
                                             A tötök kiűzése Magyarországról

Európai összefogás a török ellen
       1683-ban /júl.12./ a török támadást intézett Bécs ellen
        védők: németek, császáriak, lengyelek / Sobieski János király/ -török vereség szept.12-én.
                   XI.Ince pápa kezdeményezésére európai összefogás valósult meg
        1684 Szent Liga alakult -pápa, lengyelek,Habsburgok, németek, Velence ,majd Oroszor. is.
        Fő céljuk : Buda felszabadítása      1686 * jún.18- szept.2 között*
A hadműveletek
        harcoló felek: Török Birodalom – Buda -utolsó pasa:Abdurrahman  12 000 védő 
                                Szent Liga- nemzetközi sereg 80 000 fős, ebből 15-20 000 fő Magyarországról
                                nagy számú hajdú, kuruc, végvári katona  
                                * Eszterházy Pál nádor, Bercsényi Miklós, Bottyán János
                                császáriak részéről főparancsnokok: Savoyai Jenő és Lotharingiai Károly *
          1868 szept.2-án Buda 145 éves török uralom alól szabadult fel.
          Thököly állama a Felső-Magyarországi Fejedelemség megszűnt, mert a kurucok csapatostul
          álltak át a császári seregbe, a felső-magyarországi várak a császáriak előtt meghódoltak.
          Felesége, Zrinyi Ilona nem hódolt be a császárnak 1685 – 1688 jan. között hősiesen védte
          Munkács várát.
          Buda felszabadítása után kezdődött meg hazánk felszabadítása.
          Meghatározó katonai sikererek: 1687 – Nagyharsánynál  szuronyos rohammal
                                                             1697 – Zentánál  Savoyai Jenő győzelme a szultán felett.
        
          1699 – a karlócai béke zárta a Szent Liga és a Török birodalom közötti háborút.
                      158 éves török uralom szünt meg , a török visszahúzodott a Balkánra, 
                      a Temesközt kivéve  felszabadult az ország.

A török kiűzésének az ára
          Az ország középső része szinte lakatlan / a volt hódoltság területe/
         oka:a török elől a tehetősebbek elmenekültek, a kettős adóztatás, a török hadjáratok, 
                 a sorozatos várháboruk,a törökök és a végváriak portyái, császári zsoldosok foszto-
                 gatásai a népesség elfogyását eredményezték- települések pusztultak el.
         Különböző népek betelepülése: szerbek , horvátok a balkánról
                                                            szlovákok északra, ruszinok északkeletre - mai Kárpátaljára
                                                            románok Erdélybe  -csökkent ezáltal a magyarok aránya
         A császár tartományként kezeli Magyarországot - fegyverrel megszerzett jussaként.
        1686/87. o.gyűlés Pozsonyban  - I.Lipót császár királyi önkényuralma
                 a magyar  nemesek lemondanak szabad királyválasztó jogukról
                 minden társadalmi rétegre nehezedik az elnyomás:
                 -nemesség csak nehezen kapja vissza birtokát
                 -Újszerzeményi Bizottság felállítása – nemesek birtokai idegenek kezére kerültek
                 -”fegyverváltság”- a nemes a birtok értékének 10%-át  a kincstárnak  köteles befizetni
                 -adókat megemelték
                 -császári zsoldosok szállták meg hazánkat, garázdálkodtak,fosztogattak
                 -végvári katonákat tömegesen elbocsátották
                 -hajdúk kiváltságait megvonták
                 -protestánsokat üldözték
                 -Erdélyi Fejedelemség megszűnt,az országhoz nem csatolták vissza,Bécsből irányítják
        Az ország népére nehezedő elnyomás újabb ellenállást válltott ki a magyarokból.
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