
ÉVFORDULÓK 

Buda visszafoglalásának 
történelmi körülményei 

Buda visszavívása (1686. szeptember 2.) nemcsak magyar, hanem nemzetközi értelemben véve is nagy 
jelentőségű és horderejű esemény, amit annak idején egész Európa megünnepel t . Fordulópont az oszmán 
hatalom és az európai nemzetközi koalíció, a Szent Liga (a Habsburg-uralkodó mint német-római császár és 
magyar király, Velence, Lengyelország, Oroszország pápai védnökség alatt létrehozott szövetsége) között 
1685 után kibontakozó és 1699-ben, majd végérvényesen 1718-ban lezáruló háborúban. Olyan kiemelkedő 
esemény, amely — miként a harmincéves háború (1618—1648) — a kont inens egészére kihatot t , és döntő 
változásokat hozott a nemzetközi hatalmi egyensúlyban, különösen Közép-Kele t -Európa és a Medi ter raneum 
népeinek történetében. Visszaszorította az oszmán birodalom európai hata lmát , lezárta több évszázados 
európai expanziójának korszakát , kiiktatta Közép-Európa népeinek tör ténetéből az évszázadokon át tartó 
török háborút , és Magyarország egészét visszakapcsolta az európai közösségbe. 

E nagy jelentőségű küzdelemben nemcsak a Szent Liga csapatai vet tek részt, számos ország (Franciaország, 
Anglia, Itália, Spanyolország, Svédország stb.) önkéntesekként küldte el fiait, segédcsapatként harcolni. 
A korabeli Európa hatalmas, közös anyagi á ldozatokkal és szellemi energiáinak megfeszítésével — a kora 
újkor technikai , szervezési, hadművészeti tudásanyagának, diplomáciai és ideológiai teljesítményeinek 
összességével — járult hozzá a győzelemhez. 

Hangsúlyozandó tehát , hogy az európai erők — korabeli kifejezéssel élve: a keresztény világ — 
fölülkerekedése szoros összefüggésben áll azzal a folyamattal , amit az újkori Európa születésének nevezhe-
tünk. Az európai országok és népek összefogása a 17. század nagyszabású diplomáciai és politikai eredménye 
volt. 

Az oszmán hatalom elleni nemzetközi összefogás igénye az európai protoindusztriális fejlődés 
szükségleteinek (a török területek nyersanyaglelőhelyei, kereskedelmi útjai , piacai) és a 17. század második 
felében belső reformokkal megerősített és új támadásba lendülő oszmán hatalom expanziós akcióinak (Kréta, 
Erdély, Lengyelország, Oroszország, Bécs) kihívására fogalmazódott meg. A törökellenes nemzetközi 
koalíció elvi és gyakorlati alapjait és kereteit — a 16. századi javaslatok és próbálkozások után — a westfáliai 
békével (1648) kialakuló hatalmi helyzet talaján született tervek és előterjesztések dolgozták ki. Ezek 
Velencétől Lengyelországig, Angliától Franciaországig, a német fejedelemségektől a román vajdaságokig, az 
erdélyi fejedelemségtől Horvátországig, a pápai államtól Moszkváig és Magyarországig egész Európát 
foglalkoztatták és olyan személyiségeken kívül, mint Zrínyi, Turenne , Milton, Sobieski, Leibnitz, magyar 
politikusok nevét is megörökítet ték. A megvalósításhoz az európai országok egymás közti ellentéteinek 
feloldásán át vezetett az út, amelynek legfontosabb állomásai Lengyelország és Oroszország, valamint 
a Habsburg-birodalom és Franciaország, továbbá Anglia érdekellentéteinek egyeztetése, vagy alárendelése 
voltak a közös nagy célnak. A Szent Liga eredményes működésének gazdasági alapjait az országok népeinek 
munkája és az teremtette meg, hogy mozgósítani tud ták részben az egyházi vagyont, részben Európa 
pénzembereinek tőkéjét a nagy vállalkozásra, és á th idal ták a szövetségesek belső ellentéteit. N e m kevésbé 
fontos feltétele volt a győzelemnek, hogy mint t i tkos szövetségesek és segítők, az oszmán birodalom hatalma 
alatt vagy érdekszférájában élő országok és népek is részt vettek a küzdelemben. így az erdélyi fejedelemség, 
továbbá a román fejedelemségek (Moldva és Havasal föld) és a balkáni országok népei. 

A háború közös ideológiája a keresztény szolidaritás jegyében születet t ; ez ideiglenesen há t té rbe szorította 
a dinasztikus és az állami ellentéteket. 

Magyarország a 15. század óta megállás nélkül ta r tó és súlyos véráldozatokat követelő harcokban 
tartóztatta fel a török terjeszkedését. Amikor az ország Mohács után három részre szakadt szét, saját erejére 
hagyatkozva karddal és politikai eszközökkel folyta t ta a küzdelmeket a magyar államiság megtartásáért . 
Hazánk területén két világbirodalom ütköző vonala húzódott keresztül. A kivérzett magyar társadalom a 17. 
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század második felének döntést érlelő évtizedeiben egyre súlyosabb és tragikusabb érdekellentétbe került 
a Habsburg császár és magyar király dinasztikus politikájával. A királyhű magyar politikusok és az erdélyi 
fejedelemség európai kezdeményezésekkel egybekapcsolódó nagyszabású vállalkozása (1663—1664) 
a törökök kiűzésére meghiúsult . A magyar politika többszörösen megosztva, részben törvényenkívüliségbe 
szorulva a török hatalom szférájában is kereste a csonka államiság lehetőségét. Thököly Imre, a török és 
f rancia támogatással létrehozott Felső-Magyarország fejedelme, a Habsburg-ellenes e rők oldalán remélte 
a magyar államiság megtartását , miközben Sobieskivel és Eu rópa protestáns országaival is mindvégig 
megtar tot ta kapcsolatát. 

Az 1683-as esztendő dön tő fordulatot hozott az európaiak és az oszmán birodalom hatalmi erőviszonyai 
között. A török kísérlet Bécs bevételére összefogásra késztette az európai hatalmakat . A nemzetközi koalíció 
hadseregének elsöprő győzelme (1683. szeptember 12.) a török közép-kelet-európai hatalmát visszaszorító 
másfél évtizedes háború nyitánya lett. A Habsburg császár és magyar király, továbbá Lengyelország, Velence, 
majd Moszkva pápai védnökség alatt megkötöt t szövetsége, a Szent Liga 1684-ben megindítot t háborúja 
súlyos küzdelmek — sikerek és kudarcok — u tán 1686-ban jelentős állomásához érkezet t : Magyarország jövő 
fejlődése szempontjából tör ténet i jelentőségű volt Buda visszafoglalása. 

Buda ostromát a Szent Liga hadserege 1686. június 18-án kezdte meg. Ugyanakkor Sobieski János 
északkeleten, Velence a Balkánon indított támadást a török ellen. Buda ostromában évszázados tapasztalatok 
érvényesültek, amikor egyidejűleg Magyarország egész területén támadást indítottak, hogy lekössék a török 
végvárak erejét, s elvágják az ellenfél utánpótlási vonalát. Az ostrom sikeréhez azonban hathatósan 
hozzájárult a korabeli hadi technika új vívmányainak alkalmazása. A Lotharingiai Károly és Miksa 
Emmanue l vezetésével, Európa és Magyarország minden szegletéből származó harcosok részvételével a vár 
déli és északi oldalán alapos technikai és tüzérségi előkészítés után többször indítottak hősies rohamokat . 
Miután az elszántan harcoló várvédők felmentésére érkező nagyvezér hadseregét is visszaszorították, 
mindkét fél hatalmas véráldozatai és szenvedései árán 1686. szeptember 2-án délután döntő rohammal 
bevették Buda várát. Abdur rahman , az utolsó budai basa méltó el lenfélként , harcosai többségével hősies 
harcban elesett. A magyar királyok székhelyéről 150 év után lehullott a félhold, Mátyás király egykori fényes 
palotája a várossal együtt füstölgő romhalmazzá vált. 

Buda visszavételétől azonban még súlyos, váltakozó sikerrel folyó, keserves harcok vezettek a háborút 
lezáró karlócai békéig (1699). 

A Magyarország török területeinek visszafoglalásával és az országegység helyreállításával végződött 
háború európai kihatású teljesítmény volt : a Szent Liga nagy teljesítménye történelmi te t t . A hadszíntérré 
vált Magyarország népe ismét hosszú éveken át viselte a pusztító háború súlyos megpróbáltatásait . A háború 
anyagi terheinek oroszlánrészét Magyarország viselte. Buda visszavívásában mintegy 15 000 magyar katona 
vett részt ; részben királyi magyarországiak (pl. Esterházyak, Batthyány Ádám, Bot tyán János), részben 
Thököly Imre Habsburg-zászló alá állott hívei (pl. Petneházy D á v i d , Fiáth János) tün te t ték ki magukat. Bár 
a magyar katonaság — ahogy akkortáj t nevez ték: a nemzeti milícia — elsősorban helyőrségi szolgálatot látott 
el, nem egy fontos török vár körülzárását is rájuk bízta a Hadi tanács . Thököly Imre, aki mindent megtet t , 
hogy a magyar érdekekér t állami szinten kapcsolódhassék be a Szent Liga vállalkozásába, az erőviszonyok 
alakulása folytán hazájából kiszorulva törökországi emigrációba kényszerült. 

A visszafoglalt Magyarország államiságát nem állították helyre. A bécsi udvar a török alól felszabadított 
részeket fegyverrel szerzett területeknek nyilvánította. E részeket az osztrák Udvari Kamara , közvetlenül 
pedig a Budai Kamarai Adminisztráció igazgatása alá rendelte, tehát kivonta a magyar rendi intézmények 
rendelkezése alól. Miközben idegen főtisztek és hadseregszállítók, aulikus magyar főurak és katolikus 
egyháziak hatalmas bir toktesteket kaptak itt, a felszabadított terüle tek eredeti nemességének birtokjogát még 
akkor is csak a bir tokérték 10%-ának, az ún. „ fegyvervál t ságnak" lefizetése után ismerték el, ha azt 
támadhata t lan iratokkal tud ták igazolni. Az ide menekült szerbekből katonai határőrvidéket formáltak, 
amelyekre nem terjedt ki a nemesi vármegyék fennhatósága. Mindezen intézkedések kétségkívül szöges 
ellentétben álltak a kor magyar rendjei által szentnek és sér thetet lennek tekintett és fél tve őrzött alkot-
mánnyal . Pedig a katonaság folyamatos jelenléte amúgy is automat ikusan csorbította a magyar rendi 
intézmények jogkörét, a jobbágynépre pedig nálunk szokatlanul súlyos állami te rheket rótt. 

Valójában azonban mindezek egy, az ország további fej lődése szempontjából kétségtelenül pozitív 
változás negatív kísérőjelenségei voltak. A bécsi központi kormányzat , amely már jó másfél százada 
sikertelenül küzdött a magyar rendekkel az ország szoros betagolása érdekében, a visszafoglaló háború 
katonai diadalait fe lhasználva igyekezett megváltoztatni Magyarország és a Habsburg-birodalom más 
részeinek viszonyát. S ha intézkedéseinek egyikét-másikát az u tókor történeti értékelése a magyar fejlődésre 
károsnak ítéli is, ez nem homályosíthatja el azt a tényt, hogy mindeközben a tö tök uralmat valóban 
felszámolták Magyarországon, s ez főleg ugyanannak a kormányza tnak köszönhető. 

Elismert tény, hogy a legrosszabb európai feudális struktúra is összehasonlíthatatlanul tágabb teret enged 
a fejlődés irányába ható gazdasági s társadalmi mozgásoknak, mint az a szerkezet, amelybe a török uralom 
Magyarország középső részét belekényszerítette. A despotikusán kormányzot t , minden lényeges életmegnyil-
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vánulást a hadsereg érdekeinek alárendelő oszmán államszervezet még a török etnikumú, muszlim vallású 
népesség magán- és csoportérdekeinek is rendkívül csekély mozgásteret engede t t ; a török bi rodalomban még 
a muszlimoknak sem voltak olyan szervezeteik és intézményeik, amelyeknek révén törekvéseiknek érvényt 
szerezhettek volna. Az ál landó létbizonytalanságban élő, ide-oda dobált hűbérbir tokosoknak egyetlen célja 
lehetett : alattvalóiktól minél kisebb befektetéssel minél többet kicsikarni. A közvetlen kincstári kezelésben 
álló b i r tokokon minden túlcentralizált irányítási szisztéma örökös rák fené je : a tisztviselői önkény és 
korrupció gátolta a folyamatos fejlődést. Nálunk a török uralom azonban nemcsak immanens vonásai miatt 
hatott torzí tóan, hanem elsősorban azért , mert másfélszáz esztendőre hazánk földjére plántál ta a szüntelen 
háborúskodást . A török hódí tók ellen folytatott honvédelmi háborúk — kivált az ún. „t izenöt éves háború" 
(1593—1606) — zúzták szét a megszállt terület középkori magyar településszerkezetét, te t tek gyéren lakott 
pusztasággá némely, tizedeltek meg más országrészeket , amit nem ellensúlyozhattak a városok török 
igazgatási, katonai , muszlim művelődési célú építkezései, sem egyes mezővárosok és a marhakereskedő réteg 
gyarapodása. A szakadatlan háborúk pusztították el a magyarországi népesség másfél évszázados természetes 
szaporulatát , s változtatták meg végzetesen, visszafordíthatatlanul az ország etnikai összetételét. Ezek 
szaggatták szét a korábbi gazdasági kapcsolatok f inom szövevényét, lökték vissza a magyar gazdaságot az 
extenzív művelési formák út jára , s tették lehetetlenné, hogy jobban közelítsen a nyugati fejlettségi szinthez. 
S végső soron ezek a háborúk hají tották ezt a korábban egységes és a térségben erősnek számító országot 
a hadak országútjának szélére, ahol néha puszta létéért is küzdenie kellett. Magyarország az újkori Európa 
születésének korában a nyugatihoz mérve amúgy is visszamaradott fej lődésű kelet-európai régióhoz tartozott, 
a török jelenléte és a szakadat lan háború azonban sokszorosára nagyítot ta ennek kedvezőtlen kihatásait. 

A Habsburg-birodalomba tagolt ún. királyi Magyarország rendjei — némelykor a töröktől függő , de belső 
ügyeit önál lóan intéző erdélyi fejedelemség segítségével — kemény küzdelmet folytat tak a központi 
kormányzattal a viszonylagos különállás fenntar tása , a külön magyar érdekek érvényesítése érdekében. 
A magyar rendek néha a török segítségét is igénybe vették a Habsburg-kormányzat ta l szemben különállásuk 
megőrzéséért folytatott harcukban, ez veszélyes kétélű fegyver volt. Igaz, a törökség által ide importált 
értékes keleti anyagi és szellemi műveltségi hatások Nyugatra közvetítésében a törökök által meghódított 
magyar területek is jelentős szerepet játszottak, s mindeközben azokból maguk is prof i tá l tak egyet-mást 
(a török díszítőművészet, zene, lakáskultúra, öl tözködés s étkezési szokások számos eleme beépült a magyar 
kultúrába). Mindez azonban vajmi kevés kárpótlás az elszenvedett károkér t . 

Az 1685 és 1699 közt folyt felszabadító háború igazi jelentősége abban áll, hogy — igaz, súlyos újabb 
károsodások út ján — jó időre megszüntette a feudális kori magyar fej lődés legnagyobb gát já t : a háborút . Ha 
döcögve és béklyózottan is, a részben újra egységessé vált Magyarország végre megindulhatot t a békés 
gazdasági-társadalmi fejlődés út ján. S ha a felszabadító háborúk utáni időszakban valamit sikerült le-
dolgoznia a fejlődésben élenjáró területek mögötti hátrányából, úgy abban érdeme van annak a tisztnek és 
ka tonának — legyen magyar, német, olasz, spanyol, francia vagy bármely más nemzetiségű, aki a háborúban 
vérét hul lat ta . Buda visszavívása — a visszafoglaló háborúk minden visszássága ellenére — a magyar 
történelem legpozitívabb eseményei sorába tartozik. 

A nógrádi szénbányászat 125 éve 
1861. május 14-én alakult meg az első, üzemszerű bányászatra szerveződött bányatársulat a nógrádi 

szénmedencében. A Szent Is tván Kőszénbánya Társulat neve később többször változott, 1868. augusz-
tus 6-tól vette fel a Salgó-Tarjáni Kőszénbánya Rt. nevet. Az elmúlt százhuszonöt évben a nógrádi szén-
medence a magyar gazdaságnak, a társadalmi folyamatoknak szerves és jelentős részévé vált. Jelentős 
műszaki alkotások létesültek a területen (1892-ben először az országban itt épült villamos vontatás, az 
1920-as években réselőgépes kísérletek folytak, a kötélszállitás ál talánosan használt volt), széles körben 
épültek kolóniák, népházak. A szénmedence kezdet től a munkásmozgalom egyik fellegvára volt. Az első 
sztrájk a vasutat építő és a bányában dolgozó munkások elégedetlensége következtében 1867-ben rob-
bant ki és a felszabadulásig számos — sajnos emberéleteket is követelő — munkásmegmozdulás ját-
szódott le. A nógrádi honismereti és üzemtörténeti kuta tómunka, a megyetörténet számos igényes fel-
dolgozása sok részletet tár t már fel eddig is ezekről az eseményekről. 

A felszabadulás után a szénmedence elsőként fogott a termeléshez, szolgálva az újjáépítés, majd az 
iparfejlesztés szénigényének kielégítését. Ma a nógrádi szénbányászat lényegesen csökkent létszámmal 
és termelőüzemmel, évente egymillió tonna szénnel látja el az országot, egyre jobban korszerűsítve a 
föld alatt i termelést és a külszíni szénelőkészítést. 

A 125 év múltjának ismerete egyben a jövő fejlődésének az alapja is. Ezért a Nógrádi Szénbányák 
több rendezvénnyel emlékezik politikai, társadalmi és technikai múltjára. A tudományos emlékülések 
mellett az újjáalakított föld alatti múzeum névadója (a múzeum a Pothornik József nevet veszi fel), 
ugyanitt a külszíni skanzen és dombormű avatása, túrák a munkásmozgalmi és bányászati múlt útvo-
nalain, bányászatra emlékeztető emlékmű (F-típusú jövesztőgép) felállítása a Sólyomhegyen, és más ren-
dezvények teszik a megye, az ország számára emlékezetessé az évfordulót . A jubileumi évhez jelentós. 

5 




