrichsíein a hollenbergi uradalom jobbágyainak letörésére
indult. Úgy hitte, hogy ha ez a vállalkozása sikerül,
nemcsak körülbelül 3000 parasztot von el a szövetségtől, hanem a mozgalom tovább-terjedését is meggátolhatja. Természetes, hogy az egész fölkelés ezzel
még nincs elnyomva.
Éppen ezt írja meg fierbersiein-nak, amikor meghallja, hogy északi Karinthiában 3 paraszttömeg csoportosul: az egyik fíüííenberg, a másik Gurk körül,
a harmadik a bobenburgi — talán babenbergi (?) —
uradalomban. Még junius 20-án ellenük akart vonulni.
A levél további tartalmából arra kell következtetnünk, hogy Herbersíein Dietrichsteintől segélyt kért,
amit az utóbbi, a vázolt karinthiai viszonyokra való
tekintettel, nem nyújthatott. Legalább egyelőre nem!
De megígéri ezt, mihelyt a karinthiai parasztmozgalmat
teljesen elfojtja.
Mikor történt ez, pontosan nem tudjuk. Hogy
azonban a mo2galom junius első felében még nem
volt lecsillapítva, következtethetjük egy junius 12-ről
kelt levélből, amelyben Auersperg krajnai kapitány
Herbersteinnak többek közt azt írja, hogy segélyt
kért, de nem kapott Dietrichsteintől. Föltehetjük tehát
ezek alapján, hogy junius első felében a szétszórt
paraszttömegek legyőzése még nem sikerült teljesen
Dietrichsteinnak.
Valószínű azonban, hogy rövid idő alatt és sok
fáradtság nélkül nagyjában mégis elcsöndesedett a
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karinthiai fölkelés, mert további harcokról a források
semmit sem árulnak el.
2. Stiria.
A gonobitzi tárgyalások óta miként alakultak itt
a viszonyok, kiderül abból a két rendeletből, melyet
a császári biztosok — kik azidőszerint Klagenfurl-ban
tartózkodtak — egyfelől a stiriai főpapokhoz, lovagokhoz, nemesekhez és városokhoz, másfelől a stiriai
parasztsághoz intéztek. Mindkét rendelet, nemkülönben a biztosoknak Andreas v. Spangenstein
stiriai
helytartóhoz intézett egyik levele is, junius 12-én,
illetve 15-én kelt.
Ezekből világos, hogy Karinthiában a parasztmozgalom junius közepén megcsöndesült, ellenben
Stiriában újra kitört. Kéziratunk ennek okát is adja.
Ugyanis a nemesség a gonobitzi határozatokat nem
tartotta meg és valami Stubenberg nevü földesúr jogtalan eljárása a parasztokat újra fölingerelte. Nem
tévedhetünk nagyot, ha föltételezzük, hogy jobbágyaival szemben Stubenberg olyan igazságtalan követeléseket támasztott, amelyeknek vonakodtak eleget tenni
és így a parasztok, miután látták, hogy a nemesek nem
tartják meg a gonobitzi szerződést, újabban is fölzendültek.
Az új mozgolódás nagyon roszkor jött. Miksa
császár t. i. éppen ekkor állapodott meg Magyarországgal abban, hogy a birodalom külső ellenségei
— első sorban Velence — ellen együttesen indulnak hadba. Előre látható volt, hogy a belső nyugtalanság, sőt háború a kifelé irányúló működés sikerét kétségessé teszi. 22
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Ily összefüggés érthetővé teszi a biztosoknak a
stiriai rendekhez intézett nagyon erélyes intéseit:
éljenek a parasztokkal egyetértésben, mert ha nem,
a vétkeseket egyenként megérdemelt büntetéssel fogják sújtani.
Csakhogy most már minden intés és fenyegetés hiábavaló volt. Tovább folyt a váraknak fosztogatása és meghódítása. A rendeknek ez ellen védekezniök kellett. A parancsnokságot Stiriában fíerberstein György látta el, aki egyúttal mind a három tartománynak főkapitánya volt. Hogy mikor választották
erre a tisztségre, arra biztos adatunk nincs; de egy
junius 1-ről kelt levél már főkapitánynak nevezi;
tehát megválasztatását nagy valószínűséggel május
végére tehetjük. 23 fíerberstein a paraszt tömegeket
több helyütt feloszlatta; így Vildon közelében, Gleisdorf környékén, a Sulm-völgyében; és kiverte a parasztokat a Marburg-tói nyugatra fekvő Wildhaus várából,
amely Hans von Auersperg krajnai tartományi kapitányé volt.
Erőszakkal tette szabaddá útját a Dráván át és
tovább vonúlt Cilly felé, amely kapuit a közelgő
csapat előtt kitárta, míg a vár a parasztok birtokában maradt. Innen kirohanást intéztek Herberstein
katonái ellen, ami azonban a parasztság kudarcával
végződött. Nagy részök elesett, sokan foglyul estek
és csak kevésnek sikerült menekülnie.
A csata napja Mayer szerint bizonytalan; de
hogy a császár július 14-én már értesült a Cilly-i
esetről, azt következteti, hogy a csatát július első
hetében vívták meg.
A mi kézíratunk-ból a csata napja már most
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pontosan meghatározható. Július 8-án már az elfogott
parasztok kihallgatásáról van szó, tehát a csata napja
ennél korábbi. Egy julius 6-ról kelt levélből, amelyet a saunvölgyi Pont község intézett Laibachba a
császári biztosokhoz, kitűnik, hogy a cilly i ütközet
julius 5-én ment végbe.
A parasztok, a cilly-i csata menekültjei, a Saunvölgyében felfelé haladtak. Dühüknek szabad folyást
engedve, a Krajna felé két mérföldnyire fekvő Frasslau környékén két falut felégettek és más gyalázatosságokat követtek el. Többi közt St. Matthaus
közelében egy lelkészt s még 10 embert ütöttek
agyon, Sonneck-\kxkbő\ egy legényt szöktettek meg
és végre Frasslau községét kezdték lövöldözni.
A szántóföldeket elpusztították és a majdnem éreti:
gabonát letaposták. Ez a dühöngés különben teljesen érthető: így akartak bosszút állani a szenvedett
vereségért és elfogott társaikért.
Már az előszóban utaltam arra, hogy a parasztságnak a háború folyamán volt vezetői, izgatói és
ú. n. „okozói" ismeretlenek; hogy nem tudjuk azoknak neveit, akik, mint vezető személyek, ide-oda
irányozták a paraszt tömegeket. Ezért azt hiszem,
új és fontos adatot nyújtok a belső-ausztriai parasztlázadók ösmereteihez, ha egész terjedelmében közlöm a kézírat 63—70. oldalain található tudósítást,
amely a cilly-i ütközet után a fővezetők és foglyok
kihallgatását tartalmazza.
Ebből a vezetőknek vagy legalább egy részüknek
nevével megismekedhetünk és egyben az ily paraszttömeg keletkezésébe és alakulásába is bepillanthatunk. Oly férfiakról van itten szó, akiknek befolyá-
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suk volt a parasztságra s akik, némi szónoki képességre támaszkodva, a község elégületlen elemeit
vasár- és ünnepnapokon felizgatták és zendülésre
bíztatták. A parasztok fölfegyverkeztek, összecsoportosúltak és a legközelebbi vidéken megkezdték
romboló munkájukat. Csakhamar több kisebb csoport verődött össze és az így alakuló tömeg már a
császári csapatokkal is szembe mert szállni. Ilyenkor némelyek vereséget szenvedtek, mások — mint
a kézírat mondja — „döntés előtt kiléptek a szövetségből" és a császáriak részéről fenyegető veszélylyel szemben „kegyelmet — amnesztiát — kértek".
Kézíratunk erre nézve több bizonyítékot szolgáltat. A cilly-i ütközet után Herberstein a szökevény parasztok üldözésére ment. Hógy ekkor —
látva a Frasslau körül elkövetett és az imént már
vázolt gonosztetteket — nem éppen gyöngéden és
tapintatosan járt el, az Herberstein erélyes katonai
természetéből könnyen gondolható. A császári biztosoknak egy július 9-éről kelt leveléből világosan
kitűnik, hogy néha oly községet is, amely már kegyelmet kapott — tudatosan vagy sem — érzékenyen
megbüntetett. A biztosok t. i. figyelmeztetik benne
Herbersteint, miért nem kiméli a sannvölgyi községeket? Miért sújtja azokat a községeket, amelyek a
szövetségből kiléptek és kegyelmet nyertek? Jövőben tartózkodjék az ilyen eljárástól! Látjuk tehát,
hogy a főkapitány és a császári biztosok között
nem volt meg mindig a kellő egyetértés. A levelek
hangjából az is nyilvánvaló, hogy a biztosok méltányosságot és jóakaratot tanúsítottak és a parasztokat Ígéretekkel akarták a parasztövetségből való
2
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kilépésre bírni, fierberfseiti ellenben röviden bánt el
velük. Nagy szigorral járt el a fölkelőkkel szemben,
sőt talán olykor példát is statuál oly községeken is,
amelyek kegyelem-levéllel ellátva, nem volnának közvetlenül büntethetők.
Hogy ily időkben melyik eljárás volt helyesebb,
t. i. hogy e két bánásmód közül melyik vitt előbb
célhoz, azt Auerspergnek Herbersteinhez intézett levele
is elárulja.
Auersperg t. i. július 12-én arról panaszkodik
és pedig bizonyosan joggal, hogy a császári biztosok mindenkor nyomban kegyelmet adnak a fölkelőknek, mihelyt azok a szövetségből való kilépésüket esküvel igérik; pedig elég eset fordúl elő,
hogy a parasztok adott szavukat megszegik.
Eszerint, ha arról van szó, hogyan lehet a fölkelésnek előbb véget vetni, kétségtelenül fierberstein
erélyes eljárása a helyes. Csak az ő céltudatos közbelépésének tulajdoníthatjuk, hogy a mozgalom Stiriában július közepén már lecsendesedett, úgy hogy
Herberstein azután figyelmét osztatlanúl és még erősebb mértékben szentelhette a krajnai viszonyok
rendezésének.
3. Krajna.
Akrajnai eseményekről kézíratunk különösen Hans
von Auersperg-nek
Georg v. fierbersfein-hez
intézett levelei, valamint a császári biztosoknak a krajnai
nemességhez és parasztsághoz kibocsátott rendeletei
révén jó és kimerítő értesítést nyújt. 34 levelet,
rendeletet stb. tartalmaz, melyek mind a Krajnában
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június 12-től augusztus 10-ig lejátszódó eseményekre
vonatkoznak. Nézzük már most, mi történt ezek
szerint Krajnában.
A krajnai tartományi kapitány, Hans v. Auersperg, június 12-én arról tudósítja Herbersteint, hogy
a lakosság a legutóbbi tartományi gyűlésen késznek
nyilatkozott 200 lóból álló segély küldésére a stájer
rendek számára. Csakhogy a gyűlés szétoszlása után
a krajnai parasztok összeverődtek és néhány földesúri várkastélyt megostromoltak. A mozgalom láttára
Auersperg Sigmund v. Dietrichsteintól kért segélyt,
aki azonban ennek eleget nem tehetett, mert neki
is saját alattvalói ellen kellett hadakoznia. Mialatt
Auersperg Laibach-ió\ távol volt, császári rendelet
érkezett, amely utasította, hogy a parasztok ellen
semmiféle katonai intézkedést ne tegyen, hanem előbb
várja be a császári biztosok odajövetelét. Valóban,
már június 17-én Krainburg-ban volt a bizottság,
mert innen és erről a napról keltezve két rendelete
fekszik előttünk. Az egyikben a biztosok a nemességhez, főpapokhoz és városokhoz fordúltak azzal
a parancscsal, hogy a parasztok ellen semmiféle
intézkedést ne tegyenek, hanem várják meg a császár további határozatait.
A másikban a parasztokat szólítják föl, hogy
szövetségek alakításától tartózkodjanak, kérelmeiket
és panaszaikat a biztosok elé terjesszék és kívánságaiknak igazságos és méltányos elintézését nyugodtan várják meg.
Úgy látszik azonban, hogy a parasztok, ezzel a
rendelettel sem törődtek. Erre mutat Auerspergnek
június 24-iki levele, melyben Herberstein főkapitány
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előtt így festi a helyzetet: A parasztok napról-napra
megostromolják a kastélyokat és emberéleten és
vagyonon mindenféle kegyetlenséget követnek el;
pl. Márkus zu Reint, ezt a derék és áldozatra kész
férfit agyonütötték s minden vagyonát magukhoz
vették; Rattenpüchel, Laak, Stein,
Radmannsdorf,
Adelsberg városa ostrom alatt van. A polgárság
ugyan mindenütt bátran védekezik : Rattenpiichelnél
június 18-án a város ellen intézett roham alkalmával
sok volt a halott és sebesült. Az útakat szerteszéjjel
parasztok tartják megszállva, úgy, hogy a kért 200
lovat lehetetlen Stiriába küldeni. Azért jól teszi Herberstein, ha a szükséges lovakat Krajna költségén
Stiriában szerzi be. Közbevetőleg utalok itt a kézírat
97. oldalán található szövegre, amely biztos adatot
nyújt arra, hogy a parasztlázadás elnyomásánál, legalább Stiriában, magyar katonák is
segédkeztekP
Krajna helyzete június végén kétségbeejtően
rossz lehetett. A parasztok gyorsan előre nyomúltak: Auersperg neudecki kastélya kezükbe esett, Rattenpiichelt is megszállva tartották. Könyörög Auersperg, hogy: „ne feledkezzenek meg soká a szegény
krajnaiakról". 20
Az a körülmény, hogy a parasztok Auersperg
küldönceit háromszor egymásután elfogták és a főkapitánynak szánt közléseit saját előnyükre használták, bizonyítja, hogy a parasztok kémszolgálata
is
nagyon jól működhetett.
Ezen okulva, felszólítja
Auersperg Herbersteint, hogy leveleit „papokra, kereskedőkre, asszonyokra, vagy diákokra bízza, mert
más küldöncöket a parasztok lefognak". 27
Ekkor és itt is előfordult, hogy egyes községek
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a szövetségből való kilépésüket esküvel megígérték
és a biztosoktól kegyelmet kértek. így kapott június
27-én 28 St.-Morgarten
községe is „béke-levelet"
(Stillstandsbrief) és így nyert június 29-én, Péter és
Pál-napján a parasztszövetségből kilépett Assling
községe is kegyelmet.
Ugyanezen a napon Auersperg Jurisics (Jnrischics) Miklós (a későbbi kőszegi hős) útján kért
segélyt a főkapitánytól, miután a krajnaiak a parasztokkal nem birnak; a nemesség legnagyobb részét
elűzték, váraikat kirabolták,, javaikat elpusztították.
Két hétre rá, július 12-én, megsürgeti és megkérdezi Herberstein-t, hogy mikor és mely úton szándékozik Krajnába bevonulni. Siessen, amennyire csak
lehet, hogy mielőbb bűnhődjenek a krajnai parasztok, akik az egész fölkelést először szították föl és
akik a mozgalomnak bizonyára egyetlen „okozói". 2 9
Itt tehát egészen világosan meg van mondva,
honnan indáit hi a mozgalom, hol lázadtak föl először a parasztok és hol mentek át először nyilt
támadásra.
Hogy mennyire különbözött a kapitányok és
a császári biztosok felfogása a helyzetről itt is, erre
újabb bizonyítékot ad egy június 13-ról kelt irat,
amelyet Sigmund Weixelberger a császári biztosok
nevében Herberstein főkapitánynak adott át. Ez az
utasítás világosan kimondja, hogy Herberstein túlszigorúan bánik a parasztokkal. (Megállapíthatom,
hogy erre a megjegyzésre a főkapitány akkor adott
okot, mikor a sannvölgyi parasztokat a cilly-i csetepaté után üldözte. Erről különben már a Stiriáról
szóló részben beszéltem.)
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Hangsúlyozza az utasítás, hogy a császár meg
akarja hallgatni és vizsgálni a parasztok panaszait.
Nem járja, hogy a nemesség, amely maga is érdekelt fél, rövid úton bírónak csapjon föl és egyszerűen maga Ítélkezzék ellenfelei fölött. Nem az
a cél, hogy a nemesség a parasztságot
erőszakhal
elnyomja, hanem hogy oly megegyezést
kössenek,
mely mind a nemesség, mind a parasztság
jogos
kívánságait számba vegye. Ebből ismét láthatjuk,
hogy a biztosok a császár nevében minden egyes
alattvalót jogaihoz akartak juttatni, míg Herberstein
és a többi kapitány, katonák módjára és úgy is,
mint nemesek, azaz a sértett félhez tartozók, elsősorban saját rendükei képviselik és könyörtelenül
boszút akarnak állni.
Auersperg július 14-iki levelében arra kéri Herbersteint, hogy jutassa őt az ő neudecki várának
birtokába; de óvatosan hozzáfűzi, hogy: „kimélje
az ő szegény embereit, akik mitsem vétettek, mert
erőszakkal hajtották őket a szövetségbe és közvetlen
alattvalóival épen e célból kegyesen bánjon." 30
Általában úgy látszik, hogy számos község valóban a parasztok kényszere következtében lett a szövetség tagja és így nyújtott annak segítséget. Például fölhozható Rudolfsweri községe, amely július
18-án a császári biztosokhoz folyamodványt intézett,
melyben azt kéri, hogy ne alkalmazzanak ellene erőszakot. Hiszen a polgárok sohasem akartak a lázadókkal szövetkezni; hanem a zendülők egy nap oly
nagy számban támadtak reájuk, hogy mindegyik
polgárra száznál is több lázadó paraszt esett. Ugyan
kihez fordúlhattak ily kényszerhelyzetben segélyért?
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Kénytelen-kelletlen szövetkeztek velük és segítséget
ígértek nekik. De erre csak a szükség késztette őket!
Valóban még mindig olyan „hívek és engedelmesek",
mint hajdan, amit bizonnyal elhihetnek!
Ezt a folyamodványt a császári biztosok azzal
a megkereséssel küldik át Herbersteinhoz, hogy
vizsgálja meg maga, váljon a rudolfswerti polgároknak ez a magyarázata és mentegetőzése az igazságnak megfelelő-e? Ha igen, akkor a községet hagyja
büntetlenül. 31
De nemcsak ebben az esetben, hanem más
községeknél is találkozunk a császári biztosoknak
ily irányú közbenjárásával; pl. Síéin városánál (július
13.), mely Herberstein hadi népétől nagyon félt.
Gurkfeld (július 20.), Seisenberg (július 26.), Sí.Marien, Lutheri Gottschee, (julius 29.) szintén a biztosok közbenjárását vehették igénybe. Vagyis minél
inkább közeledett Herberstein Krajna határai felé,
büntetéstől való félelmében annál több község hagyta
el a szövetséget.
Július közepén Auersperg még nem tudja, mely
úton jő Herberstein Krajnába; azért tehát útiterve
felől több ízben felvilágosítást kér, hogy ő is hozzá
csatlakozhassék. „Ha kegyelmed — írja hozzá Auersperg — erre vonúl és odajön, ahol a jámbor Márkust
megölték, ugyanott különös boszúállással büntesse
meg a parasztokat." 32
Hogy a gyűlölet, mely ebből a fölszólításból
kisugárzik, nem vezethető vissza személyi okokra
(kedvelt emberének, a jámbor Márkusnak megöletésére), nyilvánvaló julius 17-ről kelt levelének egy
helyéből, ahol Auersperg közli a főkapitánnyal, hogy
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a tartományra rótt hadisarcot nem képes behajtani.
Mintegy panaszkodva említi, hogy „senki fia, se
nemes, se főpap, még csak sejtetni sem meri, hogy
adót vagy zsoldosokat akar tőlük (t. i. a parasztoktól) behajtani." 33
Tehát a gyűlölködő hang magyarázata a parasztság zord ellenállásában keresendő.
Arról az útról, melyen Herberstein Krajnába
jött, Auerspergnek július 25 iki levele tudósít, mely
szerint a főkapitány nem Möíínig környékén lépte
át a határt, hanem megkísérelte, hogy a Száván
hajóval keljen át. Ez a kísérlete első ízben csütörtököt mondott; csak másodszorra sikerült. Az átkelés
híre Auersperget nagyon megörvendeztette. Arról a
hatásról pedig, amelyet a „szigorú Herberstein"
közeledése itt, a paraszt-mozgalomnak, mondhatnók,
gyújtópontján gyakorolt, fogalmat alkothatunk magunknak, ha elolvassuk az említett levélnek azt a
részét, amely szerint „közeledésének hírére a félsőkrajnai parasztság minden gyülekezéssel felhagyott." 34
Hogy azonban visszaesés sem tartozott a ritkaságok közé, tanúsítja a császári birtokosoknak
június 27-iki közlése arról, hogy a Radmannsdorf
és
Krainburg és környékebeli parasztok újra lázadoznak. Herberstein utasítást nyert, hogy 200 lovassal
elnyomásukra siessen.
Általában úgy látszik, hogy július végén és
augusztus elején a zendülés még egyszer lángra lobbant. Egy július 30-iki levelében Auersperg arról értesít, hogy fegyvereket, golyókat, 20 mázsa lőport
rakatott kocsikra, hogy Herbersteinnak küldje. Ámbár
attól tart, hogy a parasztok, akik Felső-Krajnában
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nyilvánvalóan újból csoportosúltak, az erős fedezet híjjával lévő lőszereket könnyen birtokukba keríthetik.
Jó lenne tehát, ha Herberstein ezt megelőzi, és vagy
500 gyalogos és 100 lovas emberét küldi fedezetn e k — St.-Marienig, vagy pedig ő maga megjelenik
abban a darázsfészekben, hogy azt mindenekelőtt
megtisztítsa és ezzel az egész tartományt az örökös
izgalomtól megmentse. Már augusztus elsején ismét
arról értesít, hogy a parasztok Radmannsdorf körül
és a Száva mentén gyülekeznek és Krainburg városát szándékoznak megostromolni; valamint arról,
hogy Krajna déli részein Auersperg, Reiftiiíz, Gottschee körül a mozgalom újra kitör.
Most, a legalkalmatlanabb időben, amikor a
parasztok mozgalma nyilván új erőre kapott, a császári sereg létszáma apadással fenyegetett. T. i. a
zsoldosok egy része kiszolgált és a hadi kötelékből
távozni akart. Ezért a császári biztosok augusztus
6-án Herbersteint és Auersperget Laibachba hívták
azzal a javaslattal, hogy a katonáknak esedékes zsoldjukat kifizessék, fölöttük szemlét tartsanak és marasztalják meg őket továbbra is a zászló alatt.
Látjuk, hogy Krajnában a parasztság a küzdelmet még augusztus kezdetén is számos helyen sikerrel folytatta. Erre mutat Auersperg augusztus 7-iki
levele, amelyben fölpanaszolja, hogy a parasztok az
ő stettenbergi alattvalóit anélkül, hogy arra okot
adtak volna, súlyosan megkárosították. A kár legalább 300 forint értéket képviselt.
A krajnai parasztlázadás további részletei felől
nincsenek adataim. Csak Auersperg-mk
sógorához,
Herberstein-hez intézett augusztus 10-iki leveléből lát-
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juk, hogy a főkapitány a tartományt augusztus 1.2-én
el akarja hagyni. Auersperg pedig még ennek megtörténte előtt szeretne vele találkozni. Tudniillik értesült arról, hogy a császár nagyon elégedetlen a tartomány túlságos elpusztítása miatt, miért is Bertalan
napjára tartománygyülést tervez, amelyen az ügyet
megbeszéljék. E célból elvárja, hogy a parasztok
békében maradjanak s azt akarja, hogy további megbüntetésük egyelőre szüneteljen. Auersperg szerint
ily tartalmú rendeletet magának Herberstein-r\ak kellene még elutazása előtt kibocsátnia: „a parasztok
ne mondhassák, hogy lám, a főkapitány oda van,
tehát nekünk is békét hagynak!" 35
Auersperg ehhezképest azt a tanácsot adja sógorának: engedélyezzen a parasztoknak fegyverszünetet, ha „békepénz" (friedgeld) fizetésére kötelezik
magukat, valamint a vezetőket és izgatókat kiszolgáltatják. Az utóbbiak, akiknek félelemre legfőbb
okuk volt, menekültek; vagy a tartományban rejtőztek el, vagy velencei területre szöktek. 36
Valóban úgy látszik, hogy ez az intézkedés a
krajnai parasztmozgalom megoldását jelentette. További küzdelmekről a mi forrásunk semmiféle hírt
sem ad. A paraszt-háború ekkor véget ért. 37
*

*

*

A mozgalom elcsendesedése után nyomban azon
voltak, hogy a fölkeléssel okozott kiadásokra a fedezetet behajtsák.
Így kapnak a stájer rendek augusztus elsején
fölhívást, hogy a reájuk eső összeget háromszoros
bírság (dreifache peen) terhe alatt azonnal fizettesv
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sék be. Erre a célra valami Bemer nevű ember egy
lajstromot küldött a császári biztosoknak, hogy az
adó megállapítása annak alapján történjék.
Ez a lajstrom azonban hiányos és hibás lehetett; különben a császári biztosok nem követelnének (augusztus 9.) választ a következő kérdésekre:
1. Mikor telt ki minden egyes szolgálattevő férfiúnak a hónapja ?
2. Mennyit szolgált le kiki a számára előírt
időből?
3. Mikor indult el kiki a maga csapatjához?
4. Meddig tartózkodtak a gyalogosok minden
egyes városban ? stb.
Ebből a néhány adatból nyilván kitetszik, hogy
az adószedők az adókivetés alapjáúl lehetőleg pontos és igazságos mértéket akartak alkalmazni; jogosan és méltányosan szerettek volna határozni, hogy
többet senki se fizessen, mint amennyivel tártozik.
Mégis föltehető, hogy igazságtalanságok így is előfordúltak vagy legalább megkíséreltek ilyesmiket. 38
A fölkelőknek „testi és halálbüntetését" mellőzték. Ilyen eljárás, a politikai helyzetre való tekintettel, különben is többet ártott, mint használt volna.
Tudvalevőleg Miksa még mindig hadilábon állt Velencével, amihez pedig pénz és zsoldos kellett. Ez
érteti meg velünk, miért szabadúltak meg a felkelők
— az izgatók kivételével, akikre bitó várt — kisebb
vagy nagyobb pénzbüntetéssel. A kivetendő „békepénzek" összegéről soká tárgyaltak az egyes országgyűléseken, míg megegyezésre tudtak jutni. 39
Miksa császár azonban a parasztok megbüntetésével nem érte be. Jól tudta, hogy a láza^ '
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sokféle tekintetben hibás maga a nemesség is. És
hogy jövőre ilyen esetek elő ne fordulhassanak, leirataiban újra meg újra hangsúlyozta, hogy a viszonyokat pontosan meg kell vizsgálni és tisztázni; a baj
gyökereit kikutatni, az elégületlenség okait föl kell
deríteni és javításokat csak a tett tapasztalatok alapján kell eszközölni. A császár igazságérzetére élénk
világot vet augusztus 14-iki levele, melyben Herbersteint igazságos eljárásra szólítja föl. 41
A császári intelemből nyilvánvaló, hogy azok a
a parasztok, akik a földesuraknak közvetlen alattvalói voltak, addig jóval enyhébb büntetésben részesültek, mint azok, akiknek saját birtokuk volt és közvetlenül a császár alatt állottak, vagy akik császári
úrbéri földeket béreltek. Érthető, ha a nemesség az
előbbieknek pártját fogta és őket, akikkel később
ismét egyetértésben kellett élnie, kímélni igyekezett.
Ellenben az úgynevezett „szabad parasztok" a nemességet nem érdekelték és éppen ezért őket nagyobb
szolgáltatásokra kötelezték. A császári figyelmeztetés
elejét akarta venni ennek a méltatlanságnak, melynek
elkövetésétől, úgylátszik Herberstein sem tartózkodott.
Általában — kézíratunk alapján — elmondhatjuk
Miksáról, hogy országának igazságos és bölcs atyja
volt, aki alattvalóit rend- és rangkülönbség nélkül
egyaránt szerette. Úgy dicsérik őt, mint „utolsó
lovagot" és benne látják a Habsburgház utolsó
középkori képviselőjét. Igaz: lovagtornákban, nagy
vadászatokban, amelyek teljesen a középkor bélyegét
hordták magukon, mindig kedvét lelte; de mint uralkodó, inkább tekinthető a hajnalodó újkor első képviselőjének, amelynek irányzata benne talán sokkal
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élénkebb fogékonyságra talált, mint utódjában, V.
Károlyban.
*

*

*

Végezetül még néhány szót
Herberstein-ről.
Ő volt a háború lelke: vitézsége, derekassága és
céltudatos tevékenysége a császár és a rendek teljes
elismerését vívta ki. Hogy a mozgalom — még
Krajnában is — oly gyorsan elsimult, elsősorban
neki köszönhető. És ez a felfogás az országban
mindenütt általános lett. Ezért nemcsak szóval, nemcsak írásban nyert köszönetet, hanem mindenekelőtt
anyagi elismeréshez is jutott. így szólítja föl a császár szeptember 12-én Gurk biborost, hogy Herberstein főkapitánynak a paraszt-háborúban tanúsított fáradozásáért és szorgalmáért, valamelyes „kellemetességet" juttasson. 41
Hasonló megbízatást nyert a kincstartó, Dionysius Braun, hogy a békepénzekből bizonyos összeget
a hadvezér számára utaljon ki.
Ugyanez okból a stájer rendek 1516. tavaszán
600 font pfenninget szavaztak meg neki.
A krajnai rendek 1516. év július havában Laibachban tartott tartományi gyűlésükben szintén megemlékeztek arról a jótékony számbamenő becsületes szolgálatról, amelyet fierberstein
a paraszt-háborúban
leginkább az ő érdekükben teljesített. Köszönetet
mondanak érte és „minekutána emellett illendő efféle
jótettet és üdvös cselekedetet nem csupán szóval,
hanem tettel megjutalmazni", 700 rajnai forintot utalnak ki számára és fölkérik, hogy ezt megtiszteltetésképen fogadja el.42
De bizonyosan jobban megörvendeztette őt
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minden köszönő-iratnál és pénz-küldeménynél az a
bizalom, amelyet a császár tanúsított iránta; többek
közt azzal is, hogy a Velence elleni háborúban ismét
őt tűntette ki a fővezérséggel. Már október 7-én
leiratban ad Miksa kifejezést azon reményének, hogy
Herbersteinnek lesz még alkalma a császárt és a birodalmat szolgálni. Ez be is teljesedett. Herbersíein-i
1515. év december 26-án a három tartománynak:
Stiriának, Kan'nthiának és Krajnának főparancsnokává
nevezte ki, mire ő katonáinak a fölszerelését lovon
és gyalog a legerélyesebben megkezdte. 43

IV.

Mellékletek.
A) „Ausschus in S(eyr der Irrung halbn des Lanndvog
mit Kernthn vnd Zacharias
trumb."
B) „Offener Brief des — Zacharias
Khrall.11
C) ,,Vermerkt, was die bawrn'so auf Freitag nach Vlriei
vor der stat Cili vnnder dem schloss im scharmützl gefanngen sind worden, auf heut sonntag nach VIrici bekennt
hobbn."
D) A kéziratban foglalt levelek jegyzéke.

A.
Vnnser fruntlich willig dinst suvor. Wir schikhen euch
hieneben ain schreiben an die Rö. Kay. Mt. vnnsern allerg. ten herrn lauttend. Belanngend die hanndlung, darum wir in
disen tagen neben und mit denen ausschüssen von Kernntn
vnd Crain ir Kay. Mt begern nach ratschlagen hat solln.
Aber die sach ist an dem erwunden, das von allter nit
herkhomen ist, das die von Steier dem anndern lannd nachziehen sollen.
S o haben sich die von Kernntn newlich zeit durch ir
Schreibung angepotn vnd begert, sich mit denen von Steier
w o sy inen stat benemen von der lannd oblign zuberedn.
Es haben auch verschiner zeit all aus auschiiss der
niderösterreichischen lannde in hanndlung so vnnsern g. t c n
herrnn Cardinal von Gurkh von Kay. Mt. mit inen zu hanndln
bevelhen werden. Das Malstat im lannd Steier zu halltn gutwillig angenomen, das aber nun ditzmals bey denen von
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Khernnfn nicht stat habn, weil wie dann ir Kay. Mt in berürten vnnsern schreiben aigenntlich vernem werden.
Darauf ist vnnsr fruntlich vnd b e s o n n d e r vleissig bitte,
wellet solh angezaigt schreiben mer Kay. Mt. selbst b e f u n den vnd s o es die notturft ervordern würde vnns vnd g e maine lanndschafft mit d e m pesten entschuldigen, w i e ir
zuthun wisst.
Verr(ner) lannget vnns an, wie ain Schreiber mit namen
Zacharias an Kay. Mt. hoff sein vnd sich vnnderste ime b e y
irer Mt. Carmerlin gunst (?) vnd gemainschafft zemachen.
N u n sein wir irer Kay. Mt. aus vnndertenigster pflicht
schuldig, ir Ml. sehen, w e n ir Mt. in ir Mt. Camer habn.
Wann der gemelt Schreiber ist ain vnrechter p ö s s m e n n s c h ,
hat sich das verganngen jar, als er bey dem Vitzdem alhie
gewest, aus aigen muettwilln zu denen puntpawrn gethan
mit etwainl Vertröstung vnd ratschlegen, wie vnd w a s s g e stellt sey in irem furnemen verharren vnd hanndln sollen,
vnd w i e er ir hawbtman sein w o l l e etc.
Er ist auch heshalb in vaimknüss vnd für Kais. Mt.
rete vnd ain lanndschaft zu verhör k h o m e n vnd in derselbn
verhör amb vnrechtn erfunden : Also das man ime, ee man
im nit erpeten, richten hat sollen.
Es haben auch nachmals zwen puntpawrn, s o zu Prechtolstain gericht worden, . . . bekhannt, w a s ausleg er mit
prannt vnd in annder w e g mit innen gemacht hab, wie ir
dann in hier eingeleibten schrlfften vnd c o p y e n seiner geg e b n vriehd vernemen werdet. Vnd darauf wollet die Kay.
Mt. getreulich vor im wornen, als ir dann wist vnd zuthun
schuldig seyt. Darneben auch einer lanndschafft Sachen, wie
obstet mit dem bestn hanndln vnd vleyss ankhern, das
vnns(er) pot genedigklich vnd auf das fürderlichst abgefertigt werde. Das wirdet ir ain lanndschafft sambt vnns allzeit
fruntlich willig vnd gern beschulden vnd treulich verdien(en).
Datum Gratz Sonntags Sannd Steffans erfindung Anno (MD)
sechzehenndn.
Die vom A u s s c h u s in
Steier yetzo alh ir zu Gratz versamlt.
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Zacharias thut sich auch, als man sagt, zum Khüttnfelde (?)
vnd Wutschen (?); daselbst wär auch aufzusehen, wann die
Kay. Mt. bedorff in denen canntzleyen nur from ieiet."
„Dem Edlnn Gestrenngen Ritter Herrnn Sigmund von
Herberstein. Rö. Kay. Mt. Rat vnnser sonnder lieben vnd
guetn frundt."
„Ausschus in Steyr der Irrung halbn des Lanndvog
mit Kemthn vnd Zacharias thrumb." (Kézirat 123—125. old.)

B.
Ich Zacharias Khrall, pürttig vonn Pettaw, bekhenn aus
warenn wissen vnd vnbetzwungenlich für mich, all mein erbenn, frundt, verwannt, hellffer vnnd guner (gönner) vnnd für
menigklikh mit dysem offnen brief, alls ich mich yetzt in der
puntpaurn empörung vnd aufrur aus aygem leichtförtigem
gmüet vnnd muetwilligen furnebmen zu denselben puntpawrn gen Oleysdorff gethan, daselbs etlich tag bey inen gewesen vnd inen etlich vnerbar brief vnnd supplication wider
den obristen Veld-hawbtman vnd sein Khriegsvolkh, desgleichen wider Kay. Mt. Vitzthumb Leonnhariten von Eureaw
vnnd gmaine statt Gratz gemacht vnnd geschriben, darzue
auch bemellten Vitzthumb in Kay. Mt. Camerguett, darumben er mich gen Marchburg vnd CiIii aus sonndern vertrauen geschigkht vnnd nur darumben mein sold vnd lifrung
vrberlich bezallt on seinen willen vnnd wissen gvissn vnnd
im in meiner Rayttung(?) antzaygt vnnd quittung furbracht, alls
hett ichs von seinen w e g e n ausgeben, aber nicht besheen,
sonnder dasselb gellt vnerherlich sexunatzwaintzig phundt
phennig erschwigen zubehalten vnd nach meinem gefallen
verthan, in auch an vill ennden vnverschulter sachen vnbilIicher weis nach gereth vnnd geschollten vnnd wiewoll ich
mich sollicher sachen aller vor mainem g. herrn lanndsverweser vnnd ainer ersamen lanndtschafft in Steyr zu bereden
erbotten vnnd deshalben von irn g. gelayt für gewalt zu
verhör vnd recht erlanngt; mich aber darin mit wortten
vnnd werchen nicht glaytlich gehalten vnnd also in solchem«<!í?í^UD^V;Sv
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glayt für ir g. zu verhör vnnd recht khomen, so hat! sich
doch in sollicher verhör offennlich erfunden, das ich in
obberürtten hanndlungen meiner eren gantz vergessen vnnd
an bemelter lanndschafft vnnd vitzthumb vnerberlich vnnd
mishandelt. Darumb ich in ir g. straff meins leibs vnnd lebcnns erkhannt worden vnnd wiewol ich soilch straff wol
verdiennt vnnd bemelten herrn Vitzthumb mit meiner nachredt vnnd scheltn vnrecht thann vnnd
dasselb hiemit
widerrueff; so haben doch vill frumer treffennlicher geystlicher herrn vnnd vätter desgleichen ain grosse antzall treffenlicher jungkhfrauen vnd frauen von Adi vnnd der biirgerschafft in ansehung meiner jugennt vnd auf mein diemietig khnieenndt pitten vnnd anrueffen durch gottes vnd
der jungkhfrauen Marie willen vnd aller gots heyligen willen
nur vmb gnad vnnd fristung meines" lebenns, damit ich
soliichs mein gros verhanndlung hie auf erdnrich püessen
möcht die obgedachtn m. g. herrn der lanndsverweser auch
der obrist-Veldhawbtman, her Jorg von Herberstein, auch
Kay. Mt. rätt vnnd comissari mitsambt etlichen verordentn
rätten so in dem yetzgehalten Lanndtag hie g e w e s e n sein
angesehen haben solch gros fürbett vnnd mein jugennt vnd
mich der leyblichen straff genedigklich begeben, aber mir
daneben die fünff Kay. Mt. erblande: Österreich o b vnnd
vnndter der Enns, Steyr, Khärndten vnnd Crain mein leben
lanng verbotten vnnd daraus ewigklich gesprochen, das ich
gott vnnd den heyligen, auch alln fromen leytten s o allso
für mich gebettn vnnd mir mein leben gefrisst haben mitt
dem höchsten danngkh sagend mein leben lanng schuldig
vnnd phlichtyg g e g e n gott vnnd der wellt vmb sy zuverdien
vnnd darauf so gelob vnnd versprich ich bey meinen cristlichen treien vnnd geschworn ayds stat wissenndlich mit
dem brieff für mich vnnd all mein erben, verwannt, freundt,
hellffer vnd guner vnnd für menigklich solcher hanndlung
vnnd venngkhnüs halben zu bemoltn meinen g. herrn Verweser, Veldhaubtlewtten, Vitzthumb, noch zu allnn denn so an
solcher meiner venngkhnüs schuld haben mit ratt oder
tatt, ganntz niemandt hierin ausgeslossen, samenntlich oder

51
sonnderlich chain velch rachennschafft nachemaln nimermer
zehabs zesuchen noch zu gewinen noch die Sachen in khein
tibi g e g e n inen ze üeben noch zu äffern noch des yemands
entgellten lassen, weder mit recht noch on recht, haimlich
noch offennlich in chainerley weis noch weg, sonnder mich
straggkhs vnd zestund an aus den vorgemeltn fünf lanndn
allen ziehen vnd mein leben läng nimer darein khomen noch
trachten; ob aber ich oder yemands ander von mainen w e g e n
darwider thätt ciain oder gross vnnd dise verschreibung
nicht statt hiellt, das wissenndlich gemacht würde, so soll
mai man mich vnnd mein hellffer als übersagt leiet al weitter
rechtfertigung vnnd on alle gnadt an vnnsern leben mit dem
stranng straffen, darin soll vns khain freyheyt noch glaydt
scherrn, hellffen noch furfragen, sonnder des alles vertzigen
sein; des ist alles mein guetter willen vnnd vleyssig pett
vnnd das zw waren
vrkhundt gib ich obgenanter Zacharias Khräll ober mich
dise urfeht vnnd verschreybung mit aigner hannd geschriben vnnd vnndter meinem aufgedrügkhten betschaft vnnd
zu merer zeugnüs der Sachen haben ich mit vleis gepotten
den erbern weysen Steffan Krabinger Burgen zw Qratz, das
er sein petschaft auch herauff gedrugkht hatt, doch in sein
erbenn vnd petschaft on aln schadtn.
Geben zu Gratz am Samstag Nat. Marie im funfftzehenden Jare." (Kézirat 127—130. old.)

C.
Vermekt, was die baurn, so auf freitag nach Vlrici (július
6-án) vor der stat Cili vnnder dem schloss im scharmützl gefanngen sind worden, auf heut sonntag nach Vlrici bekannt hobbn :
Janse Polakh von Morpreis (Montpreis) hat bekennt, das
Thomas von Prundlein vnd Jury Weber von Morpreis hawbtleut sein, vnd den anndern pawrn allen aufpotenn haben
vnd sind payde aus Montpreiser herrschafft.
Jury Zager Tragkhemer paur ist hawbtman g e w e s e n ober
die peillnstainer vnd tragkhemers herrschaft oder pawrschafft.
4*
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Steffan Pleselitzach, tragkemer pawr hat bekanf, das des
Supan Sun von Monpreis die pawrschaft am maisten an
Sand Ulrichstag aufbracht hat, für Cili zuziehen vnd willens
g e w e s e n sein, Ober-Cili einzunemen dendurch sy die stat
Cili dester leichter erobern vn(d) stürmen mochten.
Auch hat er bekannt wie Thomasch von Prundlein von
y e d e m pawrn ain Kreutzer eingenomen hab.
Auch hat er bekannt wie Cristot'f Pader von Ratschach
der Sachen vnd des zugs für Cili anfanng g e w e s e n sey vnd
ir wegfüerer.
Jury am Klein Werde des früemesser zu Rachatsch
pawr hat bekennt, das Marko von Pametingkh vnd Thomasch
von Prundlein der Sachen anfenger vnd hawbtleiet gewesen sein.
Auch hat er bekennt, wie die versamlung der pawrschaft am negsten freitag die stat Cili haben wollen stürmen
vnd die maur zu erbrechen.
Jury Dinogkh von Schlenitz des von Plotnach pawr
hat bekennt, das sein ambtmann Jury zu Leschitzach ir hawbtmann ist g e w e s e n n vnd zu(m) vorzaichen sein sun auch mit
geschikgt.
Lucas Wutrisch Weber von Woleschitz aus Tifer herrschafft hat bekennt, wie er auf diser seyten vnd Roter auf
der anndern seitn hawbtleut sein gewesen.
Jury Schkaranilza des von Geyrach pawr hat bekennt,
das Urban Nawarcho bei Sand Lienhart vnd Mathia Grächawer ir hawbtman ist gewesen.
Jursche vnnder Presing Lindekh(er) pawr hat bekennt,
das Wräthe zu Nawdorff sein hawbtman ist gewesen.
Wrathe Groblschschagkh aus Sand Marein Ambt hat
bekennt, das Wätsch am Worcho vnd Andre Nawober sein
hawbtleiet g e w e s e n (sein) vnd Possadingkh ist ir obrister
hawbtman gewesen.
Mer hat er bekennt, das Mech vnd Wätsch, des guets
so zu Landsperg g e n o m e n ist hobenn vnd des Lupan Sun
am Gretzel hat dem Lindeker sein wein helffen austringen.
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Auch hat er bekennt, das sy willens g e w e s e n sein, die
stat Cili zuerbrechen vnd zuerobern.
Larentz von Polsach von Lamberg, herr Mathe von
Rachatsch pawr hat bekennt, das Possodingkh Watsch vnd
Anndre Woweben sein bawbleit g e w e s e n vnd er ist auch
vor Rachatsch im lager g e w e s e n .
Martin von Sand Jorgen hat bekennt, das sy des willens
g e w e s e n sein die stat zuerobern.
Jonas Sykowitz in dem nägsten dorff bei Tifer hat bekennt, wie der vater sy all genöt hat, her gen Cily zuziehen,
sich für die stat zulegern, da versuchen, o b sy es mit dem
gschütz gewinen möchten oder aber taidingen.
Praynetz Sun von Wresie, Altenhawer pawr hat bekennt, das des Wrathe Sun zu Newndorif hawbtman ist.
Pratsch gen Starnberg gehörig hat des bemeltn Kranetz
Sun den harnasch mit gewalt angelegt.
Jannse zu Worlotschitz gesessen, Gradnegker pawr hat
bekennt, das Prinng zu Hausko hawbtman vnd Michelitsch
zu Wulschkh rotmaister ist gewesen.
Vnd Jury Walpor zu Landsperg hat gerufft.
Urban von Sigmula, aus Tifer herrschafft hat bekennt,
das des Jacoben Schergen aiden mit dem Rotter haubtman
ist gewesen, vnd die pawrschafft sind willens g e w e s e n sich
vor der stat Cili sehenn zu lassen.
Thomasch von Tworokh des von Grirach pawr hat
bekennt, das die pawrn von Rahatsch die püxen vnd pulver
zu Sand Jorgen g e n o m e n haben vnd hat bekannt, das Vrban
Naworcho vnd Mathia Grachawer sein hawbtleiet sein gewesen vnd ist ir vnd der anndern gemain maymung gewesen nur für Cily zuziehen.
Darob zu Nymbuyen aus Landsberger herrschafft hat
bekennt, das Koslitsch Vnarsky Prinng Hausko hawbleiet sein.
Janse Koraschitz Woschitzach Muetmanstorffer pawr
hat bekennt, das Paule Otawitsch von Zerowetz vnd Plankh
Mawrer hawbtleiet sein.
Dergleichen Jury Krakowar, Muetmannstroffer pawr,
die haben angesagt für Peielnstein vnd Monpreys zu ziehen.
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Aber yetzo sind sy von in selbs (ab-)ganngen vnd willens
für die stat Cily zu ziehen, die zuerobern.
Jannse am Stain bey Sand Jorgen, Liechtmeers pawr
hat bekennt, das Jannse Schernelitz sein hawbtman ist gew e s e n vnd Niclas zu Newdorff auch Lichtnwerger pawr ist
obrister hawbtman gewesen.
Auch ist aus dem margkt von Sand Oorgen des Potischkg ayden vnd des pfaffn aid Paul Vleischker des pfaffen
ayden vnd des Paule aid hie zu Cily bey der Schlacht gewesen.
Andre Sopotokum, pfarrer von Tifer pawrn, hat bekannt, das Jacob zu Rawu des Niclasen aid im ambt Tifer
vnd Kranetz auch daselbs hawbtleiet sein vnd sind all willens g e w e s e n Cili zuerobern.
Tscherne von Pusterplasch, Lindeker pawr hat bekennt,
der hawbtman der sy aufgejagt hat, heist Koslitschtz aus
Landsberger herrschaft.
Auch gesagt wie er gehört hab, wie die pawrschafft
pachar (?) vnd annders so zu Landsperg g o m m e n ist, den
Hanns Jag (?) zum Taber verkaufft haben.
Gregor von Roswer aus Gollenwerg(er) herrschafft hat
bekennt, das die von Fraslaw nach inen geschikgt haben,
den Thomasch Roser von Groskowes vnd Gregorn Welan
daselbs. Also sind sy kumen gen Sand Mattheus, da sind
etlich von Fraslaw kumen vnd haben sy mit inen gefüert vnd
vnnder w e g e n sind inen die hussarn begegnet vnd seie geschlagen.
Supan zu Schlainschaungkh ist hawbtman vnd seinen
sun hat er auch mit geschikgt.
Martin zu Sager bey Gollenwerg ist obrister hawbtman.
Jury Kamposch von Tschärschendorf, in das ambt gen
Sand Marein gehörig, hat bekhan(dt), das Gregor S o g e n y e m
inen auspoten hat her gen Cili zu ziehen, ist des Lindekger
pawr gen Rahatsch.
Michel von Puech, Muetmanstorffer pawr von SuessenHayen hat nicht bekennt.
Simon von Gumen, gen Lanndsperg gehörig, hat be-
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kannt, das Anndre Krösky Supan, Michel Sodowesse, Jury
Prossekh, Jannse Nawresw, Martin Detmar. Prung Kauskain,
Roschesch, Juri Walpor hawbtleiet vnd Rotmaister sind gewesen.
Andre Kroste gen Landsberg gehörig hat nichts bekennt.
Michel von Göritz bei Sand Urban gehört gen Geirach,
hat bekennt, das Jury Weber von Monnpreiss, Tschermelitza
Hofner, Martin Naiedorff, Wrathe Sun hawbtleiet sein gewesen.
Matthe am Stein, dem Schratn gehörig, hat bekannt,
das der hafner Tschermelitza Wratte Sun zu Neiedorff, Jury
von Monpreis hawbtleut gewesen sein.
Vrban Richie zu Gonawitz-hat bekennt, der potn, den
die punt pawm gen Crain geschikgt haben, heist Multschitz
des Munichs von Seyte pawr.
Auch hat er bekannt Supan Mutz aus Studenitz(er)
herrschafft hat ain pächer vnd ain pheidtenn, das gehört der
priorin zu Studenitz zue, Marin Neientschach gehört gen
Herberg hat bekennt, das die Rochatscher zu inen in ir herrschaft zogen sein, zu iren puntherrn der ain Blose, der annder
Gregor zu Sedlarien genannt, die sind pede pundt hern
gewesen, sollen erschlagn sein.
Und hat mer bekennt, das Mathe Tepetz vnd Jacob
Hafner, bede burger zu Herberg hawbtleiet sein vnd Jury
Wolaschko ist bei dem Slos Scherg gewesen, der ist albey
bei den punt pawrn gewesen vnd in red, handlung vnd
furnemen von ainem zu dem anndrn punt tragen.
Er hat auch bekennt, das sy der maynung her gen Cili
zogen sein, wo sich die Stat nit geben wolt, wolten sy es
verbrennen.
Die zwen pawrn, so am Suntag nach Vlrici gefanngen
sind worden, der ain haist Lucas zu Rebre, Wellzer pawr,
der annder haist Gregor zu Rebre, des Ungnaden pawr haben
bekennt, das Gregor zu Preschaschnekh ir obrister hawbtman ist, der hat in allen ausboten, die Cilier zuberawben
welicher aber nit gen wolt, den wollten sy selbs berawben.
(Kézirat 63—70. old.)
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Jegyzetek.
{„Mayer" jegy alatt mindig Mayer értekezését: „Der innerösterreichische Bauernkrieg des Jahres 1515• Nach ältern und neuen Quellen
dargestellt". (Archiv für oest. Geschichte. 65. Band. S. 55—136) értem.
— „Kézírat" jegy a magyar nemzeti múzeumi ,Die Paurn Aufruer. Herr
Oeorgius Herberstain. Veldt-Hauptman, Steir. Kärntn. Crain. 1515." c.
kéziratot jelenti az idézeteknél.)
1

Mayer, 58., 59. old.
Ennél a fejezetnél tekintetbe jönnek Mayer dolgozatán kívül:
Th. Lindner:
Weltgeschichte seit der Völkerwanderung. Stuttgart und
Berlin 1905. IV. 233—266. (Wirtschaft und soziales Leben). G. Frhr.
von der Ropp: Socialpolitische Bewegungen im Bauernstande vor dem
Bauernkriege. Marburg 1899. — Wilh. Vogt: Die Vorgeschichte des
Bauernkrieges. Halle 1887. — Márki Sándor: Dósa György és forradalma. Bp. 1883. — Friedrich Paulsen: System der Ethik. II. k. Stuttgart
und Berlin 1906. (Különösen a „Gesellschaft u. Gesellschafsordnung" c.
fejezetek). — W. Zimmermann:
Gesch. des Grossen Bauernkrieges. 1.
Stuttgart 1856.
s Paulsen, System der Etkik IL, 358., 359.
4
Mivel a mi kéziratunk erre nézve kevés adatot szolgáltat, nagyjában Mayert követtem.
5
Mayer, 67.
6
Ugyanaz 68.
7
Ugyanaz 75.
8
Beiträge zur Kunde steierm. Gesch. XIII. 15.
9
A parasztok azt izenik: „furter khain Steuer zu raichen noch
herrn Casparn als irem phleger und phandthern weitter nit gehorsamen
zusamen geschworen und zu . .
Mayer 74,
10
Gesch. des Grossen Bauernkrieges I. 116. s. k.
11
Mayer, 81.
12
Kézírat, 47—48.
13
„ . . . das solch vnser zusamkhomung nit allein vns dem
2

60
heiligen reich vnd tewtscher nacion zu eren. nutz vnd wolfart, sonnder
auch allen vunsern erblichen fürstentumben vnd lannden, die wir darnach wieder all anfechter zu sonnders die tiirken vnd venediger in
ewigen frid vnd rue setzen komén". (Kézírat 47 — 48.)
14
Mayer, 84.
is Ugyanaz 85.
10
Ugyanaz 85. — Hogy segélyt kért a császár a magyar királytól
és a horvát bántól, arra némi adattal a Kézírat 81. lapja is szolgál.
17
Mayer szerint a tárgyalás május 31-én történt.
15
„ . . . mit allen den, so noch auf den heutigen tag darin beliben ist, es zey zeug, wein, traid, klaider vnd clainheit nichts ausgenomen . .
(Kézírat, 61).
10
A gonobitzi tárgyalásokra nézve Mayer 87. oldalon egy iratra
útal, amelyet Bischoff F. tanár 1877-ben tett közzé. Ezt az okiratot a
karinthiai történelmi egyesület (Hist. Verein für Kärnthen) klagenfurti
könyvtárában találta ily cim alatt: „Handlung der atifrur der paurschaft
zu Ganabitz, a. d. decimo quinto. Der aufrührerischen unterthanen
um Ganobiz beschwer articul und darauf beschehene verainigung, 1515,
worbey das biztumb Gurck auch racione Landtsberg und Peilnstein
interessirt ist. Mathäus Lang." — A benne foglalt panasznak pontos
kivonatát Mayer közli a 81—89. oldalon. Fő kiegészítésül szolgál ez
kézíratunk erre vonatkozó adataihoz!
so Mayer szerint a karinthiaiakat nemannyira a hazai viszonyok,
hanem inkább a más két tartomány példája kergette lázadásba.
21
Kézírat 60. lapján t. i. Dietrichsteint „freihern zu Hollnburg
vnd Vingkenstain"-nek nevezik. •
22 Kézírát, 25.
23
Mayer, aki szintén nem tud biztosat, június első felére teszi
Herberstein választását.
24
Lásd a szöveget egész terjedelmében a C mellékletben!
25
„ . . . aber dieweil ir in ewrn schreiben setzt, ir seit den
pawrn stark genug, euch ziehen die vnngern zue, demnach bitt ich euch
auf alles vertrauen gar fruntlich, ir wollet auff ainer landschafft In
Crain leib, er und guet im lannd Steier sovil gelt entlehen, damit ir
die II. C. pferdt aufnembt ain monat, oder zwai der notturft nach . .
(Kézirat, 957.)
28
„ . . . nit lang auf die armen crainer zu vergessen . .
27
„ . . . Wnd was ir mir vonn briefen schikgt, das tut bei . . .
pfaffenn, kaufleieten, weibern oder schullern, ander poten werffen die
pawrn nider . . ." (Kézirat, 95.)
28
„ . . . gegen den Adl auch gegen yemands anndern nichts
weiter furzunemen vnd wer beschwert vnd mangl hat, der mag also
vor vnns erscheinen, dem wollen wir piliche vnd rechtmessige Wendung thun . . . " (Kézírat 28.)
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23

„ . . . Demnach ist an Euch (t. i. Herberstein) mein (Auersperg) sonnder bit, ir wollet mich in gehaim nochmals berichten, wes
furnemens ir verrer seit: ob ir vnns mit dem kriegsvolkh zuhilf herein
zuziehen wolt vnd die pavvrn, die solhen punt angefanngen, vnd aller
aufrur die maisten vrsacher sein von denen die sachen entsprungen
vnd aufgericht ist worden, zu straffen; dann vo das nicht beschiecht,
ist gröslich zu sorgen, die Sachen vverdenn zu kainen entlichen oder
bestenndigen enndt nit bracht . . . " (Kézirat, 101.)
30
„ . . . bit ich (Auersperg) euch (Herberstein). . . auch meine
arme leiet, die so an nichts schuldig, sonnder mit gewalt in punt (getrieben?)
bevolhen lassen sein. .
(Kézirat 106.)
31
„ . • • Und nach Verlesung diser suplicacion auch ir mündlichen
entschuldigung . . . haben wir (a császári biztosok) ine dise antwurt
geben. Sower ir entschuldigung, also wir sy annzaigen sein, lassen wir
vns die gefallen vngezwaift, die Kay. Mt. werde darob auch gnedigs
gefallen tragen. Solichs haben wir euch (Herbersteinek) der niaynung,
ob ir entschuldigung grund habe, das sy dann vnbelaidigt beleibenn
möchten nit verhallten wollen . .
(Kézirat, 31.)
32

„ . . . Sover ir herein rügkht und an die enndt kombt, do der
frum Marks ist umbkomen, daselbs wollet die pawrn mit sonnder
rächung straffen . . ." (Kézirat 102—103.)
33
„ . . . Es bedorff sich auch keiner merkhen lassen, weder vom
Adl noch prelaten, das er einich gelt oder volkh vber sy bringe . .
(Kézírat, 104.)
34
„ . . . Mir (Auersperg) ist auch nit annders, oder ir habt vns
aus der hell erledigt, hie in ober-crain ist yetzo gar kain versamblung
mer. Solichs macht Ewr (Herberstein) . . . ankunft. .
(Kézírat, 107).
— Ez a levél egyébiránt még két adatot tartalmaz, amely ugyan nem
vonatkozik közvetlenül a paraszt-lázadásra, de itt mégis megemlítem.
Szövege így szól: „Die sag ist hie, die Rö. Kay. Mt., sey mit grossem
herlichen triumpf zu Wien eingeriten, vil freied von tanntzen, rennen,
stechen vnd thurnirn da gewest . . . Man sagt auch .worlich, das der
frantzos mit grosser macht auf Mailanndt zuetzogen; vnnd als er in
das gepirg . . . ankommen ist, sein im die Schweitzer mit solcher macht
vunder argen entgegen gezogen, das er wider zurügkh sol kert haben;
aber die Schweitzer ziehen im auf dem fues nach . . .* (Kézírat, 107., 108.)
35 „ .. . damit die pawrn nit sprechen, ja so der veldhawbtman
hinweg ist, so helt man vnns erst frid . .
(Kézírat, 115.)
8
<s Mayer, 101.
Mayer (101. old.) ugyan még egy ütközetről ad hírt, amely
szeptember végén zajlott le Rann-nál. Egy — mindenesetre nem egykorú — forrás szerint Dietrichstein jól fölszerelt lovasságával a gyöngén fölfegyverzett parasztokat itt megtámadta és szétszórta, közülök
sokat megölt, másokat foglyúl ejtett és utóbb kivégeztetett.
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38

Erre a föltevésre jogosítanak a kézirat 70—80. lapjai.
Ezekről kéziratunk semmit sem tnd. De Mayer bőven beszél
ezekről a megegyezésekről. V. ö. Mayer, 102. s. k.
40
„ . . . also das nit allein unser vrbarsleiet den anndern als der
praelaten vnd der vom Adl pawrn zu exempl gestrafft vnd dieselben
pawrn vnnsern pawrn gespieglt sonnder gegen allen vngehorsamen
mit gleicher straff nach mäs'sigung auch guet bedunken (durch) vnnser
Rat zu Laibach . . . gehanndellt werde" (Kézírat, 54.)
41
. . . Dieweil er (Herberstein) sich aber wider obbemelter der
pawrn puntniss vnd conspiracion redlich vnd wolgehallten hat, so
begern wir an Ewr lieb, ir wollet im für solich sein niiie vnd vlaiss
nach Evvrm guetbedunken von dem friedgelt anngetzaigter vnser
lannde bey vunserm zalmaister Dionisien Braun als einemer desselben
auf sein Amtung ain zimbliche ergetzlichait zuethuen vnd zugeben
verordnen . . . " (Kézírat, 55.)
42
„ . . . Dieweil sich aber darneben gebürt solche guetat vnd
vvolthun nit allein mit Worten, sonndern mit werken zuersetzen, also
eur verdinstung wol wirdig so sein wir doch diser zeit vnnsern vermögen nach euch dreiehundert römisch gülden, vnd Ewr miie vnredlich diennst zu vereren fürgenomen vnd beschlossen, dieselben auf
das aller fiirderlichist, so möglich von den ausstendigen steiern einzebringen verordent. Und sopald dieselb suma also gefallen, der wir
vns versehen kiirtzlich beschehen soll, haben wir vnsern einnemern
euch zu raichen bevel gethan. Bitten euch also . . . ir wollet solch
erung von vns zu guet annemen . . ." (Kézírat, 116, 117.)
43
„ . . . zu ross vnd fuss auffs s t e r k i s t . . . " (Kézírat, 42.)
39

VI.

Irodalom.
„Die Paurn Anfruer. Herr üeorgius Herberslain. Velt-Hauptman
Steir. Kärntn. Crain. 1515." (Magy. Nemz. Múz.-i kézírat.)
Th. Lindtier : Weltgeschichte seit der Völkerwanderung. Stuttgart u. Berlin 1905. IV. 233—:?66. (Wirtschaft n. sociales Leben.)
O. Frhr. von der Ropp : Socialpolitische Bewegungen im Bauernstande vor dem Bauernkriege. Marburg 1899.
W. Vogt: Die Vorgeschichte des Bauernkrieges. Halle 1887.
W. Zimmermann : Geschichte des grossen Bauernkrieges. 1. Stuttgart 1856.
Fr. Paulsen : „System der Ethik." II. Stuttgart und Berlin. 1906.
(Különösen a „Gesellschaft u. Gesellschaftordnung' c. fejezetek !)
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