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Buda visszafoglalása 
 

Buda megvételének híre külföldön; az ország helyzete 
 
A mint a nyugati nemzetek legtöbbje kisebb-nagyobb számmal 

képviselve volt a budai táborban, akképpen Buda megvételének 
örömhírét, mondhatni, az egész művelt Európa viharos lelkesedéssel 
üdvözlé. Nagyszerű egyházi és világi ünnepélyek tartattak Francia-
ország kivételével mindenütt. Itthon is voltak hálaadó istentisztele-
tek, a végvárakban örömöt lőttek, s számos templomban énekeltek 
Te deumot. A tömegek szíve azonban mégsem dobbant meg a hírre, 
hogy Mátyás király ősi vára nem nyögi többé a félhold igáját. Csak a 
hivatalos világ ünnepelt, ellenben maga a nagy nemzeti társadalom 
hidegen vette a világtörténelmi eseményt, s olyan kiváló egyéniség, 
mint az épen nem törökbarát Páriz-Pápai Ferenc, közönyösen jegyzé 
be naplójába: „mensibus junio, julio, augusto vitatta a német császár 
Budát, meg is vette sok vérrel, mense septembri.” 

E hangulatot megmagyarázza ama rettenetes helyzet, melybe a 
négy évi háború az ország minden részét juttatta. Valóban bármilyen 
dicsőséges s az utókorra bő áldást hozó volt Buda visszafoglalása, 
annak az emberöltőnek, mely megélte, lehetetlen volt rajta örven-
deznie. A négy évi tusában Magyarországot, a harcok állandó szín-
helyét német, török, tatár, litván, lengyel, kuruc egyaránt dúlta vagy 
legalább kiélte. Noha a nagyobb műveletek a télen át szünetelni 
szoktak, a magyar népre épen a tél hozta a legsúlyosabb csapásokat, 
a legszörnyűbb ínséget. Az udvar a hadak legnagyobb részét Ma-
gyarországban helyezte el téli szállásra, s a magyar néppel fedeztette 
a beszállásolt csapatok összes hadi költségeit. 1683–84 telén ez csu-
pán Alsó-Magyarországra 5, az egész országra 8 millió forint terhet 
rótt pénzben és eleségben. Gróf Rabatta főhadbiztos, – illetékes, kifo-
gástalan tanú – becsülte ennyire a téli szállás költségeit, melyekben 
azonban a magyar végbeli hadak szükséglete nincs befoglalva. A 
magyar katonát az udvar általában nem fizette, s így ez teljesen a la-
kosság nyakán élősködött. 

Az 1684–85-iki télen Alsó-Magyarországra ismét 5 milliónyi terhet 
akartak róni, Sopron és Vasvármegyéknek például naponkint 3350 
forintot, ezenkívül havonként minden egyes katonának ruhára 2 Ft-ot, 
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összesen hat hónapra 720 000 forintot kellett fizetnie. Ellenben Alsó-
Ausztriát az udvar ugyanakkor hét évre fölmentette a katonai beszál-
lásolás alól, mire a velencei követ nyíltan kimondotta, hogy Magyar-
országot az örökös tartományoknak áldozzák fel. A nádor, a nuntius 
és más befolyásos emberek ismételve fölszólaltak ez égbekiáltó igaz-
ságtalanság ellen, s Rabatta főhadbiztos 1685-ben megígérte, hogy 
jövőre csak félannyi katonaság telel Magyarországban, mint eddig. 
De ez is 4 millió terhet jelentett, s 1685-ben a magyar király országré-
sze, ez a kis, annyi háború és zsarolás által kiszivattyúzott föld a ka-
tonaság eltartásának költségeiből 70%-ot viselt, míg a jóval vagyono-
sabb örökös tartományokra csak 30% maradt. E tűrhetetlen állapot 
1686-ban módosult ugyan, de a hadi költségeket ekkor is úgy osztot-
ták meg, hogy Magyarországra 51%, Ausztriára csak 49% jutott. Ezen 
Lipótféle adókulcsot a mai viszonyokra alkalmazva, – számítja egyik 
történészünk – Magyarországnak 95, Ausztriának 5%-kal kellene a 
közös hadi költségekhez járulnia. Mindazáltal ez az adókulcs meg-
maradt 1697-ig, s 1689-ben maga Kollonics elismerte, hogy az ország 
csupán adóban 4 év alatt 20 milliót fizetett. 

Ez azonban csak a törvényes adó volt. Ehhez járultak az ott telelő 
soldatesca szünös-szüntelen folyó önkénykedései és rablásai. A kato-
nák a vagyonszerzés eszközének tekintették a háborút, s a hadsereg 
tiszti kara is nagyon vegyes elemekből alakult. Mikor Szirmay And-
rás az 1686 év nagyobb részén át Kassán raboskodott, börtönét szá-
mos, hosszabb-rövidebb időre elitélt császári katonatiszttel kellett 
megosztania. Mindegyikről följegyzé, miért szenvedte a büntetést, s 
adatai a tiszti kar általános erkölcsi állapotaira jellemző világot deríte-
nek. Fogolytársai voltak egy kapitány, a ki egy másik kapitányt meg-
sebezett; két kapitány, kik megvertek valakit; egy kapitány, a ki egy 
másikkal vagdalkozott; egy főhadnagy, a ki egy fogolyra nem jól vi-
gyázott; egy hadnagy, a ki a század pénzéből 80 forintot sikkasztott; 
egy zászlótartó, aki egy tiszttel vagdalkozott; egy másik, a ki valakit 
meglopott; egy harmadik, a ki éjszaka egy tiszttársa nejéhez lopózott, 
s az otthon levő férjet megverte; egy másik; ki egy tiszttel vagdalko-
zott. Mindez csak egyetlen egy ezred tiszti karára vonatkozik, de két-
ségkívül ugyanilyen volt a többi is, s hogy bánt a köznéppel, azt jelzi 
a pusztulás, melybe az ország mindenütt jutott, a hol a katonaság 
megjelent. Buda alatt 1684-ben feldúlták az egész vidéket, a többi közt 



 3

Kevi városát a ráckevei szigeten. A város lakói szétfutottak, ellenben 
oda menekültek egy időre a lacházi, szabad-szállási és szentmiklósi 
magyarok és a földvári rácok: „Éppen azt akarja kegyelmes uram, – 
írják 1685 április 14-ikén a nádornak, – a rajtunk kvártélyozó idegen 
nemzet, semmink ne legyen, s táskát vegyünk a nyakunkba.” Mene-
kült is előlük mindenki, mihelyt csak híre kelt, hogy közelednek. 
Máramarosban télvíz idején, kegyetlen hidegben általános futás tá-
madt, s a szegénység mindenét az erdőkbe hordta. A tolvajos időben 
máramarosi, lengyelországi, moldvai tolvajok lepték el az útakat. 
Ugyanaz történt másutt is, mert a nép „a németnek még csak híre 
hallásától is akkori boldogtalan időben felettébb iszonyodott vala”. 
Akárhol jelentek meg, ott „az idegen német nemzetnek vas jármába” 
szorították a lakosságot, s hallatlan módon fokozták közterheit, „sok-
féleképen kigondolt fortélyos szaporítással és számtalan sok mester-
séges sajtolások által mind feljebb-feljebb való nevekedéssel”. 

Ehhez járult, hogy az 1685-iki esztendő ínséges volt, s olyan éh-
ség támadt, hogy a holttesteket ásták ki és ették meg. „A szegény ha-
zánk – írta gróf Zichy István – valóban nagy pusztulásra juta; ha is-
ten hamar békességet nem ad, éhen haló elég leszen.” Az ország va-
lóban mindinkább sivataghoz hasonlított. Árvában a litvánok 25 köz-
séget teljesen elpusztítottak. Ungban 1684-ben a lakosság nagy része 
vagy szétfutott, vagy elhalt. „Alig maradott meg harmada kicsiny 
vármegyénkbeli szegénységnek”, s ez is koldusbotra jutott, sőt még 
nemes emberek is koldulni kényszerültek. 

Győr megye pár év alatt „annyira elpusztult és utolsó romlására 
jutott, hogy az egész praesidiumon kivül levő processusokban alig 
találtassék egynehány otthon lakó szegény ember (a nemességet érti), 
a kik is nagyobb részről már koldulásukkal keresik kenyeröket”, 
„Csallóközben mind pedig Szigetközben egy néhány házban és 
kunyhókban lakik még a szegénység.” 1686-ban a pusztai és sokorói 
járásokban összesen csak 17 lakott hely volt. 

A főúri családok közül sokan, főleg a kiknek ott jószáguk volt, 
az örökös tartományokba költöztek át, mert magyar javaik nem hoz-
tak jövedelmet. „Csak a jó Isten tudja – írta gróf Serényi Andrásné, 
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báró Orlay Borbála 1686 május 15-ikén luhacsovicsi birtokáról – 
minemü nyomoruságban vagyunk mink itten; ha itten Morvában ke-
vés jószágunk nem lett volna, nem is tudtam volna akkoráig Ma-
gyarországban becsületesen elélni, mivel a föl s alá menendő hadak 
miatt jószágunk elpusztult. Elég nemes ember s parasztember jön 
Magyarországról ide koldulni Morvába.” 

Mindezt első sorban a császári katonaság okozta, melynek győ-
zelmes előnyomulása az addig aránylag virágzó hódoltságot is siva-
taggá változtatta át. 1683-ban a hódoltság még alig érzé a háború sú-
lyát. De 1684-ben megkezdődtek az ő romlásának napjai is, s mikor a 
császáriak Budát vívták, a Duna-Tisza köze már sokat szenvedett. 
1685 február 3-ikán26 az ottani városok hivatalos értesítést vettek, 
egyezzenek meg a némettel, mert a „Tisza-Duna közt se leszen ma-
radástok”. Még ugyanazon hónapban megírta nekik egy tábornok, 
hogy adózzanak, különben „rajtatok megyünk, tűzzel-vassal, lakóhe-
lyeiteket megemésztetjük.” A lakosság, noha akkor még a töröknek 
adózott, buzgó készséggel teljesítette a császáriak kívánságait. Csak-
hogy – ezek szertelensége nem ismert határt. Kecskemét egymaga 
1685 október 18-ikától 1686 április 24-ikéig készpénzben, gabonában, 
marhában 194 666 forintot fizetett a töméntelen ajándékon kívül, me-
lyet a főtisztek közt szét kelle osztania. Mindez azonban nem volt 
elég, s a németség kegyetlenül ütötte, verte, rabolta, égette a népet 
úgy, hogy Kecskemét környékén az 1686–88 években 10 virágzó köz-
ség teljesen elpusztult. A Duna-Tisza közén Kecskeméttől Szabadká-
ig, Szegedig; Halasig lakatlan lett az egész vidék. Nem volt, a ki a 
földet művelje, melyet elborított a cserje és bozót. Még az utak és ös-
vények is eltűntek, s mikor a katonaság arra járt, a gyalogságnak lo-
vasság volt kénytelen utat törni a vadonban. 

Egyes vidékek tervszerű elpusztítását katonai okok tették szük-
ségessé. A még török kézen levő várak elvesztették összeköttetésük a 
török államterülettel s mindennemű szükségleteik, élelmiszereik be-
szerzésében a közvetlen közelükben levő községekre voltak utalva. 
Hogy e segélyforrásoktól is megfossza s ekképpen kiéheztesse őket, a 
császári vezénylet az ilyen török várak körüli vidéket tervszerűen 
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elpusztíttatta. Heves vármegye 1686 júniusban utasítást vett, hogy az 
Eger körüli összes falvakból Szepes vagy más felső vármegyébe köl-
töztesse át a lakosságot s minden vagyonát, különben a császáriak 
felperzselik e falvakat. 1687-ben Gyula török vára megrontására a 
Maros, a Sebes- és Hármas-Kőrös közötti terület minden községéből 
távolították a népet, mely Debrecen, Mező-Tur, Tokaj felé költözött. 
Békés vármegye legnagyobb része lakatlan vadonná lett; 1691-ben az 
ott járó bujdosók pusztán találták, s csaknem éhen haltak benne. 
Ilyen állapotba jutott Magyarország a felszabadítás éveiben, s ez ma-
gyarázza meg az akkori emberöltő hangulatát Buda visszafoglalásá-
nak nagy eseményével szemben. A harcokban bőven ontotta vérét, a 
hadi költségek legnagyobb részét ő viselte, s a császári hadak ő ellene 
mégis ép oly irtó háborút viseltek, mint a török ellen. Bármi hőn 
óhajtotta egykor a török iga alóli felszabadulást, az immár oly módon 
történt, hogy a megmaradt csekély lakosság a múltat eszményi álla-
potnak tekinté a rettenetes jelenhez képest, s mindenütt fájdalmasan 
emlékezett vissza „az annak előtte való boldogabb időkre”. 
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kora. IV. fejezet. Buda visszafoglalása 

 


