Povstání v Uhrách v 17. století

Štěpán Bočkaj (1604-6)
Během patnáctileté války (1593-1608) se sedmihradská šlechta snažila zabránit rozpínavé politice Habsburků v Uhrách; emigrace do Turecka – příprava odboje – snaha o obnovení nezávislosti Sedmihradska; do čela povstání byl získán Štěpán Bočkaj – na podzim 1604 obsadil východní Slovensko, připojila se k němu uherská šlechta; po drobných porážkách od Habsburků získal posily od Turků – upevnění pozice na turecko-uherském pomezí; jednání o příměří s Habsburky neplodná, spory mezi povstalci; na jaře 1605 nový rozmach – Bočkajovci pronikají na Moravu a do Rakous, díky těmto vpádům však ztrácejí podporu protihabsburských sil, kterou na těchto území měli a moravské jednotky zatlačily Bočkaje až k Váhu; vyšší uherská šlechta usilovala o ukončení bojů; Turci chtěli získal silnější postavení v Uhrách, čímž začali štěpit koalici; následná jednání o míru se nesla ve znamení ustupování Habsburkům; mír byl uzavřen 23.6.1606 – kompromisní – uherská šlechta získala náboženskou svobodu, byly jí obnoveny staré výsady; Bočkaj získal část území Uher a Sedmihradska do doživotního držení; mezitím Rudolf II. uzavřel mír s Turky; Bočkaj chtěl dál bojovat, ale 29.12.1606 umírá

Gabor Bethlen (1619-23)
Betheln byl od r. 1613 sedmihradským knížetem (podpora Turků); dohodl se s Habsburky na protitureckém postupu x Habsburkové ale zároveň uzavřeli spojenectví proti Bethlenovi s Jiřím Drugethem; Bethlen to zjistí a proti Habsburkům vystoupí; 1619 – Bethlen podporuje české stavy a zahájil protihabsburský boj – za podpory uherských protestantů získá téměř celé Slovensko (Bratislava dobyta 14.10.1619), jeho postup na Vídeň je však zastaven pádem Drugetha a Poláků na východní Slovensko; v lednu 1620 se sešel sněm přívrženců Bethlena – tam se ukázalo, že jsou ochotni spíše jednat o svých výsadách než bojovat; Bethen uzavřel příměří s Habsburky (tím oslabil české stavy) a hledal podporu u Turků; porážka Čechů na Bílé hoře znamenala oslabení spojenectví a hroucení jeho pozice; proto byl roku 1622 uzavřen mír v Mikulově – Bethlen se vzdal titulu uherského krále a stal se říšským knížetem, získal do držení také část Slezských knížectví a roční důchod 50 tis. zlatých; Bethlen však byl nespokojen a snažil se pokračovat v odbojné činnosti, v jejímž důsledku přišel o většinu toho, co získal mikulovským mírem

Jiří Rakoczi (1644-45)
palatin (nejvyšší uherský zemský i dvorský úředník) Esterházy táhl r. 1630 do Sedmihradska, kde byl zastaven šlechtou, v jejímž čele stál J. Rákoczi – uzavřel s Habsburky mírovou dohodu; později byl od sultána uznán sedmihradským knížetem; s jeho podporou zahájil boj proti rekatolizaci a za politickou moc v zemi; s politickou (a částečně i vojenskou) podporou Francouzů, Švédů a Turků vpadl r. 1644 na východní Slovensko, nejprve byl císařskou armádou vytlačován, ale s novými posilami se dostane i na západní Slovensko a na jaře 1645 za pomoci Francouzů táhne na Moravu – podpořit Švédy u Brna; díky diplomatickým aktivitám císařských u Turků byl však Rakoczi pod hrozbou ztráty Sedmihradska zastaven a donucen se stáhnout; mír byl uzavřen 24.8.1645 – v Uhrách byla uznána svoboda

Wesselényiho spiknutí (1666-71)
souhrnný název pro hnutí magnátů proti císaři Leopoldu I.; původně se magnáti snažili získat podporu Francie a Turků, spiknutí však bylo vyzrazeno; Weselény umírá 1667; místo něj se do čela povstání staví Petr Zrinský a František Nádasdy, kteří pokračují v Chorvatsku v letech 1669-70, když zjistí, že proti nim císař vyslal vojsko prosí o milost; na ně navazuje František Rakoczi – povstání na severovýchodě Uher; po uvěznění Zrinského a Nádasdyho taky odprosí; vedení převezme František Bónis – ten však byl zrazen vlastními vojáky; proti spiklencům zřízen soud (1670) v čele s J.Rothalem – výslech asi 2 tis. šlechticů; Rákoczi byl na přímluvu jezuitů a zaplacení pokuty 400 tis. zlatých propuštěn, ostatní vůdcové byli popraveni 30.4.1671; následuje silný rekatolizační tlak na Uhry – proti němu povstání, objevují se počátky kuruců – nespokojenci, dezertéři, chudina a zběhlí poddaní – začínají tvořit odbojové oddíly; Leopold se to snaží potlačit omezením uherské samosprávy – zruší úřad palatina, rozpustí sněm a do čela Uher postaví správce Jana Kašpara Ampringena (velm. řádu něm. rytířů) + 4 německé a 4 uherské rádce

Imrich Thököly a povstání kuruců (1678-87)
kuruci na Slovensku bojují proti rekatolizaci – obsadili severovýchod Země; r. 1679 za svého vůdce zvolili I.Thököliho; s ním r. 1680 dobyli celé Slovensko a získali spojenectví s Turky; Leopold se velikosti povstání zalekl - r. 1681 svolán sněm v Šoproni – obnovil úřad palatina; uherská komora byla zrovnoprávněna s dvorskou (pro Rakousko a české země), amnestie povstalcům; Thököly byl však nespokojen – jeho boje získaly podporu u velké části šlechty; v září 1682 zvolen knížetem Uher a od Turků dokonce uznán králem; odmítl smír s císařem a v rámci tureckého tažení k Vídni táhne s kuruci na Bratislavu; porážka Turků u Vídně r. 1683 je počátkem jeho konce; uherská šlechta usilovala o mír s císařem (Leopold amnestoval povstalce) – od Thökölyho odpadají přívrženci; i Turci jsou oslabeni – 12.8.1687 – porážkou u Moháče zlomena moc Turků v Uhrách; výsledkem bylo omezení dohod ze Šoproně

František Rakoczi II. (1698-1711)
vídeňský dvůr se v 90. letech 17. století prostřednictvím uherské komory snažil reorganizovat správu Uher (soudy, daně, poddanská otázka, řemesla…); pro odpor šlechty se to ale nedařilo; poté, co Leopold vydal výnos o zdanění šlechty se proti němu zformovala opozice v čele s Františkem Rakoczim II., r. 1701 však byla jejich činnost prozrazena a Rakoczi byl uvězněn (jeho spoluodbojník Besczeny utekl), roku 1703 se začali bouřit poddaní na Rakocziho i jiných panstvích – jejich vůdcové byli v kontaktu s Rakoczim, který uprchl z vězení – zahájeno velké povstání; Rákoczi využil snahy poddaných pro své vlastní cíle – boj proti cizincům, nikoliv uherské šlechtě jak se snažili poddaní; poddaní musí dále pracovat – tím uklidnil uherské stavy – ty ho podpořili (Károlyi, který bojoval proti poddaným se s Rakoczim spojil); u poddaných úpadek morálky, to bylo zastaveno slibem zrušení poddanských břemen; 12.9.1703 se v Sečanech sešel sněm jednající o míru (Fr. Rakoczi + 25 senátorů) – žádost k císaři o obnovení všech výhod šlechty + uznání nezávislosti Sedmihradska + úplné zrovnoprávnění protestantů; jednání byla bezvýchodná; ohlas povstání však již začal působit mezinárodně – Francie jednala s Rakoczim o sesazení Habsburků, tuto spolupráci podporoval Petr Veliký, který by tím rozbil francouzsko-švédské spojenectví; Onádský sněm (květen 1707) – detronizování Habsburkové + pokračování boje; zhoršení situace – Sedmihradsko se spojilo s císařem a Petr Veliký ustupoval před Švédy; další jednání o míru ztroskotala 1708; poté došlo k porážce kuruců (ti se pak přidali k císaři); 1709 – povstání ochabuje; r. 1710 došlo k velké porážce povstalců u Romhánye; 1711 – Rakoczi se snaží jednat o pomoci z Ruska, ale pozdě, 30.4.1711 jeho pobočník Károlyi uzavřel s císařem v Sate Maru mír – kompromis mezi šlechtou a císařem – podíly na vládě, svobody… (počátek Rakousko-Uherského dualismu)
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