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I. JENŐ HERCEG IFJÚSÁGA

A spanyol világhatalom öröklése.

Az az Európa, melyben Szavójai Jenő herceg 
megszületett, a harminc éves háború borzalmai 
után |a helyreállítás, a béke és nyugalom felé kí
vánkozó Európa volt. A sors azonban másként ha
tározott, mert a letört ambíciókat új álmokért ví
vott küzdelem váltotta fel. Az európai vezetést a 
spanyoloktól a franciák vették át és ebből az kö
vetkezett, hogy a francia diplomácia előtt, francia 
vezetés alatt, különb Európa megalkotása lebegett, 
mint amilyent a spanyolok alkotni tudtak.

A feladat nagysága miatt XIV. Lajos francia 
király figyelme állandóan Madridra irányul, mert 
Madridnak széles keretek között, nagy távlatok
ban vitt politikáját vette mintaképül. Erre bírta őt 
egyrészt a spanyol örökségnek minden akkori kép
zeletet felülmúló gazdagsága, másrészt pedig az, 
hogy anyja és felesége spanyol infánsnők voltak. 
Egyenesen szenzációként hatott, amikor IV. Fülöp 
fia és örököse meghalt (1661), a francia király 
fiát, Lajos dauphint tekintették a spanyol trón és
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a spanyol világbirodalom jogszerű örökösének. 
Versaillesban azt hitték, hogy a spanyol világbiro
dalom jogszerű örökösödés útján minden nagyobb 
áldozat nélkül megy át a francia király birtokába.

Nagy terveket döntött halomba Don Carlos 
asturiai herceg születése, de még ennél is kínosab
ban érintette a francia udvart az, hogy amíg XIV. 
Lajos feleségének, Mária Terézia francia királyné
nak már házasságakor le kellett mondania spanyol 
trónigényeiről, addig Fülöp király végrendeletben 
írta elő (1665) kisebbik leányának, Margit infáns
nőnek Lipót császárral kötendő házasságát; e há
zasság pedig anélkül ment végbe, hogy Donna 
Margaréta spanyol trónigényeit feladta volna 
(1666). Mivel a császár anyja szintén spanyol ki
rályi hercegnő volt, Lipót spanyol trónigénye meg
előzte a francia királyét.

XIV. Lajost azonban nem lehetett terveinek 
és ambícióinak feladására bírni. A spanyol hata
lom há'traszorítása után egyébként sem gondolt 
arra, hogy terveit leszerelje, hanem új módokat 
keresett, hogy azokat megvalósítsa. Meg volt győ
ződve arról, hogy kárpótlás illeti meg és jogászai
nak utasítást adott arra vonatkozólag, hogyan le
hetne megkerülni azt a változást, mely a spanyol 
király leányainak', a francia királynénak és a csá
szárnénak jogi helyzetében előállott. így történt, 
hogy röviddel Margit infánsnő férjhezmenetele 
után már elő is állottak azzal a felfedezéssel, hogy 
Spanyol-Német-Alföld, a későbbi Belgium egyik 
tartományának, Brabantnak egyik’ részében akkor 
még érvényben levő szokásjog szerint az első há
zasságból származó gyermek az öröklés terén
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megelőzi a többieket. Ez volt a devolución-jog, 
melyet a francia udvar most emlékiratban fejtett 
ki és a francia királynénak spanyol területek bir
tokára emelt jogigényeként hozott nyilvános
ságra (Traité des droits de la reine trés chrétienne, 
1667). Mikor az emlékiratot Madridban XIV. La
jos igényeinek bejelentéseként1 áthyujtották, Tu- 
renne marsai csapatai élén már átlépte a spanyol 
határt és útban volt Bruxelles felé. Franciaország 
elindult a spanyol világbirodalom átvételére.

A tálnadás időpontját a francia diplomácia 
ügyesen választotta meg, mert Bruxelles Madrid
tól messze volt, Németalföldön pedig olyan kis 
helyőrség állomásozott, mely a francia haderőt 
nem tudta feltartóztatni. Hozzájárult ehhez még 
az is, hogy Hollandia, melynek a szomszédban 
megszorult spanyolok segítségére kellett volna si
etnie, ugyanakkor háborúban volt Angliával. így 
egymás ellen harcolt az a két hatalom, melyeket a 
franciák hirtelen támadása legközelebbről és a 
legsúlyosabban érintett. Ruyter Hadriaen admirá
lis éppen akkor jelent meg a Temze folyón, 
Chatham előtt; rémületbe ejtvén London lakosait, 
akik századok óta ' nem láttak ellenséget angol 
földön.

A francia támadás meglepő híre lassanként 
mégis egy frontba kényszerítette a tengeri hatal
makat. Az angol parlament megbuktatta II. Ká
roly király franciabarát kormáhyát és Németor
szág felé keresett kapcsolatokat; feltételezték 
ugyanis azt, hogy a császár felesége jogainak vé
delmére fog kelni, a nemét fejedelmek támogatni 
fogják.
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A valóságban azonban egyelőre csak két em
ber készült megállítani a franciákat. A császár 
bruxellesi követe volt az legyik, az angol király ot
tani követe volt a másik; ők egyedül vallották, 
hogy haladéktalanul gondoskodni kell a francia 
áradat megállításáról.

Lisola császári követről egyes történetírók 
azt állítják, hogy spanyol ember volt és a spanyol 
érdekek védelmében szolgálta páratlan hűséggel 
a Habsburgokat. Don Francisco Lisola eredeti 
neve Francois Paul Lisola volt, ő maga pedig a 
Spanyol királysághoz tartozó Franche Comtéban 
született, Franche Comtét pedig a franciák készül
tek megszállani; a szükebb hazáját féltő diplo
mata ezért fordult olyan elkeseredéssel a franciák 
ellen, ö volt a szerzője annak a híres röpiratnak 
is, mely a madridi francia emlékirat átnyujtása- 
kor megjelent es XIV. Lajos ellen irányult. 
(Bouclier d'État etde justice, 1667). Lisola ugyanis 
attól tartott, hogy a franciák Bruxelles irányában 
Bécs felé indultak, királyuk a spanyol Habsburgo
kon keresztül az osztrák Habsburgokat kívánja 
lefegyverezni.

Sir William Temple angol követ méltó társa 
volt Lisolának. Néki az volt a felfogása, hogy Spa
nyol-Németalföld területén Angliát védelmezi és 
benne fogamzott meg a gondolat, hogy a francia 
hódftópolitika leszerelése végéit a protestáns ha
talmakat szoros szövetségben kell' egyesíteni. Ami 
Lisoláhál csak eszköz volt, az Temple szemei előtt 
olyan célnak látszott, amelyet később valóban neki 
sikerült megvalósítania. Nagyműveltségű feleségét 
urához írt levelei ekkor emelték az angol irodalom
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klasszikusai közé. A francia tervek színvonalához 
mindenképpen méltó volt tehát ez az ellenállás, 
amellyel azok Bruxellesben találkoztak.

Lisola és Temple békét közvetítettek Anglia 
és Hollandia között; Dohna gróf svéd követ1 bevo
násával ők alkották meg azt a bruxellesi hármas
szövetséget, amelynek híre XIV. Lajost gondolko
dóba ejtette.

A francia diplomácia gyakorlott kézzel és 
ügyes taktikával meg akarta osztani hirtelen tá
madt ellenfeleit.

Mindenek előtt a király sógorát, Lipót császárt 
szerelte le, nehogy az a Németország felé tekintő 
Angliával kezet fogjon, a Madrid segítségére siető 
hatalmak pedig megakadályozzák őt a spanyol 
örökség megszerzésében. Ezért osztozkodást kínált 
a császárnak a gyermek Don Carlos birtokain és 
így előre biztosította magának északon Spanyol- 
Németalföld, kelet felé pedig Franche Comté tar
tományokat (1668).

Csak hónapokkal később állította meg a 
Bruxellesben megalkotott hármasszövetség a fran
ciákat az acheni békében s XIV. Lajosnak mind
össze Franche Comté tartományt sikerült megsze
reznie (1668).

Nem is lehetne könnyen eldönteni azt, hogy a 
király ennek vagy Belgiumnak megszerzésére töre
kedett-e határozottabban, mert a Franche Comté 
felé irányított haderő fővezérletét magának tartotta 
fenn. Joggal lehet ebből következtetni, hogy ebben 
az irányban különleges tervei voltak. Bécsben úgy 
vélték, hogy a franciák Belgiumban zálogot keres
nek, Franche Comtén keresztül a Rajnát akarják
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megközelíteni, Szavója irányában pedig Itália felé 
nyitják meg az utat, hogy a Spanyolországhoz tar
tozó Milánó megszerzésével elvágják az összeköt
tetést Bécs és Madrid között.

Nem egészen így látták a helyzetet a svájci 
kantonokban, amelyek a Franche Comtét a gaz
dag burgundi örökség maradványának tartották, 
bár a tartományban már nem voltak spanyol hely
őrségek, Svájc pedig a tartományra fenntartott igé
nyeit elejtette. Annak megszállása éppen ezért 
nagy izgalmat keltett a kantonokban. Az elrendelt 
mozgósítás egyszerre irányult a köztársaságot két 
oldalról fenyegető francia—szavójai szövetség el
len. Ez már amiatt sem értéktelen ránk nézve, mer' 
Jenő szavójai herceg volt és a francia udvarban 
élt alakja is ebben a francia—szavójai viszonylat
ban jelenik meg szemeink előtt.

*

A bécsi udvar nehézségei.

A bécsi udvar vezető minisztere, Lobkowitz 
herceg attól tartott, hogy ha nem nyitja meg az 
utat a franciák előtt, akkor a franciáktól támoga
tott magyarok veszedelmesekké válhatnak a csá
szárra nézve. Lipót is belátta, hogy a francia ki
rályt valami módon le kell szerelnie és hajlott a 
titokban 'tett francia békeajánlát elfogadására. Az 
így létrejött megegyezés alapján II. Károly spanyol 
király halála esetére Lipót már Németalföld, 
Franche Comté, Szicília és Afrika ellenében ke- 

• reste a spanyol trón megtartását (1668), tehát a 
spanyol trón megtartását tisztán dinasztikus szem- 
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pontból fogta fel. Becs helyett a Földközi-tenger 
és a gyarmati terjeszkedés felé nyílott ulat Francia
országnak; a látszólagos veszteség ellenértékét pe
dig egyéb tervek megvalósításában kereste.

Ha ezeknek a terveknek középpontjában Ma
gyarország állott, akkor el kell hinnünk, hogy Lob- 
kowilz herceg politikája elhibázott és alapjában 
téves volt. Magyarországon volt ugyan mozgoló
dás, de annak célja nem Bécs megrohanása volt, 
hanem a török uralom alól való felszabadulás. 
Magyar felfogás szerint a magyar királyság felsza
badítását és helyreállítását célzó mozgalom vezére 
nem lehetett más, mint a magyar király. Ha tehát 
Lobkowitz herceg a magyaroktól félt, ez csak hely
telen beállításból következhetett.

A felszabadítás mozgalmának vezetői a nádor 
elnöklete alatt a magyar király kormányában ül
tek és mint a magyar király miniszterei, az ural
kodótól várták azt, hogy magyar kormánya és a 
magyar nemzet élén a török ellen vonul. Ezt vél
ték előmozdíthatni Grémonville bécsi francia követ 
útján is, mert XIV. Lajos csapatai szintén magyar 
földön harcoltak a török ellen. A magyar politiku
sok panaszai nem a magyar király, hanem annak 
idegen tanácsosai ellen irányultak, akik a fennálló 
törvények értelmében a magyar király országában 
nem rendelkezhettek. Nemcsak magyar, hanem 
európai érdekek szempontjából is helytelenül tet
ték azt, hogy a magyar királyt magyar királyságá
nak török támadások ellen való megvédelmezésé- 
től visszatartották. Ami pedig a francia követtel 
fenntartott kapcsolataikat illette, úgy ebben maga
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Lobkowitz herceg járt elől azzal, hogy a francia 
király kegyeit kereste.

Lobkowitz megbarátkozott azzal a gondolat
tal, hogy a francia terjeszkedés a Rajna vonalá
nak elvesztéséhez vezethet1. A rajnavidéki német 
fejedelmeknek a francia udvarral való barátko- 
zása és a francia király elnöklete alatt egy francia
barát szövetségben való egyesítésük (Rheinbund) 
máris ennek volt alig félreismerhető jele. Ha csá
szári ura nem barátkozik meg azzal a gondolattal, 
hogy mindez el nem kerülhető, akkor a német fe
jedelmek élére kell állania és szembe kell fordulnia 
Franciaországgal. Lobkowitz herceg felfogása sze
rint, aki Grémonville francia követ házában ma
gyar politikusokkal találta szemben magát, sokkal 
kecsegtetőbbnek látszott az, hogy ha XIV. Lajos 
őt fogadja kegyeibe, magyar ellenfeleit pedig elejti 
és azok sorsát Récsre bízza.

A magyar mozgalom elfojtása, vezéreinek ki
végzése és gályarabságba hurcolása két nagy gon
dolat helytelen értelmezéséből keletkezett. Az 
egyik az volt, hogy a franciákkal szemben megrö
vidült Habsburgok hatalmának súlypontját a Raj
nától keletre költöztessék; a másik, hogy a Habs
burgok a Német Rirodalomra támaszkodva élére 
álljanak a török elleni küzdelemnek és a magyar 
királyságot visszaadják annak a hivatásának, hogy 
a török ellenében a keresztény Európa védőbás
tyája legyen.

Lobkowitz herceg a fenti elgondolással ellen
tétben, a francia királlyal megkötött szerződésben 
lehetővé tette a francia előnyomulást és ezzel a 
császár követét, Lisolát is elejtette; ugyanakkor
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véget vétett annak a mozgalomnak, amely Ma
gyarországot a török uralom alól a magyar király 
vezetése alatt fel akarta szabadítani. Végül a moz
galom vezetőivel együtt a magyarokat hurcolta ne
héz rabságba, tehát azokat pusztította, kik a csá
szár országát és a keresztény Európát védelmez
ték. így történt tehát, hogy Lipót sem német 
császárságában, sem pedig magyar királyságában 
nem állott olyan irányú nemzeti politika élére, 
amelyet XIV. Lajos Franciaországban képviselt.

Lobkowitz herceg politikája már azért is hely
telen volt, mert a Habsburgoktól igényelt Magyar- 
ország felosztásának látszatát keltette. A szomszé
dos Lengyelország is ebben a feltevésben volt; nem 
akart kimaradni az osztozkodásból és ezért egész 
figyelmét délkeleti határaira összpontosította.

*

Felmerül a német egység gondolata.

A nemzéti egységnek ugyanazt a mozgalmát, 
amelyet Magyarországon Zrínyi Miklós megindí
tott, kívánta megszervezni Németországban a 
mainzi érsek választófejedelem nagyműveltségű 
államminisztere Boyneburg János Keresztély.

Boyneburg látta, hogy a német fejedelmek 
egyesítésének útjában Franciaország növekvő és 
a Bajnára nehezedő hatalma áll; ezért kívánta 
XIV. Lajos figyelmét Egyptom felé fordítani.

Elgondolását egy fiatal német tudóssal, Leib
niz Gottfried Vilmossal beszélte meg és az ő útján 
terjesztette a francia udvar elé. Lajos királyt1 ekkor 
már elkapatták sikerei és nem volt hajlandó visz-
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szafordítani lovát a Rajnától, hogy közeli terveit 
bizonytalan és távoli álmokért adja fel. Leibniz 
azt a választ kapta, hogy Szent Lajos, aki valami
kor Egyptomba vezetett hadjáratot, régen élt és 
vállalkozásait nem volna időszerű felújítani. Csak 
Napóleon gondolt arra, hogy visszatérjen a Leib
niztól kidolgozott javaslathoz; Boyneburg elgon
dolását, a német' nemzeti egységet viszont csak 
Bismarck valósította meg.

Franciaország senkitől el nem térítve, fiatal 
erővel fordult az Alsó-Rajna felé, hol a tengeren
túli kereskedelemből meggazdagodott és a polgári 
kultúrának magas fokára emelt Hollandia csal
étekként feküdt a gazdasági spekulációkban, ten
gerentúli tervekben elmélyedt Colbert szemei előtt. 
Onnan hívták a külügyminiszteri székbe Pom
ponne márki hágai francia követet, hogy Colbert 
kedvenc tervét, a két Németalföldnek a francia 
vámterületbe való beolvasztását végrehajtsa 
(1671).

Az új külügyminiszternek sikerült II. Károly 
angol királyt, aki a Stuartok trónján a régi kirá
lyok pompaszerétetével ült, de a parlament taka
rékossága miatt állandó pénzzavarban volt, Fran
ciaország oldalára vonni és ezzel a Bruxellesben 
létrehozott hármasszövetséget megbontania. Mit 
sem törődött azzal, hogy azóta Lisola és Temple 
már hágai követekké lettek és hogy Pomponne 
márki egykori állomáshelyén sokkal eredménye
sebben dolgoztak tovább a francia király ellen. 
Nem törődött azzal sem, hogy a haldokló Lisola 
szívét hagyta örökül a hármasszövetségnek: „Je 
donne mon coeur liberal ement à la Triple Alliance.'1
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Azt sem bánta, hogy Temple kitartó tevékenységé
nek volt az eredménye az angol-hollandi házasság 
(1677), amely később angol—hollandi unióvá 
fejlődött (1688) s az európai politikában döntő 
hatalommá lett, amely sikerrel vetett gátat a fran
ciák terjeszkedésének. Pomponne félreismerte azt 
is, hogy a felbontott! hármas szövetségben Svéd
ország helyét a németek foglalták el, a jövő pedig 
a spanyol—hollandi—német szövetség felé haladt, 
mely XIV. Lajos legszebb álmait ölte meg — 
Szavójai Jenő irányítása mellett. így történt, hogy 
az új háborúban a francia diplomácia kevés sikert 
aratott.

Az utószülött Orániai Vilmos, egy Stuart 
Mária fia és egy másik Stuart Mária férje, nem
csak megvédelmezte Hollandia függetlenségét, 
hanem az angol hercegnő kezével az angol nép 
rokonszenvét is megszerezte. Az angol és hollandi 
protestánsok szabadságküzdelme viszont Német
országban keltett nagy hatást, úgyhogy Francia
országot a hollandi területen, Nijmegenben meg
kötött békeszerződés már elszigetelt hatalomként 
állította Európa elé (1679).

A háború esélyei mellett Lajos királynak leg
jobban a svájci mozgósítás fájt. A kantonokat csak 
azzal tudta leszerelni, hogy szabad kezet ad ellenök 
a szavójai hercegnek. A fenyegetés elárulta, hogy 
Franciaország politikai terveiben Szavójára tá
maszkodott. Mindez pedig fontos volt azért, mert 
a francia—szavójai érdekeltség volt az a keret, 
amelyben Szavójai Jenőt megjelenni látjuk.

Egyelőre, a háború kövétkeztében, nagy vál
tozások állottak elő a francia politikában és kor-
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mányzatban. Colbert befolyása megtört ugyan, de 
nagy gazdasági elgondolása helyét nagy katonai, 
tehát még költségesebb tervek foglalták el. XIV. 
Lajos alkalmas időben meg akarta újítani a hábo
rút. Most már nem Hollandia, hanem Németország 
ellen készült, melynek fejedelmei és államai a fran
cia terjeszkedéssel szemben összefogtak.

Az öregedő Colbert helyét fia, Croissy márki 
foglalta el és ezzel sikerült a család befolyását 
helyreállítania. Nem ugyan gazdasági téren, mert 
ott már véget ért a régi takarékosság, hanem a 
külügyek terén, ahol Pomponne tárcáját vette át 
és a császár ellen fordította Franciaország hadere
jét, melyet Louvois márki hadügyminiszter a világ 
legelső hadseregévé avatott. Magát a királyt is el
kápráztatták a felvonuló csapatok, a csillogó ru
hák, a gondos felszerelés, az újonnan feltűzött 
szurony, a változatos fegyvernemek, a jól alkalma
zott és rendezétt katonai parádék, melyeknek híre 
a szélrózsa minden irányában bejárta Európát.

Most vették elő azokat a jogi fejtegetéseket, 
melyek a német határvárosok egész soráról mutat
ták ki, hogy azok egykor a frank birodalom tarto
zékai voltak (így Aubéry: Les justes préténtions du 
Roi sur VEmpire, 1667).

Sokan ebben XIV. Lajos királynak a német 
császári méltóságra való törekvését látják. Köze
lebbi vizsgálat azonban meggyőz bennünket arról, 
hogy itt két különböző dologról van szó: a francia 
határok kiterjesztéséről és az európai vezetésnek, 
a főhatalomnak a franciák részéről való megszer
zéséről. Lajos előtt ugyanis még mindig a spanyol 
világhatalom öröksége és az európai főhatalom át
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vétele lebegett, mely addig a spanyol Habsburgo
kat illette meg. Nagy képességei ellenére és a neki 
bemutatott saját hatalmától elkápráztatva így ke
rült a király Louvois ésCroissy befolyása alá. így 
zárták el azok XIV. Lajost a külvilágtól és vitték 
magokkal ismeretlen célok, irányok és állomások 
felé. Nem csoda, hogy a gyermek Szavójai Jenő, 
aki nap-nap mellett mindig ezt a képet látta maga 
előtt, dobot és trombitát kért játékszerül. Azokkal 
járt fel és alá a szobában és büszkén remélte, hogy 
őt is hadvezérré teszi a nagy király, aki anyja sza
lonjának is királya volt. Akkor még nem sejtette, 
hogy a király azt teszi, amit Louvois akar; hogy a 
mindenható miniszter bosszúja elől valamikor 
anyjával együtt mindketten külföldre menekülnek 
és Franciaországtól távol végzik be életüket.

♦

Hotel Soissons.

Nem tudni, hogy mennyiben ragadta magá
val XIV. Lajost Richelieu bíboros nagy terveinek 
az a megújítása, melyet Croissy és Louvois, rész
ben a maguk befolyásának emelésére kezdemé
nyeztek. Hogy Lajos királyé volt a kezdeménye
zés, azt nem erősíti meg, hanem inkább elmosni 
látszik az az eljárás, hogy minden az ő nevében 
történt és hogy az ő nevében vonultak a francia 
katonák százezrei a különböző harcterekre. A 
régi frank uralkodóktól bírt provinciákról sem 
szabad felednünk azt, hogy a király jogászai, fő
ként Croissy márki útmutatása szerint, bizonyítot
ták merre áll nyitva legkönnyebben az út a király

2 Horváth: Savójai Jenő herceg. 17
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igényei és fegyverei előtt, de azokkal együtt Croissy 
és Louvois családjainak befolyásban és gazdag
ságban való emelkedése számára is. Bár Lajos 
szemei elölt nagy eszmék, ideális és reális tervek, 
álmok és valóságok egymást váltogatva lebegtek, 
azok legnagyobb részt és elsősorban a spanyol 
világhatalom bomlására és megszerzésére vonat
koztak. Ez volt az a legnagyobb elképzelhető örök
ség, amelynek elnyerésére és birtoklására vágyott. 
Ez volt az a hozzá méltó királyi ambíció, amely 
fűtötte. Annak megszerzéséről gondolkozva jött rá 
arra, hogy, ha területeket, hatalmat és beláthatat
lan előnyöket kap a spanyoloktól, akkor a megnö
vekedett hatalomhoz illő méltóságot is meg kell 
szereznie. A méltóság nem lehetett ugyan más, mint 
a császári címmel járó rangemelés, de annak meg
szerzésével, mint a források mutatják, nem járt 
szükségképpen együtt Németország birtoklása is.

Erre mutat az a körülmény, hogy azon idege
nek között, akiket udvarában találunk, nem a 
németek, hanem a szavójaiak állottak első helyen.

Ha Lajos királyt, ki spanyol anyától szárma
zott, a spanyol örökség vonzotta, az ahhoz vezető 
utat pedig francia—szavójai kapcsolat erősítésében 
és ápolásában ismerte fel, akkor megtaláltuk azo
kat, akik a király közelében vágyait formálták; 
egyúttal megtaláltuk a kisebb kört is, amelyben 
Szavójai Jenő született és élétének első húsz évét 
eltöllötte.

Két évtizeden át mindkét'ten egymás mellett 
állottak; sokkal szorosabb viszonyban, mint azt a 
történelmi kézikönyvek sejtetni szokták. Richelieu 
es Mazarin bíborosok, akik a francia diplomácia
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rendszerét1 megalapozták és akiknek szemében az 
európai vezetés élén a spanyol Habsburgok állot
tak, nagy súlyt helyeztek arra, hogy Szavóját a 
francia érdekkörbe vonják. Abban a feltevésben 
éltek, hogy Szavóján keresztül lehet elérni Milá
nót, Milánóban pedig meg lehet szakítani az össze
köttetést Madrid és Bécs, a spanyol és az osztrák 
Habsburgok között. Azt tervezték, hogy Szavóját 
Franciaországba kebelezik, a szavójai herceget pe
dig a szicíliai királysággal kárpótolják. Francia
ország így az alpesi hágókat birtokolja és kezében 
tarthatja az olasz félszigetet. Nem kisebb dologról 
volt szó, mint arról, hogy a Bourbonok visszatér
hetnek majd ahhoz a politikához, amelyet az 
Anjou hercegek folytattak egykor Itália területén.

Ez az elgondolás nyitott teret a francia ud
varban a szavójai rokoni kapcsok fejlesztése előtt. 
XIV. Lajos nagybátyja, Gaston orléansi herceg, 
szavójai hercegnőt vett feleségül; Franciska orlé
ansi hercegné férje halála után visszatért Szavó- 
jába és II. Károly Emánuel uralkodó hercegnek 
lett a felesége. Halála után Károly Emánuel ismét 
francia hercegnőt vett maga mellé Bourbon-Ne- 
mours Janka személyében, tehát hű maradt a 
francia szövetséghez. Ez a Janka hercegnő szülte 
neki Viktor Amadeus trónörököst, kire később a 
szavójai korona szállott. Férje halála után Szavója 
ügyeit Janka hercegnő már a francia—szavójai 
szövetség szellemében intézte és ő volt az, aki fran
cia rokonain segítendő, Szavójai Jenő bátyját, La
jos herceget magához vette, neveléséről gondosko
dott. Azután Saluzzo grófságot adta neki és ezért 
ment híre annak, hogy a papnak szánt Jenő her-
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cég szavójai apátságot fog kapni. Szavójából uta
zott Lajos herceg Bécsbe is és ajánlotta fel szolgá
latait a császárnak a török ellen. Lipót egy drago- 
nyos ezredet adott neki és annak parancsnokaként 
halt el a magyarországi hadjáratban. Az ő halála 
hírére határozta el magát Jenő herceg arra, hogy ő 
is a császár szolgálatába lép és magának szerzi 
meg a gazdátlanul maradt dragonyosezredet.

Ugyanekkor Lajos király nagynénje, Bourbon 
Krisztina hercegnő, anyja és mindenható gyámja 
volt Károly Emáuel szavójai hercegnek, aki Mar
git nevű leányát a francia királynak szánta, ö is 
kötelességének ismerte tehát a francia szövetség 
ápolását és ezzel kívánta szorosabbá tenni a csa
ládi viszonyt a Bourbonokkal. A Lyonban rende
zőit találkozáson azonban a fiatal XIV. Lajos 
olyan sértő és elutasító magatartást tanúsított Mar
git hercegnővel szemben, hogy házasság helyett 
szakítás állott elő a versaillesi és a tűnni udvarok 
közölt. Ez nem jelentette ugyan azt, hogy a ki
rály az olaszokkal is szakított, mert figyelmével az 
olasz Mazarin unokahugait tüntette ki; csapatai 
Pinerolo megszállása (1648) óta különben is olasz 
földön állottak, a francia királyi udvarban pedig 
olasz divat, olasz nyelv, irodalom és művészet vol
tak az irányadók.

Francia hercegnőt vett feleségül a szavójai 
herceg nagybátyja és a carignanói ág megalapí
tója, Tamás Ferenc is. A herceg Bourbon Mária 
kezével a soissonsi francia grófságot kapta birto
kul és Párizsban, a Medici Katalintól átépített pa
lotában rendezkedett be. A palota ettől kezdve a 
Hotel Soissons nevet viselte egészen addig, amíg
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1748-ban le nem bontották. Tamás Ferenc gyer
mekei közül Jenő Móric már Soissons grófjaként, 
a Hotel Soissonsban született, ö vette nőül a ki
rálytól körülrajongott Mancim Olimpiát (1657), ki 
anyjává lett Szavójai Jenő hercegnek. Lujza Mária 
nevű nővére már előbb Ferdinánd Miksa badeni 
őrgrófnak nyújtotta kezét (1654); fia, badeni La
jos szintén ott született a Hotel Soissonsban. Volt 
valaki a háttérben, aki a király felé vezétő szála
kat szorosabbra fűzte. Azt mondották, hogy Sois
sons utolsó grófnője, Bourbon Mária carignanóni 
hercegnő volt az, aki csendes türelemmel, mesteri 
módon fonta őket egészen addig, amíg XIV. Lajos 
mindennapos vendége nem lett a Hotel Soissons- 
nak. A király még a politika és kormányzat kérdé
seiben is Olimpia hercegnő tanácsaival élt; volt 
idő, mikor ezeket a tanácsokat tükrözték a királyi 
rendelkezések, annyira, hogy felmerült' a gondolat, 
vájjon éppen Jenő herceg nem származott-e a ki
rály és a hercegnő viszonyából; közelebbi adatok 
e feltevést nem bizonyítják ugyan, de távolabbi 
jelek annál inkább megerősítik azt.

A Hotel Soissonsban született fiúk egyébként 
Lajos király keresztfiai voltak; az volt bádeni 
Lajos (1655) és az lett Jenő herceg is (1663).

Bourbon Mária carignanói hercegnőnek elvi
selhetetlen anyósszerepe és Lujza hercegnőnek né
met férje iránt mulatott nagyfokú közönye onnan 
fordították a badeni rokonokat Németország felé. 
XIV. Lajosnak arrafelé is voltak kapcsolatai, mert 
Ferdinánd Mária bajor választófejedelemnek sza
vójai feleségét kérte meg arra, hogy hiúsítsa meg 
Habsburg Lipótnak császárrá választását. A kísér-

21



SZAVÓJAI JENŐ HERCEG

let ugyan nem sikerült, de a müncheni udvar vál
tozatlanul fenntartotta összeköttetéseit a francia és 
szavójai rokonokkal. Sok szavójai állott bajor szol
gálatban; Ferdinánd Mária választófejedelemnek 
és szavójai feleségének leánya XIV. Lajos fiának, 
Lajos trónörökösnek lett a felesége és ezek a kap
csolatok a müncheni udvart még inkább a francia- 
szavójai szövetség érdekkörébe vonták.

*

A Colbertek a Rajna mellett.

A korabeli források szerint a badeniek elfor
dulása nem állhatott messze Colberték erőszakos 
fellépésétől és előtérbe nyomulásától. A Colbertek 
kezében nemcsak a francia állam hatalma növeke
dett félelmes arányokban, hanem az is közismert 
volt, hogy a francia államhatalom erejét megalkú- 
vás nélkül irányítják — a király jóváhagyása mel
lett. Európaszerte tudták, hogy aki ennek érdek
körébe került, az áldozatul esett központosító poli
tikájuknak. Ebből az is következett, hogy aki ezen 
kívül maradt, annak magára kellett vigyáznia. 
Baden közel volt a francia határhoz és a feltevések 
szerint nem sokáig tarthatta magát a Colberték 
figyelmén és hatáskörén kívül.

XIV. Lajosnak erőtől duzzadó és terjeszkedő 
államával szemben csak hasonlóan erős állami 
szervezet állhatott volna meg, de ilyennel még 
osztrák sógora sem rendelkezett. Azért sietett an
nak segítségére a franciáktól fenyegetett Károly 
lotaringiai herceg, aki Lipót császár nővérét vette
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feleségül; azért állott a császár szolgálatába a Ho
tel Soissinsban született Badeni Lajos is. Érdekes 
egyébként, hogy XIV. Lajos szakítása Mazarin csa
ládjával — Colberték régi vágya — nem a bíboros 
ellenére történt. A mindenható államminiszter ak
kor már megöregedett s belenyugodott abba, hogy 
akit eddig ő tartott meg nem engedett befolyás 
alatt, a király anyja, kiragadja fiát abból a kör
nyezetből, melyben a könnyű barátkozás köny- 
nyelmű házassághoz vezethetett. Habsburg Anna 
özvegy királyné különbnek érezte magát Mazarin 
rokonainál és a bíboros is meghajolt előtte, mikor 
Mancini Máriát eltávolította, Olimpiával szemben 
pedig fia számára Mária Terézia spanyol infánsnő 
kezét szerezte meg. ö volt az, kinek anyai keze fiát 
magasabb célok felé irányította és kiemelte őt ab
ból a környezetből, melynek fiatal korában egyéb
ként — mint mondják — ő maga is rabja volt.

XIV. Lajos a Hotel Soissons helyett most már 
egészen a Colbertekre bízta magát és új tervek 
alapján nyújtotta kezét a spanyol örökség után. 
Csapatai Hollandia felé meneteltek, hogy annak 
dúsgazdag városait megszerezzék. Ott működtek 
ekkor Lisola és Temple követek; egyik követ a 
másik után hengerítvén a francia király útjába. 
Hollandia fiatal helytartóját és függetlenségének 
védőjét, annyiban szintén franciának kell tarta
nunk, hogy családja a rhönementi Orange fejedel
meitől származtatta magát. Sértő volt tehát ránézve 
XIV. Lajosnak az az eljárása, hogy családjának 
ősi fészkétől megfosztotta és az orangei-orániai ne
vet tartalmatlan emlékké tette. XIV. Lajos sem ok
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nélkül vonult csapatai élén a hollandok ellen, akik 
a franciaországi Orange nevét háborús jelszóként 
kapták fel. Nem is gondolta, hogy valaki megállít
hatná diadalmenetében, mert Hollandia kicsiny
nek látszott ahhoz, hogy Franciaországgal meg
mérkőzzék.

Váratlanul mégis megállította őt a tenger, 
melynek hideg áradata diadallal vett birtokba min
den földet, mikor a védekező hollandok a védőgá
takat átvágták. A francia támadás hulláma meg
állót! a tenger hulláma előtt, mire az események 
az addig mellékszintémek tekintett Németországot 
állították előtérbe. Lajos király eredetileg nem gon
dolt háborúra Lipót császár ellen, kit a török elle
nében fegyverrel is támogatott. Az a körülmény 
azonban, hogy a háborút befejező békeszerződések 
annyi erőkifejtés ellenére mindössze néhány fland- 
riai város birtokával növelték meg Franciaország 
területét, új tervekre bírták a versaillesi udvart.

Colbert vámtörvényeit, melyek a két Német
alföld gazdasági felszívására irányultak, már elej
tették. Colbert fivére Croissy márki azért keresett 
új tartományokat a Rajna felé azon a jogon, hogy 
azok valamikor a régi frank királyok birtokában 
voltak. A király tanácsadói akkor keltették fel 
XIV. Lajos lelkében a vágyat, hogy a spanyol vi
lághatalom megszerzése helyett inkább Nagy Ká
roly egykori birodalmának a helyreállítására töre
kedjék. Nagy Károly ugyan nem volt francia, de 
a király a Karolingok örökösének tekintette magát 
és ezen a címen követelte császári sógorától Metz, 
Tóul és Verdun lotaringiai püspökséget, valamint
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Elszász területét, ahonnan a régi birtokosok, a 
Habsburgok, már előbb elvonultak.

Strassburg megvétele (1681) és Németország
nak ez úton történt megsértése vonta maga után 
az európai háborút, de az események szélesebb 
vonalon játszódtak le, minthogy azt egy város 
területére lehetne szorítanunk. Mert változás állott 
elő Lolaringiában, hol a franciák birtokba kerül
tek; Elszászban, hol a Rajna vonalát foglalták el; 
Itáliában, ahol Pinerolo után Casalét szállották 
meg és ezzel utat nyitottak maguknak Lombardia 
felé. Hogy a császár a Rajna vonal megszállása 
miatt ne vonulhasson Franciaország ellen, a török 
Bécs felé küldte seregeit. Bécs felé igyekeztek Ba
jorországon keresztül a franciák is, mert a király 
fia és a francia trón örököse, Lajos dauphin — 
nem minden számítás nélkül, csak röviddel azelőtt 
— a bajor választófejedelem leányát vette felesé
gül (1680). A házasság Versaillesben azt a bizako
dást váltotta ki, hogy a franciák Münchenen át 
hamar elérik Bécset és a császárt a török előnyo
mulás Lajos karjaiba kergeti. Meg fogja ölni a né
met egység gondolatát, amely csak nem régen 
kapta meg Boyneburg és Leibniz lelkét. Lajos ki
rályé lesz az európai vezetés, amit a császárság 
jelentett és az ő alattvalóivá lesznek a fejedelmek, 
kiknek császárát a török hatalom bénítja meg.

Nem volt jó előjel és XIV. Lajosnak nem kis 
bosszúságot okozott az, hogy a Hotel Soissons fia
tal hercegei — Badeni Laios és Szavójai Jenő, sa
ját keresztfiai — az ő udvarából ellenfelének ud
vara felé kezdtek érdeklődni.

*
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Fény és árny a Hotel Soissons fölött.

Ezek a háborús fejlemények adták annak a 
korszaknak a külsőségeit, amelyben Szavójai Jenő 
fiatalságát el töltötte (1663—83). Születésekor a 
Hotel Soissons még szavójai emlékekben élt. A 
ház úrnője, Tamás Ferenc szavója—carigna- 
nói herceg özvegye, Mária francia királyi 
hercegnő, csak 1692-ben halt meg; fia, Jenő 
Móric herceg, Soissons grófja, még férfikorá
ban volt, felesége, Mancini Olimpia csak rövid
del ezelőtt veszítette el nagybátyjában, Maza
rin bíborosban legfőbb patrónusát. Mikor Jenő 
herceg atyja a harctérre utaztában elhalt (1672), 
a Hotel Soissons a két özvegy, Mária és Olimpia 
hercegnők vezetése alá került; ott élt azonkívül 
Badeni Lajos felesége is, ki férje akarata ellenére 
is Párizsban maradt. A Hotel Soissons ekkor már 
eltávolodott az udvartól és egyre ritábban látták 
falai között az uralkodót. Még megvolt Lajos ki
rály részéről az érdeklődés az egykor feltűnően 
szép Olimpia iránt, de már távoltartotta magát a 
három asszony társaságától; távol Olimpia her
cegnő boszorkánykonyhájától, amelyben szépítő 
és mágikus szereket főztek és nem volt valami jó 
híre párizsi körökben. Olimpia fiai közül csak az 
elsőszülött Lajos Tamás tetszett neki; legkevésbbé 
tűrte meg a közelében a hibásnövésű, gyenge test
alkatú Jenő herceget, akit az ő fiának tartottak. A 
fiút papnak szánták; a király papi ruhát adatott 
neki, de nem adott vele jövedelmet, ami pedig vér
beli hercegekkel nem szokott megtörténni. Éppen 
ezért a XIV. Lajostól kapott petit abbé elnevezést
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inkább gúnynévként használták a francia ud
varban.

Közismert dolog volt, hogy a kisfiú bálványo
zásig szerette anyját, de senki sem törődött a sa
rokba szorult nyomorékkal, ki a csillogó ruhák 
között anyjának arcvonásain leste az örömöt és a 
bosszúságot. Csak azután vették észre, hogy a hát
raszorított gyermek egyebet is lát és megfigyel, 
hogy egyéniség alakul benne, melyet a ház magas 
vendége, az annyiszor megcsodált uralkodó részé
ről szenvedett mellőzés makaccsá és határozottá, 
önállóságában erőssé, büszkeségében könnyen sért- 
hetővé alakít. Addig félénk szemei csillogni kezd
tek a pompás ruhák fényében és a gyertyalángok 
rezgésében. A róla beszélők sajnálták, hogy nem 
sikerült neki Szavójának valamelyik megígért ja- 
vadalmas apátságát biztosítani, de azok sem tud
ták, hogy a szavójai név olyan mélyen vésődik a 
gyermek leikébe, hogy később őt is szavójainak 
nevezte az egész világ, pedig Szavója sohasem volt, 
nem is lett az övé. Még fivérei sem, amint azt 
Olimpia környezetében hosszú ideig várakozással 
emlegették, még az orániai hercegért lelkesedő ba- 
deni nagybátyja sem tudott neki mást adni a maga 
példájánál, mikor Lajos király szolgálatából a 
császár szolgálatába ment át. A szavójai név egye
lőre csak annyit jelentett, hogy a szavójai udvar 
jóindulatú figyelemmel kísérte a szavójai rokonok 
sorsát.

Jenő herceg lelkének fejlődését és egyéniségé
nek alakulását sokféle vonásból kell összeállíta
nunk. Sokat1 számított az, hogy testvérei között az 
ötödik és gyenge testalkatú volt, aki puszta megje-
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lenésével senkit sem nyert magának. Már a ráeső 
tekintetekből megismerte az általa keltett hatást 
és így jött rá arra, hogy az ő helye mások mögött, 
a háttérben a legmegfelelőbb. Ha valaki ellentétet 
keresett, keresve sem találhatott volna nagyobbat 
annál, mint amilyen a háttérben meghúzódó Jenő 
herceg és XIV. Lajos között volt. Mikor a lakájok 
és testőrök sorfala közt fényes egyenruháktól, se
lyemruhás udvaroncoktól és tündöklő dámáktól 
körülvett uralkodó a fényárban úszó teremben 
megjelent, vele szemben minden más férfi, minden 
külsőség és hatalom eltörpült. A papiruhába bujta
tott, háttérbe szorult Jenő hercegnek még alkalma 
sem nyílt arra, hogy magát összemérje azzal, akit 
különben leikéből csodált, őszintén szeretett és 
— később — gyűlölt. A király ugyanis nem tűrte 
maga körül a csenevész fiút, kit az udvari nyelvek 
az ő fiának mondottak. Jenő herceg csak agyának 
sokredős kulisszái mögé rejtőzve gondolt arra, 
hogy valamikor ő is király lehet még valahol ; hogy 
valahol ő is lehet még olyan úr, akinek hatalmával 
szemben senki másnak nem lesz olyan hatalma, 
hogy őt a sarokba tudná szorítani.

Érzelmei aszerint hullámoztak, amint a Hotel 
Scissons hangulata változott. Ez pedig gyakori 
volt, mert a Mancini lányok sorsában egymást- kö
vették a jelentős fordulatok. Atyjok szegény, római 
nemes volt, tehát a leányok nevelése sem lehetett 
egy színvonalon a francia előkelő társaságéval. 
Nagybátyjuk, Giulio Mazarini, bíborossá lett 
ugyan Richelieu herceg pártfogásával, fivére 
Michele Mazarini pedig a bátyja kegyéből, de azt 
a határtalan ambíciót, melyet a család gyors emel-
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kedése a lányokból kiváltott, nem kísérte hasonló 
lendülettel a komoly készület és a várva-várt 
emelkedés. Mielőtt nagybátyjok Rómából Párizsba 
vitte őket, — már t. i. a hat Mancini leányt és két 
unokanővérüket, a Marlinuzzi leányokat, — közel 
egy évig Provenceban hagyta őket, ahol Mercoeur 
herceg kormányzó rokonuk volt. Onnan ment szét 
a híre annak, hogy a Mancini leányok a királyi 
udvarba készülődnek és még nagyobb híre gondo
san túlzott szépségüknek. Mikor Versaillesban be
mutatták őket, az ifjú Lajos király nem csinált 
titkot abból, hogy Mancini Mária leiszik neki. Az
után Olimpia felé fordult a királyi kegy, mert La
jos anyja Máriát száműzetésbe küldte. Habsburg 
Anna anyakirályné azonban tovább is útjában ál
lott fia érdeklődésének és most Olimpia ellen vo
nult fel; ez nővérénél ügyesebb volt és a carigna- 
nói herceg feleségeként Párizsban maradt. Lajos 
akkor sem szakította meg vele a kapcsolatot, mikor 
megnősült és Mária Terézia infánsnőt feleségül 
vette. Olimpia kedvéért nap-nap mellett megjelent 
a Hotel Soissonsban, hol a hatalomra vágyó nők 
állandóan új terveket szőttek, a csillagokat vizsgál
ták, szépítőszereket és bájitalokat főztek.

Mazarin bíboros kénytelenségből megnyugo
dott abban, hogy Anna királyné gondosan letörte 
unokahúgainak fényes reményeit; nem sejtette 
azonban, hogy halála után a családnak új és az 
anyakirálynénál veszedelmesebb ellenségei támad
nak. A felfelé törekvő Colbertek szemében ugyanis 
Mazarin illetéktelenül meggazdagodott miniszter 
volt, akit saját érdekükben szerettek volna félre
tolni. A bíboros halála elejét vette ugyan az ellene
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indított hajtóvadászatnak, de annál kíméleileneb- 
bül terítette le utódát, Fouquet Miklóst. A Colber- 
tektől megbuktatott minisztert Pinerolo várába 
zárták és ott halt el másfél évtizedig tarló rabos- 
kodás után. Olimpia közbevetette ugyan magát a 
család barátja érdekében, de beavatkozása viszont 
a Colbertek figyelmét terelte feléje. Fouquet bu
kása után a Hotel Soissons ablakain át éjjelenként 
sötét árnyak kezdtek betekinteni a kivilágított ter
mekbe és a homályos laboratóriumokba.

Lassanként mindenki eltűnt, aki a családon 
segíthetett volna. A jótevő Mazarin és Anna ki
rályné után meghalt a ház ura, Jenő Móric her
ceg; Mazarin eszes unokahúga, Mancim Olimpia, 
kinek tanácsaival egykor az uralkodó élt, magára 
maradt a Colbertekkel szemben. Gyakran ellene 
fordult anyósa, Bourbon Mária hercegnő is, aki 
leányával, Lujza badeni hercegnővel együtt ott élt 
a palotában. A Hótel Soissonstól az udvar és a kor
mány érdeklődése akkor már elfordult. A palota 
úrnői megtört remények romjain egymást okolták 
a miatt, hogy a ház fénye kialvóban volt és hogy 
a királyi kegy után lassanként elmaradtak a nél
külözhetetlen kedvezmények.

Nem vették észre, hogy a világ megváltozott 
körülöttük és hogy az országot a bíboros nagy
bácsi helyeit már teljesen az idegen Colbertek ural
ták. Jenő herceg rajongással csüngött anyján és 
mindenkit gyűlölt, akitől anyját féltette. Örökké 
hátrányos helyzetében, mindenkitől félretolva sem 
adta fel a reményt, hogy egykor nagy ember lesz 
és hatalmát fogja éreztetni azokkal, kik anyja sze
méből fájó könnyeket csaltak ki. Gyermeki cso-
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dálattal nézte a fényes katonai életet, melynek 
gyorsabb ritmusát újabb és újabb győzelmek ad
ták; azt hitte, valamikor ő is ragyogó színekben, 
törtető hadak élén fog járni és ilyen győzelmekkel 
fogja megnövelni Lajos király babérait. Azt re
mélte, hogy a Napkirály, kinek fénye mindenfelé 
hatalmát sugároz, egykor hatalmat fog majd adni 
az ő keresztfiának is, hogy szembeszállhasson any
jának ellenségeivel. Nem vette észre, csak anyján 
látta később a növekvő csalódást azért, hogy a 
király nem jelent meg többé a palotában, mert azt 
a Colbertek zár alá vették. Hiába fordultak az ud
varhoz, a király kegyeit Montespan asszony nyerte 
meg, az pedig Lajos szűkebb környezetében Lou- 
vois miniszter érdekeit képviselte. A mindenható 
Louvoisét, aki Franciaországot a Colbertek mögé 
állította, politikáját új utakra vezette, a pompás 
haderőt pedig, amelynek a világon párja nem volt, 
nem a Hotel Soissons és a kis abbé számára tar
togatta. Franciaország valóban átalakult, de a ma
gára hagyott Mancini Olimpia sem tudta megta
gadni természetét. Bosszúérzetében a bűbájos 
La Voisin asszonnyal fogott össze, hogy XIV. La
jos hatalmát megdöntse. La Voisin asszony, leány
nevén Deshayes Katalin, egy ékszerész felesége, 
vagyont harácsolt össze a párizsi dámáktól, kik 
bajos ügyeikben hozzá folyamodtak. Mikor a ki
rály ellen forralt merénylet! titka kiderült, a kikül
dött külön bíróság halálra ítélte és La Voisin asz- 
szonyt kivégezték (1680).

A fiatal herceg, kiben már lázadozni kezdett 
a jövő embere, minderről semmit sem tudott. Csak 
azt tudta, hogy évek óta háborúk dúlnak, katonák
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vonulnak el az ablakok alatt. A győzelmi híreket 
pompás felvonulások követték. Párizsban min
denki a színes képekben változó hangulatoknak 
élt. A győzelmi hangulat magával ragadta Jenő 
herceget is; a papi ruhát viselő ifjú bosszút eskü
dött a papi hivatásnak és elhatározta, hogy ő is 
katona lesz. Nem törődött nála idősebb kuzinjá- 
nak, Vendöme hercegnek, a legidősebb Mancini 
lány, Laura fiának gúnyos megjegyzéseivel. A her
ceg lekicsinylőleg nyilatkozott a kis abbé nagy am
bícióiról és nem sejtette, hogy az majd egykor a 
harctéren fogja beléfojtani a gúnyolódást.

Jenő herceg egyelőre hódítani akart, úgy 
mint Lajos király, akiről sohasem vette le tekinte
tét. Mikor hallotta, hogy a Hotel Soissonsban a 
Colberteket és Louvoist okolják a király elfordu
lásával, elhatározta, hogy azokra fog lecsapni. 
Mindenekelőtt az öreg Colbertre, akinek Fouquet 
áldozatul esett; azután Colbert fiára, ki Elszász- 
ban hatalmaskodott. Mert a megszállt Rajnavidék 
felől egymást érték a panaszos hírek a Hotel 
Soissonsban, ott pedig megvetéssel fordultak azok 
ellen, kiknek a király kezébe került. Olimpia kü
lönösen Louvois márkira haragudott, aki a család 
jóakarójának, Fouquetnak irgalmatlan létörése 
után Olimpia leányának kezét kérte. Azt remélte, 
hogy ezen az úton az udvar szőkébb környezetébe 
juthat, de a Tlofel Soissonsban elutasításra talált. 
Az elutasítás növekvő haragnak olthatatlan láng
ját gyújtotta meg benne: a miniszter attól kezdve 
Olimpiát is Fouquet sorsára szerette volna juttatni. 
Mikor hírét vette annak, hogy a pinerolói rab élete 
vége felé közeledik, Louvois elég erősnek érezte

32



Olympia Mancini, Szavójai Jenő anyja
Pierre Mignard festménye





FÉNY ÉS ÁRNY A HOTEL SOISSONS FÖLÖTT 

magát arra, hogy Mazarin bíboros unokahúgára 
lecsapjon. Egy este éppen társaság volt a palotá
ban, mikor a háziasszonyt hivatták. Olimpia her
cegnő bocsánatot kért s a társaság nem látta többé 
a carignanói herceg özvegyét. Csak később derült 
ki, hogy a Bastille vagy a száműzetés között kel
lett választania; a ház úrnője nyugodtan vette a 
király rendeletét, gyorsan átöltözött és senkitől bú
csút nem véve, szó nélkül eltávozott. Hogy hová, 
az egyelőre mindenki előtt rejtély maradt. Amit 
mindenki látott, mindössze az volt, hogy hat gyer
meke maradt elhagyottan és hogy az árvák fölött 
nagyanyjuk, a 74 éves Bourbon Mária lelt az úr. 
Az öreg nő azonban tehetetlen haraggal fordult 
mindenki, — még védencei ellen is — akit okolni 
lehetett azért, hogy a királyi udvarral megszakadt 
az összeköttetés.

Louvois márki tudta, hogy a Hotel Soissons- 
nak voltak titkai és takarni való dolgai. Olimpia 
fájlalta, de már egy idő óta sejtette, hogy a királyi 
kegy elfordult a háztól; ellenkező esetben sem az 
ultimátum nem lett volna könnyen elképzelhető, 
sem pedig az, hogy az a hercegnőt nem lepte meg. 
Jobban és nem ok nélkül fájhatott neki az, hogy 
nem tették próbára, hanem vizsgálat és meghall
gatás nélkül döntöttek fölötte. Talán annak is tu
datában volt, hogy hallgatag engedelmességével 
olyan vádakat is igazol, amelyeknek semmi alap
juk nem volt; úgy vélte, hogy távozásával eltörli 
azokat is, amelyek ellen hiába lett volna minden 
védekezés. Könnyű mosollyal, feltűnés nélkül 
hagyta el a palotát és meg sem állott Bruxellesig.

Bármennyire igaza lehetett Louvois márki-
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nak, alacsony tréfát engedett meg magának azzal, 
hogy embereket fogadott, kik a családjától elsza
kított, menekülő asszonyt az egész úton csúfolták, 
rávették az embereket, hogy szállást ne adjanak 
neki. Olimpia lelkileg és testileg súlyos betegen, 
mélyen megalázva érkezett Bruxellesbe. Nem 
tudta mit fognak csinálni elhagyott gyermekei; 
csak azt sejtette, hogy a Hotel Soissons örökre 
árnyékba kei ült. Louvois aggodalma viszont csak 
abban a tekintetben volt indokolt, hogy a palotá
ban olyan ellenzék alakult, mely hatalmas össze
köttetéseivel a miniszter útjába kerülhetett. Ennek 
lehetőségét vágta el tehát akkor, amikor Olim
piára lecsapott és családjával a szélrózsa minden 
irányában szétszórva, saját hatalmát erősítette 
meg.

Észre sem vette, hogy a brutális eljárás Jenő 
herceg lelkét mennyire megülte, de valószínűleg 
hidegen hagyta volna őt a beteg gyermek fenye
getése; az, hogy a kis abbé sohasem fogja megbo
csátani anyja megalázását a miniszternek; még 
kevésbbé az uralkodónak, kinek a miniszter csak 
szolgája volt. Jenő herceg senkinek sem panasz
kodott, de Olimpiában anyján kívül védtelen nőt 
is látott, akit megszégyenítettek és vádakkal illet
tek anélkül, hogy neki a védekezésre alkalmat ad
tak volna. A fiú szóílanabb lett, mint addig volt és 
még jobban érdeklődött a katonaélet iránt. Magas 
lovon különösen festett ugyan, de barátai, a fiatal 
francia főnemesek minden komolysága ellenére 
szerették. Unokaöccse, Conti herceg vállalkozott 
reá, hosy elkíséri őt a királyhoz és helyet kér neki 
a hadseregben. Lajos egy szóval elintézte, de az
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ekkor kapott elutasítás nem egy forrás szerint 
örök ellentétet váltott ki a két ember között. Ezt az 
állítást oda kell módosítanunk, hogy abban Jenő 
herceg anyja tragédiáját élte végig.

Amit Conti herceg nem látott és nem érzett, 
az ment végbe a két férfi között: a király megve
tése és válaszképpen a herceg lázadása egészen 
addig, a míg a lázadó kerül a hatalomtól elkábí- 
to'tt uralkodó fölé. Ettől a pillanattól kezdve éle
tük végéig senki sem tudott, pedig többen megkí
sérelték, aranyhidat építeni a két ember között.

*

Menekülés.

Amikor híre jött, hogy testvérbátyja, Lajos 
herceg, — a Chevalier de Savóié — ki elsőnek 
hagyta el a Ho!el Soissonst és szavójai szolgálatba 
lépett, majd Lipót' császárhoz csatlakozott, a ma
gyarországi harctéren elhalt, Jenő herceg még az
nap útra kelt, hogy elhagyja Franciaországot. A 
fiatal Conti herceget — Bourbon Ferenc Lajos her
ceg, a Nagy Condé marsai rokona és Lajos király 
természetes leányának fia, — megkapta barátjá
nak határozottsága és a szemében csillogó kaland
vágy. Melléje állott és együtt utaztak Bruxellesen 
át Németországba. Frankfurtban érte utói őket a 
királyi futár és XIV. Lajos parancsát nyújtotta át 
a fiataloknak. Conti herceget, kinek fiatal felesége 
Párizsban maradt, megrendítette a szigorú pa
rancs és hajlandónak nyilatkozott a visszatérésre. 
Jenő hercegre azonban elég volt ránézni: lángoló
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betűkkel olvasták tekintetében a Lajos királynak 
adott választ és az elhatározást: „Jamais“.

Conti herceg minden pénzét az asztalra tette 
és hazautazott; Jenő herceg magához vétte azt és 
ment tovább az ismeretlen jövő felé. Mint hóna
pokkal azután a család fejéhez, Károly Emánuel 
szavójai herceghez írt levelében mondotta, min
denkitől elhagyatva érezte magát: „Estant aban- 
donné de tous cotés.“

A herceg úgy képzelte a dolgot, hogy Lipót 
császár neki fogja majd adni a bátyja halálával 
gazdátlanná lett dragonyosezredet. Regensburgnál 
elérte a Dunát és azt követve Szent István napján 
érkezett Passauba, hová a császári udvar a Bécset 
ostromló törökök elől visszavonult. Unokafivérét, 
Badeni Lajost kereste, ki már előbb a császár 
mellé állott. Lajos azonban nem tudta vágyainak 
eléréséhez segíteni, mert Jenő bátyjának drago- 
nyosezredét már másnak adományozták. Olt volt 
Miksa Emánuel bajor herceg is, kinek anyja sza
vójai hercegnek és francia királyi hercegnőnek 
volt a leánya, ő maga pedig XIV. Lajosnak volt a 
ve je. Jenő hercegnél azonban jobban érdekelték őt 
a francia udvar hírei és így a rokonokkal való ta
lálkozás nem sokat segített a menekült helyzetén. 
Rossz németséggel megírt folyamodványára, mely
ben utolsó csepp vérét ajánlotta fel a Habsburg 
Ház javára, válaszként csak arra kapott engedélyt, 
hogy a császár oldalán maradhat. Lipót kísérete 
akkor kerekedett fel, hogy a bajor határról Bécs 
felmentésére induljon.

A kép nem volt nagyon biztató; inkább le
hangolnak lehetett volna tekinteni. A szokatlan
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környezetbe került, magát egyedül érző Jenő gon
dolataiban visszatekintve mérhetetlen távolságban, 
de a látóhatáron magasan kiemelkedve látta maga 
mögött Lajos királyt, aki félmillió katonával ren
delkezett; de pillanatnyi csalódásában is az jutott 
eszébe, hogy anyját elüldözte, vele pedig megvető 
módon tudatta, hogy a papi ruhába bujtatott cse- 
nevész fiút nem látja szívesen katonái között. Sza
vójai Jenő a császárnak lett a katonája. Neki fo
gadott hűséget, amelyet sohasem szegett meg. 
Azokkal szemben, akik azt hitték, hogy pillanatnyi 
szeszélyből határozott, maga mondotta, egy ké
sőbbi nyilatkozatában, hogy elhatározásában soha 
egy pillanatra sem ingott meg — annyira meggyű
lölte Lajos királyt.

Lajos királynak később a lenézett „kis abbé
tól“ kellett megtanulnia, hogy mit jelent az a szó: 
„jamais”. *

A császár szolgálatában.

Szavójai Jenő életírói rendszerint akként ál
lítják be a helyzetet, hogy a herceg a francia ki
rálytól a német császárhoz állott át. Közvetlenül 
egymás után két, egymással ellentétes szolgálat és 
hivatás katonája volt, akinek életrajzában tehát a 
francia környezet után a német környezetet kell 
kiemelni. Az így feltüntetett ellentét mindenesetre 
tetszetős, mert élesebbeké teszi a színeket, a fény 
és árnyék pedig egymás mellé állítva rendszerint 
megkapja az olvasót. Nem bizonyos azonban, 
hogy annyira szembe lehét-e állítani egymással a
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német és francia nemzeteket — a vonatkozó sze
mélyek és fejedelmek nélkül.

Jenő herceg nem tett összehasonlításokat, ö 
határozott és határozatán nem változtatott többé. 
Szemei előtt Lajosnak és udvarának gyűlölete le
begett: Lajos királyban személyes ellenfelet látott. 
Volt benne abból a habozásból is, hogy honnan 
szállhat szembe jobban ellenfelével. Először arra 
gondolt, hogy Bruxellesben marad, mert a spanyol 
szolgálat akkori felfogás szerint előkelőbb volt és 
mert anyja is Bruxellesben élt. Spanyol-Német
alföld azonban a francia terjeszkedés útjában fe
küdt és nem nyújtott nagyobb érvényesülési lehe
tőségeket. Azután arra gondolt, hogy elhalt báty
jának példája nyomán szavójai szolgálatba lép. 
Szavójával azonban XIV. Lajos jó viszonyban ma
radt és nem lehetett tudni, hogy francia-szavójai 
szövetség megkötése esetén mikor lesz kénytelen 
tovább menekülni. Úgy vélte, hogy XIV. Lajosnak 
méltó ellenfele inkább a császár lehet, aki alatt 
annyi hatalmas fejedelem szolgál és akihez neki 
magának is annyi rokona fűzte sorsát.

Lehet, hogy Mazarin vére ébredt fel benne és 
ő is kalandokra vágyott; vagy talán katonai dicső
ség útján keresett babérokat és fényes jövőt, mert 
ugyanezt tette Lajos királynál is. Ha viszont ez ve
zette őt Lajos ellenfeléhez, akkor nem szabad el
felednünk, hogy a gazdagabb udvar helyett a sze
gényebbet választotta, az egyéniségben kiválóbb 
uralkodó helyett a gyengébbet, a hatalmasabb he
lyet a megszorultál, a hatalom teljében levő he
lyett a bizonytalan helyzetbe került fejedelmet, ki-
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nek saját fővárosából is menekülnie kellett, mert 
azt nálánál hatalmasabb ellenség ostromolta.

Valami félre nem ismerhető gondolat ara
nyozta meg Jenő herceg vállalkozását. Többen 
felhozzák a keresztesháború gondolatát. Azt is 
hozzáteszik, hogy XIV. Lajos, aki magát Nagy 
Károly utódának tekintette és akit a „legkereszté
nyibb felségnek“ hívtak, éppen az a gondolatot 
hagyta cserben, amelynek Nagy Károly zászló
vivője volt. A keresztény Európa volt az, mert a 
mozlimokkal éppen az ellen a keresztény fejede
lem ellen szövetkezett, aki a maga szegénységében, 
önfeláldozó lélekkel, a keresztény Európa megvé- 
delmezésére vállalkozott. Már akkor úgy vélték 
egyesek, hogy XIV. Lajos akkor döfte hátba csá
szári sógorát, mikor ez utóbbi Európával együtt 
Franciaországnak is védelmére kelt.

Amikor az udvar Bécs felé útnak indult, min
denütt zúgtak a harangok és üdvözölték a sereget, 
amely a moszlimok ellen vonult. A hadjárat áthi
dalta mindazokat az ellentéteket és hasadásokat, 
melyeket az európai lélekben az elmúlt két század 
vallási küzdelmei és pártharcai előidéztek. Egy 
magasabb erkölcsi szempont emelte fel az európai 
közösség gondolatát és ennek harcosait azokkal 
szemben, kiket általában az európai közösség bar
bár ellenségeinek tartottak: a moszlimokkal szem
ben. Még ha Jenő herceg nem tudta vagy nem hal
lotta volna, hogy XIV. Lajos előbb a török ellen 
kért segítséget tagadta meg hozzáfordult sógorá
tól, nyomban azután pedig a törökkel szövetkezett 
annak megrontására; még akkor is meg kell álla
pítanunk azt, hogy ezen a ponton véletlenül talál-
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kozott egymással, mert hasonlított egymáshoz, 
XIV. Lajos eljárása Jenő herceg családjával és a 
keresztény Európával szemben.

Merőben eltér éttől az a beállítás, hogy Jenő 
herceg a Habsburgok birodalmának vagy a német 
birodalomnak szolgálatában indult kelet felé. Nem 
szabad ugyanis felednünk, hogy ez a két gondolat 
akkor is különbözött egymástól. A Habsburgok a 
Rajna mellett szenvedett területveszteségben csa
ládi birtokaik megrövidülését látták, nem pedig a 
birodalomét. Bár jó néven vették volna, ha sérel
müket a birodalom fejedelmei magokévá teszik, 
de áltól tartottak, hogy a fejedelmek támogatását 
csak egyesekkel kötött külön egyezmények útján 
és nagy áldozatok ellenében lehetne biztosítani. 
A francia diplomácia előre gondoskodott arról és 
azon dolgozott, hogy a német fejedelmek a csá
szárnak tartozó engedelmesség alól kivonják ma
gokat, mert a birodalom nem volt a császáré, ha
nem csak az osztrák domínium.

A Habsburgok nem folytattak német nemzeti 
politikát' és ennélfogva nem vártak olyan német 
nemzeti mozgalmat sem, amely nem a német föld 
védelmére, hanem az ő családi birtokaik vissza
szerzésére irányult. A német fejedelmek abban az 
időben egymástól külön éltek. Udvaraikban fran
cia csín és ízlés uralkodtak; olyan mértékben, 
hogy Badenen és Bajorországon át erős francia 
hatás érvényesült egészen Bécsig, ahová Szavójai 
Jenő is ezen az úton jutott el és találta meg azt, 
amit otthon hagyott.

Amikor XIV. Lajos a Habsburgokat rajna- 
vidéki birtokaitól megfosztotta és őket kelet felé,
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az ozmán hatalom karjaiba taszította, első sor
ban arra gondolt, hogy családi birtokaik után az 
európai főhafalmát ragadja el a Habsburgoktól, 
ö maga spanyol és nem német udvart látott a 
bécsi udvarban. Nem ok nélkül tartott attól, mi 
abban az időben általában tudott dolog volt, hogy 
Madrid hatalmas összegekkel támogatja Bécset és 
hogy Madrid ennek fejében az oszítTák Habsbur
goktól főleg katonai támogatást remélt. Nem sza
bad felednünk, hogy akkor még spanyol kézben 
volt Milánó és Lombardia; hogy Milánóban spa
nyol helytartó székelt és hogy a helytartó a város
tól észak felé elhúzódó Alpokból várt segítséget. 
Bécs és Madrid között Milánón keresztül akkor 
még közvetlen volt az összeköttetés.

XIV. Lajos attól is tartott, hogy ez az össze
köttetés nemcsak gazdasági és politikai kapcsola
tokban fog megnyilvánulni. Amikor Lipót leánya, 
Mária Antónia főhercegnő házasságra lépett 
(1676), a császárnak egyetlen gyermeke a spanyol 
korona egyétlen várományosa volt, tehát Spanyol- 
ország és Ausztria egy kézben egyesültek volna. 
Mivel Lipót első fia, József főherceg később szüle
tett, a főhercegnő magával vitte volna atyjának 
birtokait.

Arra, hogy a Rajna mögött hatalmas német 
állam alakulhat, a franciák nem gondoltak, mert 
akkor nem jelentek volna meg Lajos király csa
patai a német császár oldalán a török elleni hábo
rúban. Párizsban jól tudták, hogy a német nem
zeti egység csak gondolatban volt meg. Leibniz 
még 1670-ben is a fejedelmek társaságának önkén
tes megszervezése útján kívánta megalkotni; Róma
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még 1680-ban is arra gondolt, hogy ebből a célból 
alkalmasabb volna egy német birodalmi lovagrend 
alapítása. Ennek folytán Szavójai Jenő sem indul
hatott útnak olyan elhatározással, amelynek indo
kát a korabeli viszonyokban nem találjuk.

Mindenesetre fel kell tennünk, hogy XIV. La
jos gyűlöletén kívül magával vitte fiatal vérét és 
nagy ambícióit is; hogy ezek az ambíciók nagy ka
tonai sikereket és terveket festettek szemei elé. 
Hogy ezekből a sikerekből egy nagy birodalom ala
kult ki, az Jenő herceg sikereinek későbbi követ
kezménye volt.

Életének örök rejtélye marad az, hogy aki 
Bécsben francia hatást erősített meg, el nem múló 
érdemeket szerzett magának Németország, Itália 
és Magyarország helyreállítása körül; azért egy
formán tisztelik őt a németek, olaszok és magya
rok, de tisztelik a franciák is. Feltehetőleg Jenő 
herceg egyéniségében kellett lenni — amint hogy 
voltak is — olyan vonásoknak, amelyek őt általá
ban kedveltté tették; olyan kiválóságoknak, ame
lyek őt kortársai fölé emelték; olyan képességek
nek, amelyek őt1 a korszak legnagyobb emberei 
között az első sorba állították. XIV. Lajos és 
Franciaország későbbi tragédiája nem kis mér
tékben fügött össze azzal, hogy Szavójai Jenőt el
veszítette, az ellenségnek engedte át. Nem első
sorban Franciaország vesztesége volt az, hanem 
az uralkodóé; de Franciaország lett a vesztes 
azokkal szemben, akiknek oldalára 1683-ban, 
Európa válságos esztendejében, a „kis abbé“ állott.
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Nyugat és Kelet a császárság ellen.

Strassburg és Casale megszállása befejezése 
volt XIV. Lajos hosszú készülődéseinek. Mióta 
császári sógora 1681 elején segítséget kért tőle a 
török ellen, egyre több értesülés érkezett hozzá ar
ról, hogy a török hatalom felkészülése alkalmat 
fog nyújtani a császárral való leszámolásra: ez az 
időpont érkezett meg akkor, amikor kezét Strass- 
burgra és Casaléra tette. Ott a Rajnán keresztül, 
itt Lombardián át vonult a császár ellen.

Nem volna könnyű eldönteni, hogy a készü
lődés nyugaton vagy keleten folyt-e nagyobb terv
szerűséggel. A töröknek mindenesetre megvoltak 
a maga nagy tervei és a várt alkalomhoz érve, ő is 
határozott programmal indult a küzdelembe. Kara 
Musztafa nagyvezér egyébként is vállalkozó szel
lemű és kockázatokra kész ember volt. A szfam- 
buli követek udvarlásaitól félrevezetve, abban a 
reményben ringatta magát, hogy a francia támadás 
fedezete alatt Bécsig eljuthat. Nem kisebb dologra 
gondolt, mint hogy össze fogja Toppantani a
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Habsburgok erejét és Bécsben fog békét diktálni 
ellenségeinek. Most már nem volt elég neki a bu
dai ablak nyugat felé; Budát egy új birodalom 
középpontjává kívánta tenni, a nyugat felé néző 
ablak számára pedig Bécsben keresett alkalmas 
helyet.

Gondosan ügyelt arra, hogy a diadal előfelté
telei meglegyenek. Hallott arról, hogy Európa leg
nagyobb hadereje, a francia királyi hadsereg, egy
szerre három irányban nyomul a császár ellen: 
északon Bruxelles és Hollandia irányában, keleten 
a Bajna felé, délen az Alpokon át Itália mezőire. 
Biztos volt abban, hogy a franciákkal szövetséges 
Szobieszky János lengyel király nem fog útjába 
állni, dunavidéki hűbéresei Thököly Imre gróf, a 
magyarországi felkelők vezére, Apaffy Mihály er
délyi fejedelem az ő parancsa szerint cselekszenek.

A háború már 1681-ben fellángolt a török 
fronton is; az, hogy csak az 1683-i hadjárat vált 
ismeretessé a maga részleteiben, nem teszi meg 
nem történtekké a korábbi eseményeket.

Az 1681-i hadjárat élén azonban a váradi, 
az 1682-i hadjárat élén a budai pasa nem értek el 
komoly sikereket. A török megkésett és ez a kése
delem vitte rá a nagyvezért arra, hogy 1683-ban 
maga vezesse a török császári haderőt a német 
császár ellen. Mérhetetlen katonaságot vont össze 
a délvidéken és vitte azt, mozlimokat és kereszté
nyeket, Thököly és Apaffy seregeit, Kantakuzén 
Serbán havasföldi vajdát Bécs ellen. A nyert érte
sülések alapján Lipót császár udvarával együtt 
Passauba menekült, Bécset pedig sorsának engedte
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át. Kara Musztafa tévedett, amikor azt hitte, hogy 
nyert ügye volt.

Tévedett a nagyvezér, mert a lengyel király 
1683 tavaszán szakított a franciákkal és a császár
hoz csatlakozott. Szobieszky csatlakozása több te
kintetben vált fontossá. Mindenekelőtt azért, mert 
hátat fordított a franciáknak, ez pedig már magá
ban véve nagy fordulat volt. Felesége, Condé her
cegnek, a Nagy Condénak volt természetes leánya, 
rokona volt Conti hercegnek és Szavójai Jenőnek 
is. Mint ilyent fogadta örökbe Marquis La Grange 
d‘Arquien és szerepelt annak Mária nevű leánya
ként. Első férje Béthune márki volt és mikor Szo
bieszky feleségévé lett, első férjét varsói francia 
követté vette maga mellé. Szobieszkynek a francia 
szövetségből a császár mellé állása tehát a korszak 
egyik legfeltűnőbb eseménye volt.

Tévedett a nagyvezér azért is, mert Lipót vé
get vetett Magyarország elnyomásának. Már 1681- 
ben országgyűlést tartott és maga kínált megegye
zést a magyar rendeknek, kik azt elfogadták. Ez a 
megegyezés Thököly híveit a császár oldalára 
vonta, Apaffy magára maradt és visszatért Er
délybe, Serbán vajda pedig a maga fejedelemségét 
igyekezett biztosítani.

A nagyvezérrel szemben egy új és általa nem 
ismert hatalom jelent meg nyugat felől, melynek 
ügynöke Buonvisi pápai nuncius volt: a keresz
tény Európa részéről a török számára nem volt 
megalkuvás.

A mindenfelől összegyűlt csapatok lelkesedése 
és a döntés idejében a szövetséges lengyelek meg-
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érkezése Bécs felmentéséhez vezettek (1683). A ve
reség után Kara Musztafa hanyatthomlok mene
kült Belgrád felé, ahol kivégezték, fejét Sztam- 
bulba vitték és ezüst tálcán helyezték a padisah 
asztalára.

XIV. Lajos nem tudta megmenteni azt, aki az 
ő támogatására számítva szeretett volna maga 
részére birodalmat alapítani a Duna-medencében.

*

Szavója csillaga.

Jenő herceg kalandos utazás után, de hatá
rozott célkitűzéssel jelent meg Passauban; hátat 
fordított a francia királynak és a német császár 
szolgálatába állott. Előre örült annak, hogy az ud
varban tartózkodó német rokonai támogatni fog
ják, ennek azonban egyelőre nem voltak meg a kí
vánt eredményei. Sokkal többet használt neki az, 
hogy még Regensburgban találkozott valakivel, 
aki a találkozásnak szemmelláthatólag szintén 
megörült és attól kezdve mindenben segítségére 
volt. Vittorio Tarini di Consombrato szavójai tiszt 
volt az, aki nem árulta el Jenő hercegnek, hogy 
uralkodójától, Károly Emánuel fejedelemtől titkos 
utasítása volt a herceg felkutatására és támogatá
sára. Ezen a ponton láthatóvá lett az a kéz, melyét 
Szavója idegenbe szakadt vére után nyújtott, aki 
sértett büszkeségtől, talán kalandos vágyaktól 
hajtva, ki nem elégített ambíciótól űzve, könnyel
műen eldobta magától azt a fényes világot, amely
ben XIV. Lajos volt a nap. Ez a nap nemcsak vilá
gított, de melegített is, azért látszott a herceg elha-
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tározása könnyelműnek és nyújtotta feléje segítő 
kezét a család feje, Károly Emánuel.

Jenő herceg sohasem feledkezett meg a támo
gatásról és egyéniségét nem jól ismerné az, aki 
nem venné figyelembe, hogy étitől kezdve növekvő 
ragaszkodással viseltetett — minden időben és 
minden körülmények között Szavója iránt'. A sza
vójai elnevezés tehát Jenő hercegnél nemcsak szár
mazást jelentett, hanem lelki egybeforradást is, 
jóban és rosszban Szavójával. Szavója csillagát 
jelentette, amely áltól kezdve Jenő herceg ve
zére lett az élet viszontagságai között — egészen 
addig, amíg kihűlt szívét örökül hagyta szűkebb 
hazájának.

♦

A háború megindul.

Jenő herceg a döntő mérkőzés nehéz óráiban 
érkezett Ausztriába, mert a császár nyugaton és 
keleten egyformán támogatásra szorult. Még nem 
dőlt el, hogy helyt áll-e Bécs, amit nem remélt 
mindenki; hogy törökké lesz-e a Dunamedence, 
amitől mindenki félt; hogy ki lehete füstölni a csá
szárt Madridból, amint azt a franciák akarták és a 
Rajna vonaláról figyelték a császár vergődését. 
Bécs felmentése tehát egyelőre nem hozott sem 
döntést, sem nyugalmat. Borgomaniero marquez 
spanyol követ azt kívánta, hogy fejezzék be a há
borút és forduljanak Madrid felé; előzzék meg a 
franciákat, akik bizonyára ki fogják használni a 
török támadástól keltett zavarokat. Ugyanezen a 
véleményen volt Jenő herceg rokona, Hermann
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badeni őrgróf, az udvari haditanács elnöke is. Egy 
lelkiismeretes hivatalnok, aki szívből örült a bécsi 
diadalnak és nem szerette volna, ha ezt a szép si
kert új vállalkozással meggyöngílik. Annyira félt 
minden kezdeményezéstől, hogy a spanyol követ 
mellé állott, békét javasolt a törökkel, még azon az 
áron is, hogy ha egész Magyarországot martalékul 
kellene odadobni a moszlimoknak.

Más véleményen volt a pápai nuncius, aki 
Bécs felmentésében a keresztény erő diadalát látta 
és aki a minden áldozatra kész Rómával együtt a 
török uralom alatt szenvedő keresztény népek 
mielőbbi felszabadítását követelte. Az ellentétes 
felfogások középpontjában tehát Magyarország 
állott, amelynek a császári haderő határaihoz ért. 
Igaz, hogy badeni Hermann békét akart egész 
Magyarország árán is: „quand il devroit lui en 
couler toute la Hongrie“, de a nuncius a keresztes 
háborút akarta folytatni, mert—mint mondta — 
biztos volt abban, hogy a keresztény fejedelmek a 
bécsi diadal hírére bő segítségét küldenek a 
császárnak.

A kérdést végül is a köiülményektől adott 
helyzet és a felmerült szükségletek döntötték el.

Lipót már 1681-ben a magyarok segítségét 
kérte; Magyarországról már attól kezdve szó volt, 
amint ezt bádeni Hermann megjegyzése is bizo
nyította. Lipót 1681-ben olyan megegyezést kötött 
a magyarokkal, amely az osztrák-magyar kiegye
zés kezdetleges formáját mutatta. Nemcsak a ma
gyar aloktmányt állította helyre, hanem a magyar 
kormányt is, annak élére pedig Esterházy Pál gró-
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főt állította. Esterházy nádor viszont nemcsak a 
kormány feje volt, hanem az ország főkapitánya 
is; a király nevében ő rendelkezett a magyar ki
rályi hadsereggel. Hogy kicsiny, vagy nagy, erős, 
vagy gyönge volt-e a magyar hadsereg, annál töb
bet számított az, hogy egyrészt folytonosan növe
kedett, másrészt pedig, hogy Esterházy a nagy 
Zrínyi Miklósnak volt a tanítványa: ott vette fel a 
magyar politika vezetésének fonalát, ahol azt 
Zrínyi követői elejtették. Legalább ez látszik abból 
az emlékiratból, amelyet még Passauban terjesz
tett az uralkodó elé. A legsötétebb napokban is 
arra figyelmeztette őt, hogy szabadítsa fel és állítsa 
helyre a történelmi Magyarországot, mert az töb
bet fog érni, mintha Bécs'től Hágáig minden az övé 
volna. Ez látszik abból a két törvénycikkből is, 
melyeket az országgyűlés meghozott, a király szen
tesített és ezzel őkét, királyi esküjénél fogva, ma
gára nézve is kötelezőknek vallotta. Az egyikben 
ki volt mondva a magyar hadsereg növelése, a 
másikban pedig, hogy a behozott idegen katona
ságot ki kell vinni az országból: „militis nativi 
auctio — militis extranei eductio“.

Sem a magyar kormány, sem a magyar ren
dek nem akként kívánták a törvények végrehaj
tását, hogy az rögtön megtörténjék. Ebben az eset
ben, kis erőkkel aligha lehetett volna felszabadí
tani Magyarországot a török uralom alól, bár a 
behozott idegen seregeknek is szükségük volt a 
magyarok segítségére és közreműködésére. Sza
vójai Jenő sem harcolhatott volna Magyarorszá
gon, ha a fenti törvényeket szigorúan végrehajtót-

4 Horváth: Savójai Jenő herceg. 49
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ták volna; mert ő nemcsak idegen volt, hanem 
több fontos alkalommal nevezte magát idegennek, 
aki nem kíván beleszólni a birodalom belső 
ügyeibe. Miután a törvényt a király és a nemzet 
képviselete közösen alkották meg, feltehetőleg ar
ról volt szó, hogy Magyarország felszabadítása 
időszerűvé lett s ez szükségessé teszi az egyik olda
lon a beszállásolt idegen — nagyrészt osztrák — 
katonaság visszavonását, másrészt a felszabadí
táshoz szükséges magyar haderő fokozatos fejlesz
tését.

A magyar kérdés 1681 óta szőnyegen volt és 
egyszerre aktuálissá lett akkor, mikor a császári 
seregek Bécs felmentése után elérték a magyar 
határt. Ott Magyarország nádora és főkapitánya 
magyar királyi csapatok élén várta urának rendel
kezéseit. A császári haderő fővezérének1, Károly 
lotaringiai hercegnek, aki Lipót nővérét bírta fele
ségül, jutott a feladat, hogy a további eljárásra 
javaslatot; tegyen. Károly lotaringiai herceg min
denképpen méltó módon oldotta meg feladatát. 
Családja egyenlő jogú és rangú volt a Bourbonok
kal, bár az egykori Lotaringia fejedelemség nem 
tudott birodalommá alakulni. A herceg a Karolin
goktól származtatta magát; ősrégi fejedelmi ház 
sarja volt, régi híve a császárnak; mint katona, 
egyike kora legnagyobb tehetségének, tanítványa 
Montecuccolinak, a legtekintélyesebb taktikusnak. 
Mint igazi keresztes vitéz, szellemi és erkölcsi fö
lényt igényelt magának XIV. Lajossal szemben, 
aki Európa népeit önös célokból cserben hagyta. 
Reá nem hatott az, hogy a spanyol követ és az

50



A HÁBORÚ MEGINDUL 

udvari haditanács elnöke be akarták fejezni a 
háborút; nála többet számított az a feltevés, hogy 
ha összeszedi magát a török, akkor újult erővel 
fordul Bécs ellen; ha pedig megverik a császárt, 
akkor Európa birtoka két ember közt fog megosz
tani: az egyik a francia király, a másik a török 
szultán.

Inkább érdekességénél1 fogva említjük meg 
azt a benyomást, amelyet egyébként Versaillesban 
és Bécsben egyformán megtalálunk, hogy Károly 
herceg Lotaringia, Baden és Szavója fejedelemsé
gekből olyan birodalmát kívánt alakítani, vagy 
alakíthatott volna, mely az ősi Lotaringia mintá
jára egyszerre és nem kis erővel fordulhatott volna 
Bécs és Versailles ellen.

Károly herceg azonban nem arra gondolt, 
hogyan tudna maga részére és annak rovására bi
rodalmat alapítani, hanem elővette azokat a hadi
terveket, amelyeket a Dunamedence megszállása 
végett Monitecuccoli gróf dolgozott ki. A haditerv 
alapján, melyhez Bécsben később is ragaszkodtak, 
mert később a két hadvezér örökségeként kezel
ték, a császári haderő és a hozzácsatlakozott ma
gyar királyi hadsereg három hadoszlopban nyo
mult előre. A főerő a Duna mentében haladt Bécs- 
től Buda felé; a balszámy Pozsonyból Felsőma- 
gyarországon keresztül Kassa felé; a jobbszárny a 
Dráva mentében Belgrád felé. Ha valaki a hadi
tervben említett vonalakat megrajzolja, úgy azt 
veszi észre, hogy azok félköralakban karolják át a 
Dunamedencét, a félkör távoli középpontjában 
pedig Konstantinápoly áll. Ezt mutatja az a szö-
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vetségi szerződés is, amelyet Lipót császár Linzben 
írt alá a lengyel királyság és a velencei köztársa
ság megbizottaival (1684). Ennek alapján a bal
szárnyon való előnyomulás Erdélyen és Havas- 
alföldön át haladt a Fekete-tenger felé; a jobb
szárny Velencére támaszkodva Dalmácia és a hor- 
vátok felszabadítására irányult, amint hogy Ra- 
gusa köztársaság nyomban vissza is tért a magyar 
király hűségére (1684). A derékhad Károly herceg 
vezériete alatt nemcsak a két szárnyat volt hivatva 
összekötni, hanem magával vitte mindazt az erőt, 
amivel a Német Birodalomtól támogatott magyar 
király magával vinni és lépésről-lépésre megnö
velni tudott, valamint azt a reménységet, amelyre 
a balkáni keresztény népek felszabadításukat épí
tették. A haditervben feltüntetett irányok azt is 
mutaják, hogy a lotaringiai herceg kezdettől híve 
volt az előnyomulásnak

Hogy rokonszenves volt-e Bécsben, vagy a 
bécsi körök előtt az a fordulat, amely a háború 
színterét, Károly herceg elhatározásából, Magyar
országba helyezte át, az másodrendű kérdéssé silá
nyult. A tények ugyanis azt mutatták, hogy a had
járat megindult és nem állott meg a békeszerződé
sig (1699). Ez volt az a hadjárat, amelyben Sza
vójai Jenő herceg belovagolt a történelembe — 
Magyarország területén. Nem kisebb hadvezér 
alatt, mint Károly lotaringiai herceg, aki Bécsben 
szintén idegen volt: a Karolingok ivadéka, egyenlő
rangú a Bourbonokkal, nem kisebb, mint amilyen 
volt a francia király, XIV. Lajos.

*
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Keresztes hadjárat.

Károly herceg első diadalát voltaképen azzal 
aratta, hogy a háború folytatását keresztül tudta 
vinni. Lényegét tekintve nem is új hadjárat, ha
nem új háború volt az, amely most megindult. A 
helyzet megváltozott azzal, hogy a Bécsre szorít
kozó védekezés után olyan támadás vette kezde
tét, amelynek bevallott célját a török hatalom 
megdöntése képezte. Franciaországban már is vol
tak olyanok, akik sajnálták, hogy a moszlimokon 
aratott győzelem nem Lajos király nevéhez fűző
dik. Az ügyeket azonban Louvois irányította, ő 
pedig bízott abban, hogy a helyzet nemsokára 
gyökeres változást szenved. Másként látták a hely
zetet Bécsben és másként Versaillesban.

Bécsben azt látták, hogy a német fejedelmek 
figyelme a császár felé fordult. Nem ugyan akként, 
ahogyan azt XIV. Lajos körében gondolták és a 
császári hatalom jelentékeny erősödésétől, a német 
egység kialakulásától tartottak. Azok a fejedel
mek, akik a háborúban való részvételre jelentkez
tek, külön megállapodások, nagy ígéretek és vára
kozások ellenében voltak hajlandók meghozni ál
dozataikat. Szolgálatuk ellenértékét nagyrészt már 
előre biztosították maguknak és ebből világosan 
kitűnt, hogy a császár hatalmát nem Németország
ban — a magok feje fölött — kívánták meg
növelni, bár szolgálataik ellenértékét Németor
szágban a magok javára gyümölcsöztették A né
met császár külön megállapodások útján biztosí
totta magának a német fejedelmek támogatását, 
ennek viszonzását pedig Németországban és nem
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annak határain kívül eszközölte; úgy, amint azt a 
fejedelmek követelték.

Mikor a csapatok a magyar határt átlépték, 
a Dunamedence és a Balkán félsziget népeinek 
felfogása szerint a magyar király jelent meg és 
hozta magával a német császár erejét, azért, hogy 
a török hatalmát megtörje, a keresztény népeket 
pedig a régi magyar királyok példája nyomán 
maga köré gyűjtse, felszabadítsa és a maga hatal
mához fűzze. Ragusa köztársaság és Havasalföld 
fejedelemség a magyar király hűségére tértek, 
Brankovics György pedig a balkáni szláv népek 
felszabadítására tett javaslatokat. Lipót a Lengyel
országgal és Velencével megkötött szövetségl'evél- 
ben is gondosan őrködött afölött, hogy a régi ma
gyar királyoktól örökölt jogokat és igényekét a 
szövetségesek igényei közelebbről ne érintsék. Eb
ben a hatalmas keretben indult meg a felszabadító 
háború (1683—99), melyben a történelmi magyar 
királyságát a török uralom alól felszabadították, a 
balkáni keresztény népekben pedig azt a reményt 
keltették, hogy őket is a magyar király fogja fel
szabadítani; akinek vezetése alatt a középkorban 
a magyarokkal együtt küzdöttek a török ellen.

Az első bizalmas értekezleten, amelyet Lipót 
az irányelvek megbeszélése végett hívott össze, 
Kinsky gróf, cseh udvari kancellár azt a javaslatot 
tette, hogy a töröktől elvett területeken a magyar 
király birtokjoga megszűnvén, a szabad rendelke
zés joga állott elő, tehát a bécsi kormány semmitől 
ne érezze kötve magát. Annak ellenére, hogy az 
értekezleten a magyar kormány nem volt képvi
selve, a bécsi miniszterek még sem hoztak olyan
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határozatot, mely a Lipót személyében jelenlévő 
magyar királyt saját jogaitól fosztotta volna meg. 
Feltették, hogy az uralkodó, kit magyar koroná
zási esküje kötött, ezt nem is engedte volna meg.

A felszabadító csapatok a magyar király zász
lóit emelték diadalra. A Kárpátoktól az Adriáig 
aratott győzelmeik ezekkel fordították a balkáni 
népek figyelmét a magyar király felé az Adriai és 
a Fekete-tenger között

Az udvar figyelme Nyugatról Keletre fordult, 
hol a Habsburgoknak bő kárpótlás kínálkozott.

A hercegek lázadása.

Amint Versaillesban észrevették, hogy a lota
ringiai herceget diadalútjában a gyengülő török 
hatalom alig lesz képes megállítani, új haditervet 
dolgoztak ki.

Lipót császárnak, akit nem lehetett hátba- 
támadni akkor, amikor felvette a nehéz harcot a 
török ellen, XIV. Lajos húsz évre szóló fegyver
szünetet ajánlott. A császár ezt akként magya
rázta, hogy Franciaország lemondott az 1681-ben 
megindított támadó hadjárat folytatásáról és lehe
tőséget nyújtott neki a török háború sikeres befeje
zéséhez. Lajos király úgy tervezte a dolgot, hogy a 
császárhoz csatlakozott német fejedelmeket a 
maga részére nyeri meg es olyan területekre teszi 
kezét, amelyek nem alkotják részét Lipót birodal
mának. Ez az elgondolás vezetett Luxemburg és 
Genua megszállásához, csapatainak a Pyreneuso- 
kon át Katalóniába való küldéséhez. Újabb kuta-
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tások szerint Miksa Emánuel bajor fejedelem is 
elérkezettnek vélte az időt arra, hogy a nyugaton 
lekötött francia és a keleten lekötött osztrák hata
lom között a német fejedelmeket' a maga vezetése 
alatt egyesítse. Bajorország a német egység meg
alkotására gondolt, ha ugyan eljárását erre lehe
tett magyarázni. Mindenesetre aggodalmat váltott 
ki a tervezgetés Bécsben; annyira, hogy a bécsi 
miniszterek a császár németországi helyzétét félre
értették. Ezért egyeztek meg bajor választófejedel
mek feje fölött a franciákkal, áldozták fel a némét 
egységet és ismerték el XIV. Lajos uralkodó hely
zetét a Rajna vonalán.

Hogy Lajos király a helyzet előnyeit nyom
ban értékesítette, az érthető volt, mert az előkelő 
francia társaság fiataljai között máris revoluciót 
okozott az a hír, hogy a „kis abbé“ útban van 
a marsallbot felé. Magát a francia közvéleményt is 
megosztották azoknak a győzelmeknek a hírei, 
melyeket a császár a moszlimok ellen viselt keresz
tes hadjáratban aratott. Abban, amelyben Fran
ciaország, a keresztény Európa leghatalmasabb 
állama, nem vett részt. Nem pedig azért, mert a 
legkeresztényibb király kizárta magát a keresz
ténység ellenségei fölött aratható győzelmekből.

Az udvar fiatal hercegei, Szavójai Jenő bará
tai és rokonai lelki szemeikkel magok előtt, látták 
a „kis abbét“, amint nehéz lovon ülve, páncélba 
öltözve, hősiesen verekszik dragonyosai élén a 
poganyokkal; de míg ő az egyik győzelmet a má
sik után aratja, addig az otthonmaradt hercegek 
selyemruhában labdáznak a gyermekszobává tett 
francia udvarban. Nem csoda, hogy a princek egy-
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más után eltűntek a király szemei elől. Az egyik 
Martinuzzi-leány fia, Conti herceg, ki Szavójai 
Jenőnek szökésében társa volt, most fivérével 
együtt ment a császárhoz és előtte „színész király
nak“ — roi du théatre — nevezte XIV. Lajost. 
Többek közölt akkor menekült át Mancini Hor
tensia fia Commcrcy herceg, Szavójai Jenő unoka
öccse, meg La Rochefoucould herceg, Turenne. 
Különösen sokan jöttek Lótaringiából, melynek 
htrcege a magyarországi hadjárat fővezére volt. 
Az első Mercy gróf a magyarországi hadjáratban 
halt meg; a másodikat szökés közben, a határon 
fogták el a franciák, a harmadik Jenő hercegnek 
volt később kiváló tábornoka.

XIV. Lajosnak nem kis gondot okozott az, 
hogyan ellensúlyozza saját udvarában Lipót dia
dalainak híreit; hogyan akadályozza meg saját 
tekintélyének pusztulását; hogyan gondoskodjék 
új sikerekről; hogyan pótolja mulasztását, hogy 
nem ő állott élére a keresztény Európa hatalmai
nak a moszlimok ellen vívott küzdelmében.

Az a kísérlet, melynek nyomai az 1685—87. 
évekből maradtak reánk, hogy Sztambult a tenge
ren át akarta meghódítani, nem sikerült. Inkább 
csak terv maradt, míg Lipót hódításai a valóság
ban is testet öltöttek.

♦

Lajos király rendelkezik.

Nagy örömmel fogadták a magyarországi 
győzelmek hírét Madridban, hol a francia szárma
zású királyné — II. Károly felesége, Mária Lujza
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orléansi hercegnő — ennek folytán nehéz hely
zetbe került. Akadtak ugyan hívei, akik a franciák 
érdekében dolgoztak, de nem nagyon használt 
nekik, hogy köztük volt Mancini Mária, Jenő her
ceg nagynénje is, akinek mindenütt rossz híre 
volt.

Mária Lujza orléansi hercegnő valóban nem 
hozhatta helyre azokat a hibákat, amelyeket ki
rályi rokona, XIV. Lajos elkövetett; azt sem aka
dályozhatta meg, hogy a győzelmi hírek a császár
nak szerezzenek barátokat. Valamint azt sem, 
hogy Jenő herceg anyja, Olimpia hercegnő Bruxel- 
lesből Madridba látogathasson. Hogy kinek az 
érdekében, az alig állapítható meg. Bizonyára fia 
részére akart szerencsés házasság útján szebb jö
vőt biztosítani. Kevésbbé hihétő az, hogy nővéré
nek franciabarát propagandáját kívánta ellensú
lyozni. Sokkal inkább hihető az, hogy elérkezett
nek vélte az időt a Hotel Soissons ellenségeinek, az 
általa is gyűlölt Lajos király hatalmának megsem
misítésére.

Az 1685-ik év Lajos király életében valóban 
kedvezőtlen fordulatot jelentett és nem lehetetlen, 
hogy a mindenről jólinformált Olimpia éles szeme 
abból a király szerencsecsillagának hanyatlását 
olvasta ki.

Az év egyik legnagyobb eseménye a pfalzi 
választófejedelem halála volt. A császár egykori 
ellenfelének, a téli királynak unokája helyett a fe
jedelemséget a Wittelsbachok katolikus ágából 
származó Fülöp Vilmos kapta meg. Ezzel vége lett 
annak a lehetőségnek, hogy a franciák a pfalzi 
választó útján a protestáns német fejedelmeket a
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császár ellen irányítsák. Jobban nyugtalanította 
XIV. Lajost ennél az, hogy az új fejedelem Lipót 
apósa volt és a császári udvarból utazott a fejede
lemség átvételére. Versaillesban már úgy látták a 
dolgot, hogy a császár a magyarországi győzel
mekre támaszkodva, egyenesen a maga emberét 
küldötte Fülöp Vilmosban a Rajna felé, tolta előre 
Franciaország ellen és hívta ki ennek haragját.

XIV. Lajos azzal kívánta kivédeni a vélt táma
dást, hogy Pfalz öröksége nem Fülöp Vilmost, ha
nem a kihalt ág nőtagját illeti meg, aki nem volt 
más, mint az orléansi herceg felesége, pfalzi Lise
lotte. Francaország azzal tudja uralkodó helyzetét 
a Rajna vonalán megtartani, ha Liselotte jogait vé
delmezi és azoknak védelmében veszi fel a harcot 
a császár apósával. Ez volt az oka tehát a pfalzi 
és az orléansi örökösödési háborúknak. A király 
figyelmét azonban csakhamar egy, az előbbinél 
fontosabb kérdés vonta magára. Wittelsbach 
Miksa Emánuel bajor választófejedelem ebben az 
időben (1685) Lipót leányát vette feleségül, tehát 
a császár Bécs és a Rajna között újabb szövetsé
gesre talált. A katolikus Wittelsbachok francia fel
fogás szerint szintén a császár hatalmát terjeszten
ék Bécstől a Rajna felé. Versaillesban már amiatt 
aggódtak, hogy a magyarországi győzelmek még 
jobban elő fogják mozdítani annak a támadásnak 
a sikerét, amelyet Bécsben Franciaország ellen 
terveznek és amelyet a török szövetséges már nem 
tud meghiúsítani.

Az udvar idegességét mindennél jobban mu
tatta az az aggodalom, hogy a császárnak Francia- 
országbn is lehettek’ szövetségesei. Azt hitték, hogy
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amint egykor az udvar a német protestánsokra 
támaszkodva küzdött a császár ellen, úgy most a 
Rajna felé induló támadás a francia hugenották 
között kereshet szövetségeseket. XIV. Lajos éppen 
ezért még 1685-ben visszavonta nagyatyjának tü
relmi rendeletét, a nantesi ediktumot és szavójai 
szövetségesével megállapodva, elrendelte a francia 
nyelvterüléten élő protestánsok erőszakos megtérí
tését. A rendelkezés több szempontból érdemel 
említést. Az első mindenesétre az, hogy le nem csil
lapítható felháborodást' keltett a protestáns orszá
gokban. A király akkor még nem sejtette, hogy a 
hugenották a szélrózsa minden irányában szét
szóródnak. Elárasztják Hollandiát, melyet a Col
berték nem tudtak meghódítani. Hollandia felleg
várává lesz a protestáns ellenállásnak és közép
pontjává egy európai protestáns szövetségnek. A 
hugenották eljutnak Berlinbe és a franciákkal szö
vetséges brandenburgi választófejedelmet a csá
szár oldalára fogják fordítani, öbelőle lesz majd 
a porosz király, aki Némétországot egyesíteni 
fogja és megállítja majd a franciák terjeszkedését 
a Rajna felé. A hollandi helytartó, egy kis ország 
ura, megdönti a franciákkal szövetséges Stuartok 
trónját és Anglia élére állva, új erőkkel veszi fel a 
harcot a franciákkal; protestáns szövetségeseivel 
együtt őhozzá csatlakozik majd a császár; Anglia 
és Ausztria hadvezérei, Marlborough és Szavójai 
Jenő hercegek együtt nyomóinak Versailles felé.

Ha nagyobb képzelőerő kellett volna ahhoz, 
hogy valaki mindezeket már akkor előre lássa, 
úgy sokkal kisebb fantáziával lehetett volna meg
látni azt, amit senki sem tartott fontosnak. A fran-
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cia nyelvterület ugyanis, amelyen XIV. Lajos a 
protestánsokkal szembeszállóit, nem volt egyéb, 
mint az a terület, amelyen át a protestáns vissza
hatás erejétől és a császárnak a protestáns hatal
makkal való szövetkezésétől tartva, maga részére 
keresett kárpótlást. Versaillesban észrevették, hogy 
a szövetséges Szavójára támaszkodva még mindig 
meg lehet szerezni az olasz félszigetet. A vállalko
zás akadályát egyedül azok a protestánsok képez
hetik, akik az Itáliát elválasztó hegyvidékeken 
élnek: Burgundiában, a Franche Comtéban, a 
Dauphinéban, Szavójában és a svájci köztársaság 
francia vidékein.

így indultak meg a francia dragonyosok a 
hugenották ellen és örökítette meg a dragonyosok 
kegyetlenkedése (dragonnade) azt az eljárást, 
mellyel a francia király saját alattvalóit pusztította 
ki. A Pinerolo völgyében elrendelt erőszakos térí
tésről mindenki tudta, hogy a rendelkezésnek 
politikai háttere volt: a kapu nyitva'tarlása Itália 
felé.

Olimpia hercegnő elgondolkozott a híreken, 
amelyek mindenfelől jutottak hozzá. Feltűnt neki 
a különbség XIV. Lajos dragonyosai között, akik 
keresztények ellen kegyetlenkedtek és fiának dra
gonyosai között, akik a moszlimok ellen harcoltak. 
Finom érzékével és az anya szemével mély szaka
dékot látott maga előtt, amely két embert válasz
tott el egymástól. Az egyik parton XIV. Lajos ke
resztényeket üldözött, a másikon Szavójai Jenő a 
keresztényeket pusztító barbárokat.

Igaza volt a bécsi nunciusnak, aki arra kérte 
Lipót császárt, hogy bánjék jól a magyarországi
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protestánsokkal, mert azok is a török ellen harcol
nak. Nem volt igaza XIV. Lajosnak, aki a keresz
tény Európa egyesítése helyett annak megosztá
sáért szállott harcba.

Olimpia hercegnő felfogása szerint azonban 
Lajos ezzel nemcsak taktikai hibát követett el, ha
nem a spanyol örökséget is eljátszotta. Asszonyi 
szemének feltűnt az, hogy a szomszédos kölni 
érsekséget és választófejedelemségét is a Wittéls- 
bachok akarták megszerezni. Ebben az esetben az 
övék lett volna Köln, Pfalz és Bajorország. Feltűnő 
volt az, hogy Miksa Emánuel bajor választó, Lipót- 
nak első házasságából, Mária Antónia infánsnőtől 
szülétett leányát vette feleségül és ezzel váromá
nyosává lett a spanyol koronának. Olimpia her
cegnő szemei észrevették, hogy a választó Spanyol
ország felé tekint.

Híre járt annak, hogy Madrid Lipót győzel
meit ünnepli. Azokban a győzelmekben azonban 
jelentékeny része volt az ő fiának is. Mennyire 
igaza volt Viktor Amadeus hercegnek, mikor azt 
mondotta, hogy miért ne legyen a spanyol korona 
a szavójaiaké? Olimpia hercegnő az őt megláto
gatni készülő Jenő herceget Madridba kérte, hogy 
ott előkelő házasság útján alátámaszthassa esetle
ges trónigényeit. A franciaszületésű Mária Terézia 
királyné azonban látni sem kívánta Olimpiát, Jenő 
herceg pedig nem volt kapható arra, hogy anyja 
házassági terveinek áldozatává legyen és a ma
gyarországi hadjárat nagy sikereit érdekházas
ságban gyümölcsöztesse. Visszautazott ezredéhez, 
amelyet Buda falai alatt ért utói; vérmes reményű 
anyja szerint egy királyságot hagyott ott azért,
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hogy egy ismeretlen országban, egy ismeretlen vár 
megvívásában résztvehessen.

Croissy márkit azonban annyira izgalomba 
hozta, hogy Madridban — ahol egyszerre két 
Mancim leány is volt — változás állhat elő, hogy 
az elkövetett hibákat egyetlen tollvonással akarta 
jóvá tenni. Kijelentette, hogy ha II. Károly spanyol 
király elhal, vagy francia felesége addig nem szül 
gyermekét, százezer francia katonát fog átküldeni 
a Pyreneusokon, hogy urának megszerezze a spa
nyol trónt és a spanyol világbirodalmat.

Új fordulatot kívánt adni az eseményeknek, 
mert észrevette, hogy azok fonala kicsúszott kezei
ből. Egy ismerétlen erő jelent meg a látóhatáron: 
valaki nem azt nézte, hogy Németország Ausztria 
elővédje Nyugat félé, sem nem azt, hogy Magyar
ország Ausztria elővédje kelet felé; Croissy attól 
tartott, hogy a császár akként fog választani Kelét 
és Nyugat között, hogy a középen álló Német
ország hatalmát építi ki; annak ellensúlyozása 
végett gondolta szükségesnek a spanyol korona 
megszerzését. *

Buda megvétele.

Amikor Jenő herceg ezredéhez érkezett, Buda 
ostromának előkészületei már megtörténtek, ö is 
kivette részét a vár körül folyt harcokból; vak
merősége és meglepő támadásai most is kockára 
tették testi épségét. Dragonyosai élén, folytonos 
harcok között, elsőnek vonult be a várba, dél felől 
a fehérvári kapun át és megszállotta a Várhegy-
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nek azt a részét, ahol egykor Mátyás király palo
tája állott (1608. szeptember 2). Ott esétt el Mercy 
őrnagy, kinek atyja — Mercy marsai — és bátyja, 
Mercy tábornok, a Rajna mellett szintén a császár 
szolgálatában estek el. Mercy őrnagynak volt a fia 
az a Mercy Claude Florimond, ki később Itáliában 
is Jenő herceg oldalán harcolt és kit 1716-ban a 
visszahódított francia végvidékre állított.

Badeni Lajossal együtt mindketten megsebe
sültek és vitézségük nagyban hozzájárult a nyert 
győzelemhez, melynek hírét külön futárok, váltott 
lovakon vitték szét a keresztény fejedelmek ud
varaiba.

Viktor Amadeus nem kis megelégedéssel ol
vasta Tarini terjedelmes jelentését rokonának hős
tetteiről; Versaillesban viszont senki sem tudta 
elképzelni, hogyan lett a „kis abbéból“ dragonyos 
és hogyan vezette rohamra nehéz lovasságát a 
szpáhik ellen. Mind többen féltek attól, hogy Lajos 
király felismerte a helyzetet: a Dunamedence 
kívülesett azon a körön, melyet a francia marsalok 
lorgnonjai a régi térképeken áttekinteni tudtak. 
Madridban fényes kivilágítással ünnepelték Buda 
megvételét1; annyira, hogy a francia követséget 
katonai őrizet alá kellett venni, a tüntető tömeggel 
szemben. Mindenki a bajor választó érdemeit em
legette, mert Miksa Emánuelben már Ott is a spa
nyol király örökösét látták.

Kevesebben vették észre a hadvezér, Károly 
lotaringiai herceget, ki Budát elfoglalta és ezzel 
olyan hadállás birtokába jutott, mely a Duna
medence sorsát eldöntötte. Minden, ami ezután 
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következeit, már csak természetes következménye 
volt Buda elfoglalásának.

Egyszerre szemünk elé tárul annak fontos
sága, hogy Buda birtokába Magyarország királya 
ült. A király az ellenzéket csatlakozásra hívta és 
Thököly hívei egymásután hűségére tértek. 
Apaffy Mihály még Buda elfoglalása előtt a király
hoz folyamodott; ez azt jelentette, hogy Erdély 
kész volt egyesülni Magyarországgal és visszatérni 
az anyaországhoz, melyhez a török hódítást meg
előzőleg tartozott. A kövétkező évben Károly her
ceg maga jelent meg és a balázsfalvi szerződésben 
a király nevében átvette a rendelkezést (1687). 
Erdély szakított a török szövetséggel és a magyar 
király rendelkezése alá helyezkedett. Nem a csá
szár alá, mint azt a Magas Portán hitték, ahonnan 
az a javaslat jött, hogy Erdély osztrák—török pro
tektorátus alá kerüljön; a török félreértette a hely
zetet. Annál rosszabb lett volna, ha tudatosan járt 
volna el, mert Bécs és a Porta a magyarok szemé
ben ellenök alakult szövetség tagjai voltak és egy 
színvonalra kerültek1 volna.

Az események hullámai Lengyelországot sem 
hagyták érintetlenül. Buda elfoglalása után Szo- 
bieszky János már nem gondolhatott arra, hogy 
Felsőmagyarországot magának szerezze meg. Min
den áron az Aldunál és a Fekete-tengert igyeke
zet elérni, de a román lakosság ellenséges hangu
lata megállította. Most Bécstől kárpótlásképen, 
mert felfogása szerint az ő előnyomulása tétté lehe
tővé Buda elfoglalását, maga részére Havasalföld 
átengedését követelte; ezzel azonban azt is elárulta, 
hogy azt a király felsősége alá tartozónak tekin-

5 Horváth: Savójai Jenő herceg. 65
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tette. Bécsben most attól féltek, hogy a lengyel 
király az Alduna felől Erdélyre teszi kezét. Kanta- 
kuzino Serbánnak nem volt nehéz meglátnia, hogy 
ellentét merült fel a magyar és a lengyel királyok 
között. Kijelentette, hogy ö csak abban az esetben 
csatlakozhatna Lipóthoz, ha ez már Erdély és 
Temesvár birtokában lesz; feltehetőleg tehát nem 
bízott abban, hogy a magyar király azokat is meg 
tudja szerezni. Ez magyarázta meg Károly lotarin- 
giai herceg Erdélybe vonulását és a balázsfalvi 
szerződés megkötését.

A magyar király hatalma kelét felé eljutott 
a természetes határokig, de nagy hatással volt a 
töröktől még megszállva tartott vidékek sorsára 
is, mert ott a török ereje megtört. Bádeni Lajos 
még 1686-ban, Buda falai alól dél felé indult. 
Szavójai Jenő kíséretében foglalta el Pécset és sze
rezte meg magának a marsalbotot. Jenő herceg 
ott harcolt a mohácsi csatában is, melyet a nagy
vezér ellenében Badeni Lajos nyert meg a harsányi 
domb mellett (1687). Arányai felmérhetők abból, 
hogy a nagyvezér tízezer halott hátrahagyásával 
menekült Belgrád felé. Nem kis része volt neki a 
diadalban; leszállította dragonyosait a lovakról és 
azok élén küzdve, élete kockáztatásával járult 
hozzá a diadal megszerzéséhez. Mindenütt az első 
vonalban harcolt és ezért kapta jutáimul azt a 
megbízatást, hogy a győzelem hírét személyesen 
vigye meg a császárnak, kinek szolgálatában ek
kor lett szélesebb körök előtt ismeretessé.

A délvidéki hadjáratot méltó módon fejezte 
be azzal, hogy Miksa Emánuel bajor választónak 
— kit köznyelven „kék királynak“ hívtak — sike-
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rült Belgrádit elfoglalnia (1688). Most már az 
aldunai román lakosság után a balkáni szerb 
lakosság is a magyar királytól várta felszabadítá
sát a török uralom álól.

Voltak, akiket némi aggodalommal töltött el 
a gyors előnyomulás. Ilyen volt Lajos badeni her
ceg, a kor egyik legnagyobb hadvezére is, aki Bel
grad elfoglalásánál jobban szerette volna Temes
vár és a temesi bánság visszavételét. A bécsi ud
vari haditanácsót azonban ekkor már elragadták 
a régi magyar királyok címei és gyors egymásután
ban igyekeztek birtokába kerülni az egykori ma
gyar tartományoknak a Balkán félsziget északi 
vonalán, az Adria- és a Fekete-tenger között.

Magyarország felszabadítása.

Habsburg Lipót magyar királyságához any- 
nyira ragaszkodott, hogy attól félt, vájjon a fran
cia—török szövetség nem fogja-e a birtoklást meg
zavarni? Növelte az udvar aggodalmait az, hogy 
II. Károly spanyol király a sír szélén állott és nem 
voltak gyermekei. Ugyanakkor az osztrák Habs
burgok mindössze három férfiúból állottak: Lipót 
császárból és a pfal'z-neuburgi Eleonórától szüle
tett két fiából, József (1678) és Károly főhercegek
ből (1685).

XIV. Lajosra nézve tehát az 1685-ik évét az is 
fontossá tette, hogy akkor született az a Károly fő
herceg, akit a bécsi udvar — ahol Miksa Emánuel 
személye háttérbe szorult — spanyol királynak 
szánt és ezért adta neki a spanyol király nevét.
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Borgomainero marquez bécsi spanyol követ 
máris figyelmeztette a császárt, hogy rendezze az 
örökösödés ügyét. Előre látta ugyanis azt a bonyo
dalmat, amelynek egyre több jele mutatkozott.

Lipótnak nemcsak a visszaszerzett Magyar
országról, hanem saját gyermekeiről s családjáról, 
az egész Habsburg ház jövőjéről is gondoskodnia 
kellett. Tudta, hogy az örökös tartományokban, 
tehát a Habsburgok ausztriai domíniumában min
den rendelkezése törvény erejével bír. Magyaror
szágban azonban a törvényt a király és az ország
gyűlésben képviselt nemzet együtt alkották meg, 
tehát össze kellett hívni az országgyűlést.

Lipót pillanatig sem habozott, hanem ő maga 
volt a kezdeményező. Felesége és elsőszülött fia, 
Eleonóra királyné és József királyi herceg kísére
tében, császári udvarának főméltóságaival és mar
saljaival együtt megjelent Pozsonyban. Megnyi
totta az országgyűlést, a trónbeszéddel kapcsolatos 
királyi prepozíciókban azt kérvén a rendektől, 
hogy ismerjék el a Habsburgok fiágának örökösö
dési jogát és töröljék el az 1222-iki Aranybulla zá
radékát, mely a rendeket adott esetben fegyveres 
ellenállásra jogosította fel. Azt mondotta, tudatá
ban van annak, hogy hadijogon maga írhatna elő 
törvényeket az országnak, erről a jogról azonban 
lemond azért, hogy a történelmi magyar alkot
mányt megőrizze és megtarthassa.

A rendek felfogása nem mindenben egyezett 
meg az uralkodóéval. Elismerték ugyan, hogy meg 
nem szűnő hálával tartoznak az uralkodóház iránt, 
mely az országot a török uralom alól felszabadí
totta es a történelmi magyar állam egységét vissza-
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állította. Annak sem látták akadályát, hogy a fiági 
örökösödést törvénybe iktassák, mert egy régebbi 
törvény a Habsburg házat már Magyarország ural
kodóházaként állapította meg. Ha tehát a Habs
burg ház magyarrá kíván lenni, annak semmi aka
dálya nincsen.

Nem voltak azonban hajlandók eltérni attól, 
hogy a trónt öröklő herceg formaszerű választás
nak is alávesse magát, mert a nemzet a választás 
jogához ragaszkodott. Miután az Aranybulla nem
csak királyi kiváltságlevél, hanem ünnepélyes ki
rályi diplomában való összefoglalása is volt az 
1222-iki törvényeknek, melyeket az akkori király 
az akkori rendekkel együtt alkotott, az országgyű
lés hajlandó volt hozzájárulni az 1222. XXXI. tör
vénycikk törléséhez azon feltétel alatt, hogy a kor
mányzat nem ad okot a fegyveres ellenállásra. 
Nyilvánvaló volt, hogy ez utóbbi megjegyzés nem 
annyira a magyar király felelős kormányára vo
natkozik, mint inkább a bécsi miniszterekre, aki
ket éppen úgy idegeneknek tekintettek Magyar
országon, mint az általuk beszállásolt osztrák 
helyőrségeket. A korabeli hivatalos iratokból kitű
nik, hogy ezek a csapatok zsoldot nem igen kap
tak, de nekik kellett fedezniök azoknak a tervek
nek a végrehajtását, amelyeket az idegen minisz
terek Magyarországra vonatkozólag készítettek. 
Badeni Lajos akkor jegyezte meg, hogy az egész 
világ olyannak ismeri kegyetlen eljárásukat, hogy 
annak egyedül forradalom lehet a következmé
nye: pour le cruel traitement ,tout le monde incline 
plusque jamais á revoltes.

A rendeknek tehát akik nem tették magukévá'

69



SZAVÓJAI JENŐ HERCEG

az udvar felfogását a hadijog alkalmazásáról, mert 
a király nem idegen földet hódított meg, hanem a 
magáét és azt is a magyarok segítségével nyerte 
vissza, igazuk volt abban a kikötésükben, amely 
az elnyomást és az ellenállást egymással kapcso
latba hozta. Megerősítette őket ebben a felfo
gásukban Kinsky Ulrich Ferenc gróf cseh kancel
lárnak az a nyilatkozata, hogy a császár fegyver 
jogán korlátlanul rendelkezik Magyarország birto
kával és tetszés szerint írhat neki elő új törvénye
ket. Ebből nemcsak az következik, hogy a rendek
nek semmiféle jogtalansággal szemben nincs ellen
állási joguk, hanem az is, hogy megszűnik a ma
gyar alkotmánynak az a jellege, hogy a király és 
a nemzet megegyezésén, amint nevezték paktu
mán alakult.

Kinsky gróf megfeledkezétt arról, hogy a fel
szabadító csapatok, amelyek között magyarok 
egyre növekvő arányban voltak találhatók, nem a 
magyarok, hanem a törökök részéről találtak el
lenállásra. Alig foroghatott fenn tehát kétség az 
iránt, hogy Kinsky felfogása heves vitához vezetett 
volna a király és a rendek között, ha Lipót nem 
tartotta volna mindennél sürgősebbnek az örökö
södési kérdés rendezését. Ezért a koronázás mi
előbbi eszközlése végett a magyar királyi kor
mánytól megfogalmazott koronázási eskü utolsó 
mondatába belevette azt, hogy a törvények és szo
kásjogok értelmezése és használata iránt a rendek 
majd külön fognak megegyezni. Lipót örült, hogy 
javaslatait elfogadták és hogy megtörténhetett a 
kormánytól elkészített eskűszöveg alapján fiának 
ünnepélyes megkoronázása. Ennek érdekében há-
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rom hónapig maradt Pozsonyban; 1867 október 
hó 31-én nyújtotta át javaslatait, december 9-én 
ment végbe a koronázás, 1688 január 25-én már 
szentesítette is a meghozott törvényeket.

Borgomainero marquez spanyol követ nyom
ban jelentette Madridba, hogy a magyar ország
gyűlés a tórnöröklés jogát a Habsburg ház spanyol 
férfitagjaira is kiterjesztette. Abban az esetben te
hát, ha kihalnának Ausztriában, úgy Szent István 
koronáját II. Károly spanyol király és esetleges 
fiutódai örökölnék. Felismerték a kérdés fontos
ságát mások is, mert erre az időre keltezték Lota
ringiai Károlynak egy franciától hamisított politi
kai végrendeletét — Pozsony, 1687 — melyet Li
pót császárnak ő maga nyújtott volna át az ország
gyűlés idején; „en faveur du roi de Hongrie et de 
ses successeurs.“

Szavójai Jenő ekkor látta először és figyelmet 
nem is kerülte el, hogy mennyire fontosnak tartot
ták Magyarországot és azt, hogy az uralkodóház 
ügyét Magyarországon rendbe hozzák. Úgy látta, 
hogy ha XIV. Lajosnak sikerülne az a terve, hogy 
ne Habsburg herceg üljön a császári trónon és ha 
egy új cászár elvenné tőlük az ausztriai domíniu
mot, amelyet a Habsburg-császár adományozott a 
Habsburgoknak, akkor továbbra is megtarthatnák 
Magyarországot, amelyet a győzelmek nagymér
tékben megnöveltek. Mi több: Magyarország apos
toli királya örökölhetné a spanyol trónt és a spa
nyol világbirodalmat is.

Előrelátható volt, hogy XIV. Lajos adandó 
alkalommal minden lehetőt el fog követni, hogy a 
Habsburgok lábai alól kivegye azt a Magvarorszá- 
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got, hová a jelek szerint a Habsburgok hatalmá
nak súlypontja költözött. Erre pedig azt az ellen
állást kívánta felhasználni, melynek igénybevételé
ről a császár — Lipótot nyugaton csak császárnak 
ismerték, — a hálás magyarokat lemondatta.

*

XIV. Lajos hadba vonul.

Lajos király Buda eleste óta tudatában volt 
az európai török hatalom összeomlásának és e nagy 
esemény összes belátható következményeinek. 
Azt is észrevette, hogy Lipót császár kelet felé be
láthatatlan területek birtokában, beláthatatlan le
hetőségeknek is birtokába került; hogy függetlení
teni tudja magát mindattól, ami nyugaton történik 
és kárpótolni tudja magát mindenért, amit nyuga
ton elveszített. Hatalma nem lett kisebb, sőt meg
növekedett; hiábavaló volt az a merész terv, hogy 
Sztambulban elébe kerüljön. Új módszerekhez fo
lyamodott. Elhatározta, hogy nem Lipótnak és 
annak a neuburgi hercegnőnek a fia lesz majd a 
császár, kinek atyja Heidelbergben a Habsburgok 
elővédjeként figyeli a francia határokat. Lajos ki
rály felfogása szerint még a pfalzi fejedelemség 
sem a császár apósát, hanem Liselotte jogán az 
orléansi hercegi családot illette meg, azé kell, hogy 
legyen.

A pfalzi örökösödés felvetése és az abból szár
mazott pfalzi háború azonban csak egyik része volt 
annak a tervnek, melyet Lipót mellének szegezett. 
Sokkal többet várt attól, hogy, ha sikerül neki a 
császár oldaláról ügyes diplomáciával elvonni
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Miksa Emánuelt és szabaddá tenni vele az utat 
Madrid felé. Nem szabad felednünk, hogy a bajor 
választófejedelem közhit szerint is jogszerű örö
köse volt a spanyol koronának; a spanyol világ
birodalomért folyt küzdelmében ő volt egyik ellen
fele és vetélytársa XIV. Lajosnak és fiának, Lajos 
dauphinnak, akinek egyébként sógora voll.

Villars márki, a francia király egyik legügye
sebb embere, a diplomata és katona, vállalkozott a 
veszélyes megbízásra. Útjának minden részlete 
számítás volt. A lovastisztből lett diplomatát ura 
Münchenbe küldötte. Villars tudta, hogy a vá
lasztófejedelmet nem találja ott és habozás nélkül 
tovább utazott a magyarországi harctérre. Mikor 
magyar földön megtalálta, nemcsak azért maradt 
mellétté, hogy őt ura oldalára vonja, hanem azért 
is, hogy minél jobban megismerje a császár hely
zetét otthon és a harctéren. Magyarországi tartóz
kodása azért nyúlt olyan hosszúra, mert nem tudta 
könnyen elcsábítani Miksa Emánuelt, hanem 
azért, mert látni szerette volna, hogyan alakul a 
császár helyzete akkor, ha megtartja, vagy elveszíti 
Bajorország fejedelmét.

Azt már látta, hogy a hugenották üldözése a 
birodalom protestáns fejedelmeit Lajos királlyal 
szemben Lipót császár mögé állította. Frigyes Vil
mos brandenburgi választófejedelem a nantesi 
ediktum visszavonására (1685 július hó 11) egy 
potsdami ediktum kiadásával válaszolt (1685 no
vember 8), a császárral húsz évre szóló szövetséget 
kötött (1686 július 11), csapatait pedig a császár 
segítségére Magyarországba indította. A birodalmi 
fejedelmek összefogásából Miksa Emánuel sem kí-
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vánt kimaradni és csatlakozásával erősítette meg 
a szövetséget (1686 július 9); ezzel oszlatta el azt 
a gyanút, hogy vezető állásra törekszik Lipót olda
lán. Bécsben elhitték neki, de Versaillesben más
ként gondolkoztak és ezért küldötték hozzá Villars 
márkit, hogy megnyerje őt.

Ezután következett el Buda megvétele, amely 
a császár helyzetét a birodalomban nemcsak meg
javította, hanem nagymértékben át is alakította.

A háborúban résztvett német fejedelmek a 
hozott áldozatok ellenében különböző viszonzást 
igényeltek. A brandenburgi választóról általában 
azt hitték, hogy a királyi címet keresi, de csakha
mar akadt egy másik német fejedelem is, akinek 
hasonló ambíciói voltak. Ez pfalzi Frigyes téli ki
rály leányának, pfalzi Zsófiának férje, Ernő Ágost 
hannoveri herceg. Neki még nem volt olyan ha
talma, mint a Nagy Választónak, de már gyűjteni 
kezdte azokat a birtokokat, melyekből a hannoveri 
fejedelemség kialakult.

A franciabarát Stuartok éppen akkor veszítet
ték el az angol trónt, mely az orániai herceg bir
tokába került, az pedig szintén a császár olda
lára állott. Alakja egyre nagyobb körvonalakban 
emelkedett az események fölé. Annyira, hogy a ve
zetés csakhamar őt illette meg, az események súly
pontja pedig ő miatta költözött észak felé. Hollan
dia megtámadása és a nantesi ediktum vissza
vonása miatt a legtöbben őbenne látták XIV. La
jos legengesztelhetétlenebb és leghatalmasabb el
lenfelét.

Villars márkinak nem sok öröme telt abban,
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hogy a császár a katolikus és protestáns német fe
jedelmeket egyformán megtartotta, sőt Anglia és 
Hollandia szövetségét is megszerezte. Nem volt ve
szíteni való idő. A császári hatalom erősödése 
bírta arra XIV. Lajost, hogy gyors menetben meg
állásra kényszerítse császári sógorát. 1688-ban ha
dat üzent neki és megtámadta Németországot.

Ezzel maga ellen hívta ki mindazoknak az el
lenállását, akik vele szemben összefogtak.

Lipót felkészül a háborúra.

Bécsben akként látták a helyzetet, hogy nem 
lehet elkerülni a komoly mérkőzést a francia ha
talommal. Ha pedig erről van szó, akkor biztos 
hátvédet kell teremteni a magyar királyság terüle
tén. Lehetővé tette azt, hogy a török hatalom a 
nyugati háború fedezete alatt sem tudta behozni 
veszteségeit. Károly lotaringiai herceg azonban 
visszavonult a fővezérségtől. Pozsonyban kelt vég
rendeletét egymásnak mutogatták a beavatottak; 
szó volt benne a magyar ügyek elrendezéséről is. 
A végrendelet később hamisnak bizonyult, mégis 
mindenki érezte, hogy nyugat felé csak akkor le
het sikerrel védekezni, ha keleten minden veszély 
elmúlt.

Badeni Lajosnak, aki Károly herceg utóda
ként a fővezérséget átvette, az volt a felfogása, 
hogy ki kell elégíteni az erdélyi rendeket; fel kell 
szabadítani a török uralom alól és Magyarország
hoz kell csatolni mindazt, mi a Száva és a Duna 
vonaláig még a 'török birtokában maradt, tehát az
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úgynevezett temesvári bánságot és a szörénységi 
hegyvidéket is. 1690-ben keli emlékiratában, így a 
történelmi magyar királyság teljes birtokába igye
kezet juttatni Lipót királyt és védővonallá kívánta 
átalakítani a déli határokat. Ezeknek biztosítását 
látta abban a szerződésben is, melyet Havasalföld 
új fejedelme, Brankován Konstantin kötött (1689 
január 30-án), mert a szerződés értelmében a feje
delem a magyar királynak esküdött hűséget (ő 
maga már 1680-ban magyar grófi méltóságot ka
pott). A Balkán keresztény népei a török ellen for
dultak és lehetővé tették a császárnak a nyugat 
felé való védekezést.

Bécsben most már elérkezettnek látták az időt 
arra, hogy XIV. Lajossal szembeszálljanak. Ezen 
a véleményen volt Jenő herceg is, aki a badeni 
nagybátyjának szűkebb környezetéhez tartozott, 
feltehetőleg tehát jól ismerte és osztotta is annak 
felfogását.

A figyelem a franciák felé fordult, akik már 
két év óta harcoltak a Rajna mellett.

*

Jenő herceg Szávájában.

Szavójai Jenő nagy kitüntetésnek vette, hogy 
II. Károly spanyol király az aranygyapjas renddel 
tüntette ki (1687), de többet segített rajta a Szavó
jai Ház feje, Viktor Amadeus fejedelem, aki két 
piemontei apátság — Casa Nova és San Michele de 
Cluse — jövedelmét adományozta neki (1688). 
Nemcsak ebből tűnt ki, hogy a család összetartott 
és hogy a család feje nem feledkezett meg házának
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fiatal tagjáról, aki a maga erejéből hadvezérré 
küzdötte fel magát.

Jenő herceg állandó levelezésben volt a turini 
udvarral; Versaillesban még arról is tudomást sze
rezlek, hogy amikor 1689 elején Velencében járt, 
ugyanakkor álnév alatt megfordult ott Viktor 
Amadeus is. Nemcsak velencei farsangról volt te
hát szó, hanem két szavójai herceg találkozásáról 
is, akik közül az egyik császári tábornok volt, a 
másikat a francia császár szövetségesének tar
tották.

Lehetne ugyan azt mondani, hogy Jenő her
ceg háláját akarta kifejezni a család fejének azért, 
mert saját orvosát küldötte hozzá, mikor a ma
gyarországi hadjáratban comblövést kapott; vagy 
azért, mert két apátságót adott neki. Az a bizalmas 
viszony azonban, amely Buda-elfoglalása óla kö
zöttük megvolt, azt a hitet keltette a francia udvar
ban, hogy a császár tervei Szavóján keresztül ha
laidnak Madrid felé.

Arra készültek a francia udvarban is.
XIV. Lajost aggodalomba ejtette az, hogy a 

francia születésű spanyol1 királyné halála után 
férje Lipót feleségének nővérét, Mária Anna neu- 
burgi hercegnőt vette feleségül.

Jenő herceg turini küldetése viszont már azt 
a gyanút keltette, hogy Viktor Amadeus is a csá
szárhoz csatlakozóit. Ezt akarta ellensúlyozni Cati- 
na't Miklós francia marsai, ki a déli hadsereg élén 
gyors menetben Szavója felé közeledett. Jenő her
ceg előre sejtette, hiogy a franciák ezen a vonalon 
fognak1 támadni és arra kérte a fejedelmét, addig 
ne bocsátkozzék csatába, míg ő meg nem érkezik.
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Szemei előtt nemcsak az lebegett, hogy Catinat 
marsait megállítsa; ennél sokkal többet akart. Na
gyobb számú haderővel készült átkelni az Alpo
kon; együttműködésre akarta bírni a lombardiai 
spanyol helytartót; a császár útján rá akarta venni 
Miksa Emánuelt, hogy egy bajor hadsereget bo
csásson rendelkezésére. Biztos volt abban, hogy 
XIV. Lajos szemeit inkább az köti le, ami északon 
történik: hogy a franciabarát Stuartok helyét a 
hollandi helytartó foglalta el, hogy III. Vilmos ki
rály Franciaország ellen a protestáns fejedelmek 
szövetségét kívánja kiépíteni. A száműzött huge
nották már is köréje gyűltek és háborúra tüzelték 
Lajos ellen. Ilyen hugenotta volt az angol anyától 
született, pfalzi kálvinista Schömberg, előbb fran
cia marsai, ki most1 a franciák ellen buzgólkodott. 
A francia szolgálatban volt Churchill János is ész
revette, hogy Vilmos a jövő embere és attól kezdve 
állandóan mellette tartózkodott. Felesége, Jen- 
nings Sára, Vilmos leányának és örökösének, 
Anna hercegnőnek udvarhölgyévé lett és befolyá
sát férje érdekében használta fel; az segített férjé
nek, a nagy ambíciók elérésében és a nagy tervek 
megvalósításában. Ez nem volt könnyű dolog, 
mert amennyire törekvő volt a Churchill-házaspár, 
annyira hűvös volt irántok III. Vilmos király. 
Churchill felesége pedig veszedelmes ellenfélre ta
lált unokanővérében, aki vele szemben Anna her
cegnő kegyeit kereste.

Egyelőre jobban érvényesültek Vilmos király 
udvarában azok a politikusok, akik magok he
lyett a protestáns-ügy védelmére kívánták meg
nyerni Anglia új királyát. Arról értesülvén, hogy
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Jenő herceg az Alpokon keresztül francia földre 
teszi át a harcteret, rávették a királyt, hogy angol 
sereget is bocsásson rendelkezésére. Így indult 
Szavójába Galway lord angol tábornok, vitt magá
val katonákon kívül követi megbízó levelet és na
gyobb összeget, melyet a franciáktól üldözött pro
testánsok között volt szétosztandó.

Jenő hercegnek, aki ekkor került először 
szembe a franciákkal, az volt a terve, hogy az Al
pokon át a Rhóne folyó és Franche Comté tarto
mány felé nyomul előre; mire azonban Piemon- 
téba érkezett, Viktor Amadeus már csatát fogadott 
el Staff arda mellett és a vereségbe Szavójai Jenőt 
is belerántotta (1690 augusztus 18). Hiába vitéz
kedett a herceg a lovasság élén, melyet először 
vezetett franciák ellen: Catinat megszállotta Sza- 
vóját és vége lett a hadjáratnak. Jenő herceg pil
lanatig sem nyugodott bele a vereségbe. Megsür
gette a bajor segédcsapatok elküldését és a lom
bardiai spanyolokkal egyesülve, újra harcba bo
csátkozott. Ettől kezdve találjuk mellette Pálffy 
János grófot, akivel együtt magyar huszárok is 
résztvettek a hadjáratban. A herceg alig várta, 
hogy a szövetséges csapatok élén átlépje a francia 
határt és nagy ellenfelének, XIV. Lajosnak orszá
gába érkezzék. Úgy, amint megfogadta: nem papi 
ruhában, hanem kivont karddal kezében, a csá
szár marsaljaként. Az eredmény nem volt leki- 
csinylendő; annak fontosságát jelezte az, hogy a 
császár ekkor tette marsallá őt. Az új marsai új 
fegyvernemet vitt harcba: a magyar huszárokat. 
Addig mindenütt a nehéz lovasság volt divatban: 
Jenő herceg a magyarországi hadjára’ban ismerte
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meg a könnyű lovasságot és attól kezdve nem vált 
meg többé a huszároktól. Azokkal nyert sikerei 
nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy XIV. Lajos 
Franciaországban is állított huszárezredet.

Versaillesban egy pillanatra megállott min
den, mert a francia haderő akkor már sok front 
között oszlott meg, a bajor választót pedig mind
eddig nem tudták megnyerni. Mi több: Viktor 
Amadeus beteg volt, örököse sükétnéma és Lipót 
szerette volna, ha Jenő herceg veszi át a szavójai 
fejedelemségét. A francia udvarban már akként 
látták a dolgot, hogy a „kis abbé“ kezében van 
Szavóján kívül a Habsburgok szövetsége, a német 
és a spanyol hatalom, minden álma és terve V. Ká
roly császárnak, aki valamikor ugyanebből az 
irányból lépte át a francia határt.

Ez volt a helyzet, mikor Jenő herceg 1691 
nyarán a franciák ellen indult. Babonás emberek 
rossz előjelnek vélték azt, hogy a Hotel Soissons 
nagy ellensége, Louvois márki hadügyminiszter a 
király elnöklete alatt tartott minisztertanácsban 
éppen akkor holtan fordult le székéről, mikor a 
„kis abbé“ hozzá készült. Még színesebbé tette a 
képet az, hogy az üldözött protestánsok vezették 
át az egyedül általok ismert hágókon és völgyeken 
a szövetségeseket. XIV. Lajos igaz méréteiben fogta 
fel a helyzetet. A marsallá kinevezett Catinat 
— új erősítésekkel — Viktor Amadeus há
tába került és Marsaglia mellett döntő győ
zelmet aratótt a szövetségesek fölött (1693 októ
ber 4). Jenő herceg életét kockáztatva, lépésben, 
súlyos harcok között vonult vissza Turin felé, hol 
a halálosan megsebesült Schömberg herceg kiadta

80



JENÖ HERCEG SZAVÖJÁBAN 

lelkét. Holttestét a lausannei dómba, szívét Lon
donba vitték: a magokra maradt protestánsok re
ményei aláhanyatlottak.

Mióta Jenő herceg Piemontéba érkezett, nem 
tudta levenni szemét Pinerolo váráról, melyben a 
Hotel Soissons barátja, Fouquet egykor meghalt 
és ahonnan még mindig XIV. Lajos katonái tekin
tettek alá Lombardia felé. A várat Robert de 
Fronlay, Tessé grófja, a király egyik legjobb tá
bornoka védelmezte. XIV. Lajos arra is felhatal
mazta őt, hogy kezdjen titkos tárgyalást Viktor 
Amadeussal és vegye rá arra, hogy kössön békét a 
franciákkal, szereljen le és kellő ajánlat ellenében 
tehermentesítse Franciaország déli határait Amíg 
Jenő herceg Bruxellesben lakó anyjához látoga
tott, addig Tessé már fel is vette a tárgyalásokat. 
Álruhába öltözött és saját várából kiszökve, észre
vétlenül jutott el a turini palotába, hol annak a fe
jedelemnek volt vendége, aki az ő várát ostro
molta. Titkos találkozásuknak nem lett ugyan 
eredménye a háború befejezése, Viktor Amadeus 
azonban attól kezdve maga értesítette Catinat mar
sait a császári haderő mozdulatairól, melynek ve
zére saját rokona volt. Attól kezdve passzív ellen
állást tanúsított Jenő herceg sürgetéseivel szem
ben és a fővezérnek angol segítséget kellett 
igénybe vennie, hogy Casale várát elfoglalhassa 
(1695 július 9). Viktor Amadeust ez sem hatotta 
meg, hanem XIV. Lajos kérésére Casale falait le
bontatta és békét kötött a franciákkal. A vigevanói 
békekötés (1696 június 29) lehetetlenné tette Jenő 
herceg megmaradását Szavója területén. Úgy

6 Horváth: Savójai Jenő herceg. 81



SZAVÓJAI JENŐ HERCEG 

érezte, hogy Viktor Amadeus hátba döfte őt: meg
nyitotta Lajos előtt az utat Milánó felé. Mint mon
dották, azért, mert Catinat marsai Turin elpusztí
tásával fenyegette meg; mások szerint azért, mert 
leányát a francia trónörököshöz adhatta feleségül.

Nagy terveinek összeomlása után Jenő her
ceg Galway lord angol tábornok és Leganez 
marquez milánói kormányzó kíséretében Lombar
diába vonult vissza, Szavóját pedig sorsának en
gedte át. *

A békemü: Vigevano.

Bármilyen szempontból tekintjük is a dolgot, 
az 1681 óta dúlt európai háború befejezéséhez kö
zeledett. Az általános érdeklődés Madrid felé tere
lődött, mert senki sem tudta elképzelni, hogy az 
annyira beteg Károly király még sokáig életben 
maradjon. Különösen foglalkoztatta ez a kérdés a 
francia udvart és XIV. Lajos szavójai politikája 
voltaképpen ennek az aggodalomnak volt hőmé
rője. Versailles ugyanis abban a feltevésben élt, 
hogy a Habsburgok spanyol és osztrák birtokai
nak választóvonalát az Alpok képezik. Azért tar
tották azok szükségesnek Szavója megnyerését, 
mert akkor kezükben tarthatták Itália kulcsát. Erre 
sarkalta őket az a körülmény, hogy Jenő herceg 
ugyanezt akarta és hogy ennek folytán a francia 
király a „kis abbé“-val állott szemben. Érthető 
volt az is, hogy Versaillesban felismerték a vesze
delmet és mindent elkövették abban az irányban, 
hogy Szavója ne a császár előtt álljon nyitva Mi-
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lánó és Madrid felé, hanem a francia király előtt 
Milánó és Nápoly irányában.

Versaillesban azt is észrevették, hogy Viktor 
Amadeust nagyon érdekelni kezdik a madridi ese
mények és hogy ezt az érdeklődést Madrid iránt 
a vele szomszédos és hőn óhajtott Milánó sorsa 
keltette fel. XIV. Lajos tudta ugyan, hogy a feje
delem Milánó birtokára pályázik, de azzal is tisz
tában volt, hogy, ha Milánó Ausztriáé lesz, akkor 
könnyen elzárhatják a Habsburgok a franciák út
ját Itália szíve felé. Ezért látta el Tessé tábornokot 
korlátlan meghatalmazással és így jött létre Jenő 
herceg háta mögött a vigevanói békeszerződés. A 
vonatkozó okmány június 29-én kelt, de voltakép
pen október 6-án írták alá. A magyarázatot abban 
találjuk meg, hogy a közbeeső időt a titkos tár
gyalások töltötték ki.

Viktor Amadeus nem volt könnyen megnyer
hető arra, hogy Szavójai Jenőt, ki még mindig fő
vezére volt az országában álló és neki segítő csá
szári hadseregnek, hátba döfje. Csak mikor az 
egyik oldalon Catinat marsai Turin megszállásá
val fenyegetőzött, a másik oldalon pedig a fejede
lem Lombardia megszerzésére kapott biztatást, 
jött létre a békeszerződés. Annak értelmében Vik
tor Amadeus megkapta Pinerolót, kötelezte ma
gát, hogy nem segíti a protestánsokat és nem ad 
nekik új jogokat; Leányát, Adelhaidot a francia 
trónörökös, Lajos dauphin vette nőül; a házasság 
megkötésekor azonban le kellett mondania sza
vójai trónigényeiről. Ezt akként értelmezték, hogy 
Franciaország is lemondott Itáliáról; a békeszer
ződés egyik cikkelye azonban kárpótlásként kiíá-
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fásba helyezte azt, hogy a spanyol király halála 
esetén Milánó a szavójai fejedelem birtokába 
megy át.

Viktor Amadeus meg volt elégedve politikája 
gyümölcseivel.

♦

A békemű: Rijswijk.

A vigevanói békeszerződés első okmányát ké
pezi annak a nagy békeműnek, amely az 1681-ben 
kitört elurópai háborút befejezte. A békemű má
sodik okmánya a rijswijki békeszerződés volt 
(1697 október 20).

Az egymással harcbanálló kormányok ekkor 
már valamennyien hajlottak a békére, és így a vi
gevanói szerződés csak bevezetése volt az általános 
megbékülésnek. Annak oka nem annyira erőfor
rásaik kimerülése volt, mint inkább az a törekvés, 
hogy mindenkinek szabad keze legyen akkor, mi
kor a spanyol király meghal.

A legnagyobb változás talán Franciaország
ban következett be, ahol Croissy külügyminiszter 
elhalt és tárcáját unokaöccse, Torcy márki vette 
át. Igaz, hogy fia volt a nagy Colbertnek és veje 
volt Pomponne márkinak, de Colbert Jean Bap- 
tiste, — amint családi nevén Torcy márkit hívták 
— sok tekintetben új irányt képviselt a francia 
külpolitikában. Családja régibb tagjainak egyol
dalú és erőszakos eljárása helyett inkább a meg
egyezésnek volt a híve. A diplomáciában is új 
iskolát teremtett azzal, hogy a külpolitikai kérdé
sek és a külső világ megismerését követelte; a
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francia nemzet szellemi vezetőinek, az akadémiá
nak iskolájában akarta kiképezni a francia diplo
matákat és ő vetette meg alapjait a magasabb 
célú állampolitikai nevelésnek.

A francia külpolitika terveiben magasabb 
konstrukció vonásai voltak észrevehetők; az új 
francia diplomaták e konstrukció szolgálatában a 
diplomácia mesterségét művészetté fejlesztették.

Torcy márki a szerzett tapasztalatok alapján 
megnyugodott abban, hogy Franciaországtól 
északra áttörhetetlen fallá erősödött az ellenséges 
hatalmak szövetsége. Ennek a falnak középpontja 
Spanyol-Németalföld volt; Belgium viszont csak 
elővédét alkotta Hollandiának, amelynek feje
delme nyugaton Anglia trónján ült, kelet felé pe
dig a némét császár volt a szövetségese. A két ger
mán hatalomnak Hágában való találkozása ekkor 
már hatalmas erővel zárta el Franciaország útját 
és hiábavalóvá tette a Colbertek régi tervének fel
újítását. Lisola báró eszméje, a franciaellenes koa
líció terve átment a valóságba; testet öltött és olyan 
diadalt aratott, hogy az adott helyzeten már alig 
lehetett valamit változtatni. Ilyen viszonyok között 
jött híre annak, hogy a spanyol-kérdés rövidesen 
megoldásra kerül. Ez volt az, ami az előrelátó 
Torcy márkit arra bírta, hogy 1696-ban Szavója 
fejedelmét vonja maga mellé, 1697-ben pedig az 
ellenséges hatalmakkal kössön békeszerződést.

Lajos király az egész vonalon engedni lát
szott; Orange fejedelemséget kiengedte kezéből, 
Lotaringiát nem kebelezte be, csak megcsonkí
totta. Az elhalt Károly lotaringiai herceg végren
deletében előnyösebbnek tartotta Lotaringia meg-
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maradását szűkebb határok között. Lipót lotarin- 
giai herceg XIV. Lajos unokahúgát, az orléansi 
hercegnőt vette feleségül; akkor még senki sem 
sejtette, hogy ennek a Lipótnak a fia, egykor majd 
Mária Teréziát fogja feleségül venni és ő fogja 
megmenteni a Habsburgokat.

Mindenki úgy vélte, hogy Torcy márki Sza- 
vója megnyerésével és a lótaringiai álmok meghiú
sításával, az általános békeszerződés aláírásával 
szabad kezet és előnyöket is szerzett Francia
országnak. *

A békemü: Zenta és Karlóca.

A Habsburg Ház mindössze négy férfiből ál
lott, akik közül egynek a halálát várták. II. Ká- 
rolyban, akire nem lehetett számítani, ki fog halni 
a spanyol ág. A család ettől kezdve az osztrák 
ágra fog szorítkozni és fel fog merülni a kérdés, 
hogy kié lesz majd a spanyol trón és a spanyol bi
rodalom.

XIV. Lajosról mindenki tudta, hogy magának 
szeretné megszerezni. Azt is tudták, hogy segítő
társakat keres és még mindig a törökben remény
kedik. A bécsi udvarban így alakult ki az a felfo
gás, hogy Magyarország ügyeinek rendbehozásá
val kell nyugodt hátvédet biztosítani ahhoz, hogy 
a spanyol kérdésben XIV. Lajossal szemben sza
bad kezet nyerjen és megfelelő hátvédet bizto
sítson.

A török első kísérlete, hogy a Dunamedencét 
visszaszerezze, arra az időre vezethető vissza, mi-
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kor Köprili Musztafa volt a nagyvezér (1689—91). 
ö volt az, aki Belgrádot visszavette és a háború 
színterét — Thököly felhasználásval — Erdélybe 
tette át; Badeni Lajosnak sikerült a csorbát kikö
szörülnie: a szalánkeméni csatatéren pedig a nagy
vezér a halottak közé került és ezzel a török restau- 
rációs tervek véget értek. Igaz, hogy ettől kezdve 
Lipót vezérei sem dicsekedtek nagy győzelmekkel 
és a helyzet romlása bírta az uralkodót arra, hogy 
Szavójai Jenő herceget küldje Magyarországba.

Mindenki új és nagy dolgokat várt a fiatal 
marsaitól: a császár és a hadsereg, a császár mö
gött álló udvar és a császár segítségére jött német 
haderő, a különféle nemzetekhez tartozó önkénte
sek. Utóljára említjük a magyarokat, akiket nem
csak azért kell megemlítenünk, mert Jenő herceg 
népszerű volt közöttük, hanem azért is, mert a 
harctérre induló fővezér előtt most első ízben fe
küdt az egész Magyarország térképe az asztalon.

Jenő herceg tudta, hogy hivatalbeli elődei 
súlyos hibákat követtek el. Igaz, hogy nem is igen 
rendelkeztek nagy haderőkkel, de Frigyes Ágost 
szász választófejedelem gyengesége miatt a török 
újból vérszemet kapott. A szász választó lengyel 
király szeretett volna lenni; táborozása idején az 
erre vonatkozó hírt várta, ennek vétele után pedig 
elutazott. Vele szemben a választáson a francia je
lölt is elbukott ugyan, de nem lehetett tudni azt, 
vájjon Torcy márki Lengyelország feladása után 
nem áll-e majd a török szultán háta mögé. Talán 
értesült arról, hogy Musztafa szultán nagy tervek
kel foglalkozott, mert magyarországi értesülései 
alapján ez is biztos volt abban, hogy Frigyes Ágost
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otthagyott seregének maradványaitól könnyen 
visszaveheti mindazt, mit a török 1683 óla elve
szített.

Jenő herceg feladata nem volt könnyűnek, 
helyzete nem volt kedvezőnek mondható. Amikor 
a térképet maga elé terítette, Lotaringiai Károly 
herceg példájára, ő is a Duna mentén próbált előre 
haladni. Hátulról erősítéseket várt, mert vele szem
ben, a magyar síkság déli határa felől nagy török 
hadsereg közeledését jelentették. A hadsereg fő
vezére a szultán volt, ami csak a legritkább eset
ben szokott megtörténni. A padisah személyes je
lenléte viszont miden képzeletet felülmúló kísére
tet jelentett, nemcsak azért mert ez neki járt, ha
nem azért is, hogy a győzelmet biztosítsák neki, 
vereség esetén pedig megosszák vele a felelősséget, 
megmentsék számára a császári trónt és Mohamed 
földi hely tartóságát.

Jenő herceg Péterváradra érkezett és a szerémi 
dombvidékről, fedezve várta be a 'támadást, de ott 
széthullott seregre talált. Nem tudta, hogy a kért 
megerősítéseket várja-e be, vagy a török szultánt. 
Amikor meggyőződött arról, hogy a katonák biza
lommal tekintenek feléje, a szultán pedig abban a 
feltevésben van, hogy az új fővezér nagy erőkkel 
rendelkezik, Jenő hercegben nagy elhatározás érle
lődött meg. A török haderő kelet felé fordulva át
kelt a Száván és a Dunán, Pancsován keresztül a 
Tisza mentén haladva keresett magának hátvédet 
a temesvári törökökben. Szavójai Jenő most leg
jobb csapatai élén, vakmerő támadással szorította 
neki a török hadakat a Tiszának és az akkori idők 
egyik legvéresebb csatájában megsemmisíte’te
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őket. Az a lendület, amellyel csapatait a tűzbe vitte 
— Jenő herceg mindig személyesen vezette a had
műveleteket — a franciák könnyedségével és a 
német csapatok elháríthatatlanul súlyos támadá
sával megtörte az ellenség erejét. Amikor Musztafa 
szultán a túlsó partról seregének pusztulását látta, 
megtört lélekkel fordult vissza Sztambul felé, hogy 
megmentse azt, ami még megmenthető. Nem tudta, 
hogy ebben csakhamar segíteni fognak neki olyan 
erők, amelyek Szavójai Jenőt is meg tudják majd 
állítani a győzelem sikereinek kihasználásában.

A zentai csata, melyben 30 ezer török pusztult 
el, a szultánnak egész tábora és mindene a győzők 
birtokába került, természetszerűen vonta most 
maga után annak a magyar területnek a felszaba
dítását, mely még a török birtokában maradt. Egy 
emlékiratban Jenő herceg maga is lelkére kötötte 
a császárnak az egykori temesi bánság visszahódí- 
tását és ezzel kifejezetten állást foglalt az egész 
Magyarország felszabadítása mellett.

Bécsben azonban úgy vették, hogy ez a had
járat hosszabb ideig elhúzódhat és akkor nem tud
nak eleget tenni a tengeri hatalmak azon követelé
sének, hogy a háborút szüntessék be.

Különös eréllyel sürgette Vilmos angol király, 
hogy a császár csapatai mielőbb felvegyék a harcot 
a franciákkal.

Nem sokkal azután már útra is keltek a béke
delegátusok, hogy a konferencia színhelyéül kije
lölt Karlócán, tehát még a harctéren megalkossák 
a békeszerződést. Az így létrejött békemű két ellen
tétes felfogást tükrözött. Az egyik a hatalmaknak 
az a törekvése, hogy a törökkel általános békét
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kössenek. Ezért kaptak meghívást Karlócára Lipót 
császár és Musztafa szultán megbízottam kívül a 
háborúban részt vett velencei köztársaság, Len
gyelország és Oroszország követei. Bár Lipót csá
szár a maga személyében Magyarországnak is ki
rálya volt, később hiányosnak találták a békekon
ferencia összeállítását azért, mert a magyar földön 
és Magyarországra vonatkozólag megalkotandó 
szerződés elkészítésében a magyar királynak nem 
volt külön megbízottja. Kitűnt ez abból, hogy az 
uralkodó később erre az esetre hivatkozva gondos
kodott Magyarország képviseletéről egy másik 
békekonferencián. A magyar királyi kancellária 
szóvátette ugyan az ügyet, de azt a választ nyerte, 
hogy az ügy katonai természetű és mint ilyen, az 
udvari haditanács hatáskörébe tartozik. Ezzel az 
udvari kancellária maga állapította meg a karlócai 
konferencia hiányosságát.

Ellentétben azzal a törekvéssel, hogy általá
nos békeszerződést kössenek, a karlócai konferen
cia különös volt, úgy összetételében, mint végzett 
munkájában. Sir William Paget angol delegátus 
elnökölt, akinek a háborúhoz semmi köze nem 
volt. Miután közelebbi utasításokkal nem rendelke
zett és a helyi viszonyok sem voltak előtte ismere
tesek, mint sztambuli követ a 'török megbízottal 
együtt jelent meg, aki nem volt más, mint a Porta 
tolmácsa, Maurokordatos (Mavrokodato) Sándor, 
egy nyugati műveltséggel bíró görög; az egyetlen 
ember a törökök közül, akivel más dolgokról is le
hetett beszélni. Maurokordatos felismerte kiváltsá
gos helyzetét és az elnöklő Pagelen keresztül a 
szultán követeléseit igyekezett érvényre juttatni —
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a bécsi udvari hatditanáccsal, mely a kancellária 
helyett a béke megalkotására megbízást kapott.

Miután Pagetnek az volt — a háborún kívül 
álló angol királytól nyert — titkos utasítása, hogy 
a török háborúnak mielőbb és minden áron véget 
vessen, minden úgy történt, ahogyan ő kívánta — 
vagy az angol király. A voltaképen tőle megkötött 
karlócai békeszerződésnek (1699. január 26.) így 
alapvető hiányai és hibái maradtak. Az általános 
sietségből következett az is, hogy a szövetséges ha
talmak azután külön kötötték meg a magok szer
ződéseit.

A zentai hallatlan arányú győzelem tehát nem 
azt eredményezte, amit mindenki természetesnek 
tartott, hanem a vesztes szultán érdekeinek meg
mentését. Magyarország jelentékeny része tovább 
is török birtokban maradt.

♦

A békemű vége: Madrid.

A sietés okát a spanyol királynak időnkint 
visszatérő rosszulléte indokolta meg. A hatalmak 
1698 őszén már szerződésben egyeztek meg biro
dalmának felosztásán. A szerződés szerint a spa
nyol koronát Spanyol-Németalfölddel együtt Lipót 
leányának és Miksa Emánuelnek fia, Witelsbach 
József Ferdinánd bajor herceg kapta volna meg; 
a milánói fejedelemséget Lipót császár kisebbik 
fia, Habsburg Károly főherceg; a nápolyi király
ságot a régi Anjouk jogán XIV. Lajos fia, Lajos 
dauphin örökölték. Ezt a tervezetet felborította 
József Ferdinánd korai halála (1699), mire a ha-
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talmak 1700 tavaszán új szerződésben állapodtak 
meg. A dauphin a nápoly—szicíliai királysághoz 
megkapta még a milánói fejedelemséget, Spanyol
ország pedig Spanyol-Németalfölddel együtt Ká
roly főherceg birtokába ment át.

A szerződés így teljes figyelemben részesítette 
az osztrák Habsburgokat, mert Lipót két fia közül 
az idősebb Józsefé lett volna a császári korona, a 
Német Birodalom és a Magyar Királyság. A má
sodszülött Károly főherceg Spanyolország és Né
metalföld birtokában közrefogta volna XIV. Lajos 
birodalmát. Éppen ez volt az, amit el akart kerülni 
XIV. Lajos. Az ö diplomáciai ügyessége bírta rá 
a nagybeteg Habsburg Károly spanyol királyt 
arra, hogy végrendeletében halomra döntse a ha
talmak számításait' és a maga családjának szerezze 
meg a spanyol örökséget.

II. Károly spanyol király 1700 november 1-én 
meghalt. Másnap felbontott végrendelete az örö
kösök sorrendjét következőképen állapította meg: 
az általános örökös XIV. Lajos unokája Anjou 
Fülöp herceg lett; a második örökös Fülöp herceg 
öccse Berry herceg, a harmadik örökös a császár 
fia, Károly főherceg, a negyedik Viktor Amadeus 
szavójai herceg.

Amikor a végrendelet hírét a futár Versail- 
lesbe vitte, Lajos király unokáját spanyol király
ként mutatta be udvarának és hozzátette, hogy a 
Pvreneusok megszűntek választóvonal lenni Fran
ciaország és Spanyolország között: „ÍZ n‘y plus de 
Pyr értéé s.“
*
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Álom és valóság.

XIV. Lajos fellépése a spanyol király halála
kor és az az eljárás, ahogyan a spanyol örökséget 
magához ragadta, nemcsak azt jelentette, hogy 
eléje vágott a hatalmak megbeszélésének, vagy 
hogy Lipót császárt kíméletlenül hátraszorította; 
nem is azt, hogy a hatalmak Bécs mögé fognak ál
lam, hogy annak elégtételt adjanak. Az általános 
készülődés azt jelentette, hogy a század utolsó esz
tendejében vihar előtti csend állott elő s ez lehetővé 
teszi a visszatekintést az elmúlt időszak eredmé
nyeire és válozásaira. Lehetővé a körültekintést 
azon a területen, ahol Szavójai Jenő működött és a 
körülményeket, amelyekkel számolnia kellett.

A legnagyobb változást a politikusok és jogá
szok szerint az 1648-iki vesztfáliai békeszerződés 
okozta és ezért látjuk azt, hogy a későbbi béketár
gyalások azt vették alapul. A vesztfáliai szerződés 
nem volt kedvező a Habsburgokra, mert elveszí
tették rajna-menti birtokaikat és nem maradt nekik 
más, mint az ausztriai domínium.

Abban az időben, amikor az államok és feje
delmek Európaszerte korlátlan érvényesülésre ju
tottak, az általános felfogás szerint Macchiavelli 
azon tanítása talált a legtermékenyebb talajra, 
hogy a fejedelem a maga államával korlálanul ren
delkezik. Ekkor mondotta magáról XIV. Lajos: 
,,az állam én vagyok; 1‘Etaf c‘est moi“.

Mindenki 'tudta, hogy XIV. Lajos állama 
Franciaország volt, de igen eltérők a vélemények 
az iránt, hol kellett keresni Lipót államát. Szavó
jai Jenő figyelmét sem kerülte el az a nagy különb-
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ség, amely Franciaország és a Habsburgok biro
dalma között mutatkozott. A francia állam éles 
határokkal rendelkezett és területi válozást Párizs
ban csak olyan alakban képzeltek el, hogy ha más 
országok területét csonkítja meg. így kebelezte be 
Franciaország a vesztfáliai békeszerződés után 
Elszászt és szerezte meg a lotaringiai püspökségek 
területét; így szállotta meg a Franche-Comtét, Li- 
sola szülőföldjét és akarta meghódítani magának 
Spanyol-Németalföldet. Mindezek a területek vala
mikor annak a birodalomnak a részeit alkották, 
melynek élén a német császár állt. A vesztfáliai 
szerződés azonban a német fejedelmeknek többé- 
kevésbbé szabad rendelkezést biztosított saját or
szágaik fölött. Ha ettől az időtől kezdve nem egy 
példát találunk arra, hogy a fejedelmek az enge
delmességét a császárnak megtagadták, akkor nem 
nehéz észrevenni a fracia politikának azt a törek
vését, hogy éppen ezt akarta elérni: az volt a vá
gya, hogy a német császár ne rendelkezzék a né
met állammal olyan értelemben, mint ahogyan a 
francia állammal a franci király rendelkezik.

Említettük azokat a törekvéseket, melyek ab
ban az időben is a német egység megalkotására 
irányultak; s hogy azok meddőknek bizonyullak, 
világosan kitűnt abból a zavarból, melyet a német 
császárnak a német fejedelmek politikája okozott. 
A francia udvarból jött Szavójai Jenő előtt érthe
tetlen volt az, hogy a bajor választófejedelem a 
császár ellenségeivel, a franciákkal szövetkezik 
saját uralkodója ellen. Nem tudta megérteni azt, 
bár a császár hatalmának emelkedését látta benne, 
hogy a szász választófejedelem Lengyelország ki-
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rályi trónjára lép, de mint lengyel király is Lipót 
alattvalója marad. Nagyra értékelte Poroszország 
emelkedését, bár nem tudta megérteni, mennyire 
fogja emelni a császár hatalmát az, hogy a bran
denburgi választófejedelem Poroszország kirá
lyává lett és nagyobb német terület fölött fog ren
delkezni, mint a császár maga. Látta, hogy a feje
delmek csak külön-külön egyezmények alapján 
voltak hajlandók a császár oldalán a török ellen 
hadba vonulni és hogy mindegyik megszerezte ma
gának a hozott áldozat ellenértékét.

Legkülönösebbnek látszott a téli király leszár- 
mazottainak politikája. V. Frigyes pfalzi választó
nak Stuart Mária angol királyi hercegnőtől szüle
tett leánya , Wiltelsbach Zsófia pfalzi hercegnő, 
Ernő Ágost hannoveri hercegnek nyújtotta kezét. 
Attól született fia, György Lajos hannoveri herceg, 
Liselotte orléansi harcegnő unokafivére, senkihez 
sem kívánt csatlakozni, hanem a fejedelmek sorá
ban, a franciabarát és császárbarát fejedelmek kö
zölt semlegességét fogadott. Egy úgynevezett har
madik pártot alakított, mely a gyorsan váltakozó 
események hullámzásában a végső eredményre 
várakozott. Lipót császár végül is csak úgy tudta 
megnyerni, hogy 1691-ben részére külön választó
fejedelemséget alapított. György Lajos hannoveri 
választó azonban féltékenyen őrizte családjának 
protestáns hagyományait és a császár helyett a 
brandenburgi vxlasztóhoz csatlakozott. Előbb örök 
szövetséget kötőit vele, azután leányát adta hozzá 
a porosz királyhoz és így létt az Nagy Frigyes any
jává. Ugyanígy szövetkezett nyugat felé III. Vilmos 
angol királlyal, akinek szintén Stuart leány volt a
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felesége; rokonságának és protestáns vallásának 
köszönhette azt, hogy az angol parlament 1701- 
ben az angol trón örökösévé, illetőleg várományo
sává nyilvánította Hannover fejedelmét.

Szavójai Jenőt nem ok nélkül érdekelte az, 
hogy mi maradt ezek után Lipót császárnak, akit 
Versaillesben „Ázsia királyának“ hívtak. Mert ha 
a francia diplomáciának sikerül elérnie azt, hogy 
Lipót után nem Habsburg-főherceg lesz a német 
császár, akkor az osztrák domínium veszedelembe 
kerülhet. Ausztriát ugyanis Habsburg-császár ado
mányozta saját családjának, tehát egy idegen csá
szár ismét elvehette azt a Habsburgoktól. Kinsky 
gróf cseh kancellár éppen ezért azt javasolta, hogy 
állítsák helyre a megszüntetett cseh választófeje
delemséget, mert annak jogán a császár abban az 
esetben is német fejedelem marad, ha elveszítené 
Ausztriát. A miniszter felfogása helytelen volt, 
mert a kérdés nemcsak az osztrák birtokok cseré
jén, hanem azok megtartásán fordult meg. Ezt 
tette nekik lehetővé a török erejének megtörése, 
Magyarország felszabadítása. XIV. Lajos halálos 
öleléséből kelet és nem nyugat felé szabadultak 
meg; Szavójai Jenő és nem Kinsky volt az, aki 
megtartotta nekik a császárságot, annak lehetősé
gét pedig Magyarország teremtette meg. A vélet
len úgy hozta magával, hogy Jenő herceg hamar 
megismerte Magyarországot, amelynek a Habs
burgok országai között idegenektől nem könnyen 
felismerhető helyzete volt. Annak közelebbi meg
ismerésére kedvező alkalmat nyújtott neki az a kö
rülmény, hogy Bécs felmentése után Magyaror-
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szágba került és azzal másfél évtizeden át szoros 
kapcsolatban maradt.

Szívesen harcolt a magyar katonákkal, meg
ismerte népüket és országukat; erre vonatkozólag 
számtalan adat áll rendelkezésre a korabeli forrá
sokban. Amikor a hosszú hadjárat fáradalmait 
Bécsben kipihente, még közelebbi kapcsolatba ke
rült velők. Mint hadvezérnek szüksége volt arra, 
hogy az udvarban és a befolyásos miniszterekhez 
jó összeköttetései legyenek. Úgy látszik, hogy 
Kinsky gróffal nem jött létre melegebb kapcsolat, 
de annál értékesebbé vált az, amely őt Strattmann 
Henrik Tivadarhoz fűzte, ki a rajnamenti Cleveből 
került Bécsbe. ö volt az, aki Lipót harmadik há
zasságát a neuburgi hercegnővel létrehozta és akit 
ezért a császárné kegye Kinskyvel szemben jelen
tős befolyáshoz juttatott, a grófi címet és rangot 
szerezte meg neki.

Strattmann gróf és Jenő herceg ugyanabban 
az utcában laktak, de a Himmelpfortgasse nem
csak arról vált nevezetessé, hogy Jenő herceg a 
miniszter házában töltötte magányos estéit, hanem 
arról is, hogy mindazokkal megismerkedett, akik' 
a családhoz jártak. Ezek között két magyart kell 
megemlítenünk. Rákóczi Ferenc és Batthyány 
Ádám gróf rokonok voltak; az mérhetetlen birto
kok ura, ki egyébként nem szegény, de nála idő
sebb rokonát többször kérte, hogy birtokainak leg
főbb intézését elvállalja. Jenő hercegnek is voltak’ 
Rákóczival kapcsolatai. Ezt onnan tudjuk, hogy 
Rákóczi nővérét, Júlia grófnőt Aspremonte gróf 
vette feleségül, ennek anyja pedig carignanói her
cegnő, szavójai Jenő rokona volt. Strattmann gróf-

7 Horváth: Savója! Jenő herceg. 97



SZAVÓJAI JENŐ HERCEG

nak Eeleonóra nevű leányát, kiért a fiatal Rákóczi 
szerelemre gyűlt, a nála idősebb Batthyány vette 
feleségül. A szép és kedves Eleonóra grófnő, Bécs 
kedvence, azután is központja maradt annak a kis 
körnek, amely a Himmelpfortgasseban együtt volt. 
Lekísérte férjét magyarországi birtokára, hol a fia
tal házas Rákóczi majdnem egy évig volt vendége 
a grófi párnak. Mikor Batthyány meghalt, az öz
vegy ismét visszaköltözött Bécsbe. Attól kezdve 
szalonjának állandó vendége volt Jenő herceg, ki 
haláláig fenntartotta vele az összeköttetést. Eleo
nóra híre és tekintélye barátjáéval emelkedett.

Sokat érintkezett Jenő herceg a Pálffy grófok
kal is. Pálffy János saját ezrede élén szolgált alatta 
Itáliában és feltehető, hogy a hadjáraton kívül 
gyakran találkoztak. Ezt a feltevést bizonyítja, 
hogy amikor Batthyány halálával a horvát báni 
méltóság megürült, Szavójai Jenő támogatásával, 
de semmiesetre sem ellenére, lett utódává Pálffy 
gróf. Még erősebbé válik a feltevés, hogy a herceg 
változatlan bizalmát élvezte; annyira, hogy Jenő 
herceg később maga helyett Pálffyt ajánlotta fő
vezérnek Rákóczi ellenében. Ha végül azt is meg
mondjuk, hogy ezt József király útján eszközölte, 
akkor alig lehet kételkednünk abban, hogy a ma
gyar király oldalán magyar ügyekben magyar em
bereket használt fel, tehát kellő fáradtságot vett 
magának, hogy a magyar embereket, a magyar 
ügyeket és Magyarországot' megismerje.

Jenő herceg egyéniségét és jellemét ismerve, 
mindezeknek az ellenkezője nem is volna feltehető. 
Voltak azonban dolgok, amelyeket Jenő herceg 
sem tudott' megérteni. Sokáig nem látta világosan
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az összefüggést a Habsburgok különböző birtokai: 
Németország, Ausztria és Magyarország között. 
Azt észrevette, hogy a francia jogászok megkülön
böztetik a császári méltóságot attól a címtől, ame
lyen Lipót az osztrák főhercegséget birtokolta. 
Látta, hogy Kinsky gróf is felismerte a lappangó 
veszedelmet és azért kívánta, hogy Lipót jogait és 
a Német Birodalomban elfoglalt helyzetét a csá
szár Ausztria helyett inkább Csehországra építse. 
Pedig akkor még senki sem látta előre, hogy fél
század múlva tényleg az lesz az első idegen császár 
egyik rendelkezése, hogy a Habsburgoktól elveszi 
Ausztriát.

Ausztria és Csehország olyan birtokai voltak 
a császárnak, melyeken a Német Birodalomban 
elfoglalt helyzete felépült. A császári hatalom fé
nyét francia sikerek homályosították el, a császári 
hatalmat pedig meggyengítette a német fejedel
mek önállósága. Mindenki csak a maga országával 
törődött ,a maga országát pedig minden fejedelem 
a magáénak tekintette; Ausztria fejedelmének az
zal is törődnie kellett, hogy császári méltóságában 
uralni tudja Németország többi fejedelmeit.

Kinsky gróf abban a feltevésben élt, hogy a 
császár Magyarországgal azt tehet, amit akar. Az
zal érvelt, hogy Grotius Hugó nemzetközi jogi kézi
könyve szerint, melyet a kormányok abban az idő
ben mindenütt használtak, Magyarország birtoká
ban változás "állott elő. A császár fegyverrel hódí
totta meg a töröktől és azt tehet vele, amit akar. 
Nem tartozik felelősséggel a Portának, amely a 
fegyverrel elveszített földek átengedésében szerző
désileg megnyugodott. Nem tartozik felelősséggel

7* 99



SZAVÓJAI JENŐ HEBCEfl

a német fejedelmeknek sem, akik a császár fegy
vereit diadalra segítették, mert valamennyien 
megkapták azt, amit áldozataik fejében maguknak 
kikötöttek. Nem is úgy képzelte a dolgot, hogy Li
pót császár szabad rendelkezési jogát a magyar 
ügyek elrendezésében a német fejedelmek korlá
tozzák, hanem hogy az ausztriai domínium birto
kosa önállóan rendelkezzék a Duna medencében. 
Ha felfogása szerint Lipót ebben a minőségében 
csak főherceg volt, mint cseh választófejedelem 
királyi méltóságot viselt. Ha terveiben Magyar
ország, amely szintén királyság volt, mint fegyver
rel meghódított tartomány szerepelt, akkor a cseh 
királyság politikai súlyát jelentékenyen megnö
velte az, hogy egész területével rendelkezett. Kinsky 
grófnak, aki Buda visszafoglalása után, az általá
nos öröm és lelkesedés idején magyar grófi rangot 
kapott, igen nagy tekintélye volt. Mint az arany
gyapjas rend birtokosa és mint miniszter, korlát
lan befolyással rendelkezett és kemény harcot kel
lett vívnia azokkal, kik az ő terveinek nem voltak 
támogatói, személyének nem voltak készséges 
hívei.

A magyarok közé való befogadása ellenére 
sem tudta elképzelni Kinsky gróf azt, hogy Grotius 
Hugó nem azt írta, amitő gondolt és akart. Grotius 
nem úgy gondolta, hogy a spanyoloktól saját ott
honaikból kiüldözött hollandok Hollandia hatá
rain belül ne térhessenek vissza otthonaikba, mi
kor a spanyolok már elvonultak és Hollandia fel
szabadult; amint a törökök elvonultak és Magyar- 
ország is felszabadult.

Ilyen erőltetett és természetellenes dolgot sem
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Grótius nem írt, sem Szavójai Jenő nem hitt volna 
el. Az évekig tartó közvetlen érintkezés, a legkü
lönbözőbb emberekkel való találkozás, az intrikák 
és harcok, melyek az udvarban szakadatlanul foly
tak, gondolkodásra késztették a herceget, akinek 
tehetségét és éleslátását senki sem vonta kétségbe. 
Jenő herceg észrevette, hogy Kinsky gróf ellen for
dul a közhangulat és hogy ennek nem egyedül a 
miniszter népszerűtlensége és intrikus természete 
volt az oka. Szerinte hibásnak kellett lennie Kinsky 
felfogásának, ha Magyarország nem kívánt meg
hódított tartomány lenni és ellene volt a bécsi mi
niszterek hatalmaskodásainak. Jó ismerőse volt 
neki Esterházy Pál herceg, ki mint nádor a ma
gyar kormány élén állott. Ha külön magyar kor
mány volt, akkor ez a magyar királyság különállá
sát jelentette. Ha a nádort is, a királyt is az ország
gyűlés választotta meg, akkor a magyar királyság
nak olyan önállósága volt, amilyennel sem az 
osztrák főhercegség, sem a cseh királyság nem ren
delkeztek. Ebből az is következett, hogy Lipót 
sem osztrák főhercegi, sem cseh királyi minőségé
ben nem rendelkezett Magyarországgal, mint 
ahogy azt Kinsky állította. A magyarok azt mon
dották, hogy Magyarországon a magyar király és 
nem más rendelkezik, Lipót pedig ennek az ellen
kezőjét sohasem állította.

A császár külföldi segítséget hozott ugyan a 
török ellen, de a magyar királynak magyar hadse
rege is volt és Esterházy herceg, a kormány feje 
és a magyar hadsereg főkapitánya, valamint az 
országgyűlés rendjei annak fejlesztését követelték. 
Az volt a felfogás, hogy nem a hadsereg létszáma
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volt a fontos, hanem az, hogy a felszabadító há
ború és a felszabadítás élén a magyar király állott; 
hogy szakadatlanul érkeztek újabb és újabb ma
gyar katonák a király zászlói alá. A bécsi minisz
terek mindent megtettek ugyan, hogy a szaporodó 
magyar csapatok lehetőleg haza küldessenek, de 
aki pártatlan szemlélője volt a dolgoknak, az nem 
tudta megérteni, hogy a magyar népnek miért ne 
legyen szabad a magyar király zászlói alá állania 
abban a küzdelemben, amely az ő felszabadulása 
érdekében a magyar király vezetése alatt folyik és 
amelyet nem lehetett volna megvívni a magyar 
nép ellenére. A háború azt mutatta, hogy a király 
magyar és idegen csapatainak előnyomúlása a 
magyar nép támogatása mellett ment végbe. A 
velencei követ is azt jelentette haza, hogy a ma
gyarok részvétele nélkül nem lett volna lehetséges 
Magyarország felszabadítása: „non potendosi 
guerregiare col Turco ehe non la spada degl‘ 

Ongeri“.
Kifogásolták a magyarok azt, hogy az udvari 

haditanács, melynek véleményük szerint Magyar
országon semmiféle rendelkezési joga nem volt, a 
magyar csapatok lefegyverzésével egyidőben Ma
gyarország területén idegen helyőrségeket állított, 
azok a lakosságot sanyargatták és temérdek pa
naszra adtak okot. Annál sajnálatosabb volt ez, 
mert a felszabadító hadjárat pénzügyi és egyéb ter
heit a nélkülöző magyar lakosság viselte és mert 
ugyanakkor a magyar katonák segítették már a 
császár seregéit az itáliai és rajnamenti harctere
ken. Jenő herceg saját tábornokai között a magyar 
Pálffy János grófot értékelte a legtöbbre; bármi-
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lyen lelkesedéssel vitte dragonyosait a legvéresebb 
csatákban, megszerette a magyar huszárokat és 
alig hihető, hogy mindenben helyeselte az udvari 
haditanács rendelkezéseit, ha később maga vette 
át annak vezetését és ha ebbeli minőségében Ma
gyarország iránt jóindulatot tanúsított.

Kifogásolták Magyarországon azt is, hogy a 
töröktől visszanyert mérhetetlen földeket a bécsi 
miniszterek a maguk rokonaik, vagy barátaik ré
szére igyekeztek örök tulajdonként megszerezni. 
Jenő herceg felfogása nem mindenben egyezett 
meg a magyarokéval. Mindenütt szokásban volt 
ugyanis, hogy a fejedelmek győztes hadvezéreik 
jó szolgálatát birtokokkal jutalmazták. Ebből nem 
lehetett érzelmi dolgot csinálni, aminthogy a ma
gyarok nem is kifogásolták, hogy Jenő herceg 
a maga részére szintén kapott kiterjedt birtokot 
Baranya vármegyében. Azt érdeméül tudták be, 
hogy ehhez a birtokhoz vétel útján szerezte meg 
később Ráckevét, Csepel szigetét és a Duna jobb
partján fekvő Promontort. Azt mondották róla, 
hogy megszerette Magyarországot és a budai győz
tes harcok emléke ébredt fel benne, mikor Buda
vár alatt kívánt magának birtokot szerezni.

Akkor már tekintélyes vagyonnal rendelke
zett. Bécsben palotát épített magának azon a ma
gaslaton, ahonnan széles távlat nyílt meg a városon 
át a hegyek felé; Bécs mellett pedig egy kisebb 
kastélyt. Jó néven vették a magánosán élő dúsgaz
dag embertől, hogy Ausztriában és Magyarorszá
gon keresett otthont magának.

Egyébként a magyarok sem voltak a kifogá
sokban következetesek, mert országgyűléseiken
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magok fogadtak a magyar állam polgáraivá (indi
gena) olyan idegeneket, akik Magyarországon már 
birtokot szereztek. Ilyen volt' Kinsky gróf is, aki 
nem szerelte a magyarokat és akit nem lehetett a 
magyarok előtt Jenő herceggel összehasonlítani. Azt 
mondották, hogy a baj nem ebben van. A vissza
élések ott kezdődtek, hogy a birtokot kereső idege
nek prolektorai a bécsi udvarban bizottsággá ala
kultak és hogy ez a bizottság (Neoacquistica Com
missio) csak arra volt tekintettel, hogy a magyar
országi földeket a maga embereinek juttassa. Hogy 
ennek akadálya ne legyen, elkerülték az ország
gyűlés összehívását és végtelen harcot indítottak 
azok ellen ,akikről tudták, hogy az okozott sérel
meket a király tudomására hozzák és a nyilvános
ság elé vinnék. Azt mondották, hogy a sérelmek 
szóvivői feudális urak, akik a királyi hatalommal 
akarják összemérni erejüket. A valóság azt mu
tatta, hogy az új birtokosok olyan idegenek voltak, 
akik nem is akartak Magyarországon megtele
pedni, magyarországi birtokaik jövedelmét külföl
dön kívánták élvezni. A kapott birtokhoz való jo
gukat pedig akként értelmezték, hogy a támadá
sok özönét zúdították azok ellen, akik orvoslást 
kerestek a sérelmek miatt és az országgyűlés össze
hívását követelték.

A magyar urak nem voltak feudális urak, 
mert Magyarországon nem voltak a királyt és 
alattvalóit egymástól elválasztó intézmények', az 
országgyűlés egyenesen arra való volt, hogy a la
kosság panaszait az uralkodó elé vigyék. Ez volt 
az a nyilvánosság, melyet elkerülni törekedtek 
azok, akik a törvényben előírt országgyűlés tartá-
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sát ellenezték. Már a 90-es években általánossá 
leüt a követelés amiatt, hogy 1687 óta nem tartot
tak országgyűlést és hogy ezen idő alatt a pana
szok Magyarországon annyira felszaporodtak, hogy 
a növekvő elégületlenségről egymás után érkeztek 
Bécsbe a riasztó jelentések. Alapjuk az, hogy a 
bécsi miniszterek a nyilvánosságot katonai meg
szállás útján igyekeztek elkerülni. A magyaror
szági birtokokat1 elosztó bizottság is az udvari ha
ditanácsra támaszkodott. Ezt hivatalosan is meg
erősítették, mert amikor a császár később a békét 
közvetítő hatalmak megbízottaitól a magyarországi 
felkelés okai után érdeklődött, azok két szóval vá
laszoltak: a tábornokok és miniszterek (les géné- 
raux et les ministres).

Azt lehetne gondolni ezek után, hogy a bécsi 
miniszterek határozott és részletes programmal 
rendelkeztek az iránt! is, hogy a pusztasággá tett 
vidékét idegenből hozott lakossággal telepítsék be. 
Az eset azonban nem így volt. Általános betelepítés 
folyamata megindult ugyan, de abban különböző 
csoportokat lehetett megkülönböztetni. Mivel a tö
rök a Dunamedence közepét foglalta le magának; 
az általa mgszállott vidék lakossága részben ki
pusztult, részben pedig a környező hegyes vidé
kekre menekült; nyugat felé a Dunántúlra, észak 
felé a Felvidékre, kelet felé az erdélyi fejedelemség 
területére. Amikor a török uralom megszűnt, az 
elűzött lakosság ismét visszatért régi lakóhelyeire. 
A visszatelepülés a magyar kormány irányítása 
mellett akadálytalanul megtörtént volna, ha nem 
lépnek közbe az udvari hatóságok és meg nem
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tiltják a népnek azt, hogy régi lakóhelyeit ismét 
birtokba vegye.

Világosan látható volt az így támadt zavar pl. 
a Duna és Tisza között fekvő Bács megyében. A 
visszatért magyarok elsősorban a megszűnt vár
megye hatóságait állították helyre. A hatóság a 
rend és biztonság érdekében lefegyverezte mind
azokat, akik a török eltávozása után ott maradtak 
és akik között sok olyan szerb volt, aki nem hagyta 
el az országot a törökkel együtt. Nem sokkal az
után Bécsből rendeld* érkezett, amely a magyar 
hatóságok ellenére a szerbek között osztott szét 
fegyvereket; négyezer szerb menekültből osztrák 
tisztek vezetése alatt külön hadsereget szerveztek, 
a sereget a magyar hatóságok, a kormány és a vár
megye rendelkezése alól kivonták és a koldussze
gény lakosságot nagy összeg megfizetésére kötelez
ték, hogy az ellene szervezett idegen haderő költ
ségei fedezhetők legyenek. A török uralom alatt 
szervezett fegyveres erőt az udvari haditanács nem
csak megtartotta, hanem az otthonába visszatért 
lakosság ellen fordította.

A később kitört magyarországi felkelés okai a 
hasonló esetek beláthatatlan sorozatából állottak 
elő.

A betelepítés folyamatában a második nép
csoportot új balkáni menekültek alkották. Ezek 
között valamennyi balkáni keresztény nép képvi
selve volt. Különbség nem a fajban volt közöttük, 
hanem a beköltözés körülményeiben.

A horvátok Bosznia és Dalmácia felől vonul
tak észak felé, Pozsony és Bécs irányában. Ugyan
akkor keleten Havasalföld és Moldva felől a bal-

106



ÁLOM ÉS VALÓSÁG

káni románok szivárogtak Erdély és a Bánát felé 
olyan mértékben, hogy csakhamar Erdély lakos
ságának jelentékeny része románokból állott. A 
görögök, örmények és bolgárok, kisebb csoportok
ban vándoroltak be és apró népszigeteket alkottak 
vagy elvegyültek a lakosság között. Külön meg 
kell említenünk a bolgárokat ,mert ök jelentkeztek 
elsőkül Buda elfoglalása után. Nikápoly bolgár 
püspöke maga jelent meg Bécsben és emlékirátban 
kérte a Balkán országok megszállását.

Ez volt a helyzet akkor, mikor Lipót császár 
1690-ben manifesztumban fordult a balkáni ke
resztény népekhez és magyar királyi minőségében 
valamennyit fegyverre hívta a Itörök ellen. Kiált
ványa fordulópontót jelentett a Habsburgok törté
netében. Figyelmes elolvasása ugyanis arra enged 
következtetni, hogy Lipót császár lemondott a csa
lád rajnamenti birtokainak visszaszerzéséről, mert 
a régi magyar királyok jogaiban kellő alapot talált 
arra, hogy a török hatalom területére igényt emel
hessen, annak romjain új birodalmat alapíthasson. 
A manifesztum valamennyi néphez és tartomány
hoz szólt, amelyek valamikor a régi magyar király
ságtól függöttek. Ezzel kapcsolatban a magyar ki
rályi kancellária rendeletben hívta fel a magyar 
hatóságokat arra, hogy az országba menekülők el
helyezéséről gondoskodjanak. A magyar kormány 
tehát semmi ellenvetéssel nem élt, mert semmi 
okó1 nem látott arra, hogy kifogást emeljen a me
nekültek befogadása miatt. A kiáltvány megígérte 
ugyan a szerbeknek régi kiváltságaik, vajdájuk és 
pátriárkájuk megtartását, de mindez csak régi 
szokásaik megőrzésére és nem arra vonatkozott,
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hogy a magyar királyság területén külön államot 
alapítsanak. A szerbek magok vétették be a királyi 
levélbe azt, mit az uralkodó a következő szavakkal 
fejezett ki: „azon is leszünk a lehetőségig minden
képen, hogy diadalmas fegyvereinkkel a többször 
mondott rác népet az általa előbb birtokolt föld
területekbe, vagy lakhelyekbe minél hamarabb új
ból beiktathassuk“. Ezek alapján állapította meg 
a kritikai történetírás azt, hogy a karlócai béke
szerződésből kimaradt a szerb menekültek vissza
telepítése, illetőleg sorsuknak rendezése. A gon
doskodást ugyanaz az udvari haditanács mulasz
totta el, amely a felszabadított területeken a maga 
részére tartotta meg a rendelkezést, a régi lakos
ságot hátraszorította, szembeállította vele a mene
kült szerbeket és a karlócai békeszerződést meg
alkotta.

Bármennyire siettette az elnöklő Sir William 
Paget a karlócai béketárgyalásokat és bízott min
dent az udvari haditanács embereire, nem feled
kezett meg az erdélyi protestánsok sérelmeiről. 
Amennyire tehette, támogatta követeléseiket, de 
nem ment annyira, amennyire hollandi társa kí
vánta, ki ut asításai alap ján Erdély önállóságát han
goztatta. Megfeledkezett azonban arról, hogy a 
Magyarország területére bevándorolt balkáni 
orthodoxoknak is vannak sérelmeik, mert a bécsi 
udvar ekkor már megkezdte azt a nagy térítési 
mozgalmat, melynek eredménye a görögkatólikus 
egyházak szaporítása volt. így tett az erdélyi romá
nokkal is, akiknek új egyházát, a görögkatolikus 
egyházat az orthodoxok esetleges támadásaival 
szemben az Erdélybe küldött osztrák katonai pa-
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rancsnok védelmére bízta, ez pedig az udvari hadi
tanácstól kapta utasításait.

Első pillanatra senki sem vette észre, hogy a 
magyarországi katonai parancsnokok különleges 
hatalmat és megbízatást nyertek azon lakosság 
megszervezésére, amely menekültként költözött az 
országba és ott a bécsi miniszterek pártfogásával 
igyekezett magának birtokjogot szerezni a régi 
lakosság ellenében. Az a körülmény azonban, hogy 
az udvari haditanács az általa megkötött karlócai 
békeszerződésben a szerbek visszatelepítéséről 
megfeledkezett, sejteni engedte azt a tervét is, hogy 
az új határok védelmét katonailag szervezi meg 
és kiveszi a magyar igazgatás alól. 1699 júliusában 
egyidejűleg értesítétte arról a nádort és adatott új 
kiváltságlevelet a szerb menekülteknek. A magyar 
királyi kancllária óvást emelt a rendelkezés ellen, 
de fellépése hatástalan maradt; mivel azonban 
ugyanezeket a kifogásokat a nádor, majd az or
szággyűlés is megismételték, egyoldalú maradt a 
bécsi minisztereknek az a felfogása, mely a ma
gyar királyság államjogi birtoklását az osztrák ház 
magánjogi birtoklásává alakította át: Patrimo
nium Domus Austriae und nicht Regni Hungáriáé. 
Ennek a feudális kísérletnek a későbbi felkelés 
vetett végét, mert a határőrvidék polgárosítása a 
később magánjogi birtoklást, az udvari hadita
nácstól importált feudalizmust megszüntette. Sza
vójai Jenőt a kísérlétnek csak honvédelmi része 
érdekelte.

A bevándorlók harmadik csaportját azok a 
rajnavidéki németek — főként bajorok és frankok 
— alkották, kikét a magyarországi földbirtokosok’,
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nagyrészt magyarok hívlak be földjeik megműve
lésére. Ezek a bevándorlók sehol sem okoztak za
vart; mindenütt szeretettel fogadták őket és a ma
gyar hazának jó polgáraivá lettek. Az általok ala
pított telepek és községek sem a visszatelepülő 
régi lakosságnak, sem pedig a magyar hatóságok
nak nem állottak útjában; nyelvüket és szokásai
kat megtartva, szorgalmas munkájukkal megve
tették jövő virágzásuk alapjait. Nem is találunk 
olyan törvényt, vagy rendelkezést, amely az ő jo
gaikat megszorította volna.

Ez volt az a kép, amelyet Jenő herceg a húsz
éves hadjárat befejezésekor, bécsi otthonából, 
maga előtt látott. A bajok és szenvedések, a Duna- 
medence népeinek bajai és reményei, panaszai és 
örömei tárultak eléje, nagy problémák és lehetősé
gek, olyanok, amilyenek Franciaországban már 
megoldásra találtak.

Alom és valóság.
Aki az álmokat valóra váltja, Lajosénál is 

nagyobb birodalmat alapíthat. *

110



III. A FEGYVEREKÉ A SZÓ.

Bécsi láz

A madridi és párizsi hírek fölötte lehangolták 
a bécsi udvart. Alig halt meg II. Károly spanyol 
király, máris híre jött Anjou Fülöp trónraülteté- 
sének, azután madridi bevonulásának. A korabeli 
források azonban hozzáteszik, hogy a beteg és alvó 
Lipót császár egyszerre, általános várakozás elle
nére, felébredt. Nem kellett biztatni őt az ellenál
lásra: ő volt az, aki cselekedni akart és aki háborút 
sürgetett Lajos ellen.

A beavatott udvaroncok sem tudták mire 
vélni a hirtelen változást. Arra, hogy a császár 
magától kapott erőre, alig lehetett gondolni. Ah
hoz, hogy kisebbik fiát Károly főherceget, akit kez
dettől fogva spanyol királynak szánt, trónra ül
tesse és maga vegye fel a küzdelmet Anjou Fülöp- 
pel Spanyolország birtokáért, nem voltak eszközei.

Ha volt oka gyors elhatározásainak, akkor 
feltehétően ott kell keresnünk azt, ahol ő maga 
bajba került. A meglepetésszerű francia támadás 
ereje volt az, mely a császárt fölrázta közismert
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letargiájából. Megfelelő eszközök hiányában azon
ban tehetetlen szemtanúja volt annak, hogy XIV. 
Lajos milyen merész vállalkozásba fog és milyen 
hatalmas lépésekkel halad előre a maga útján.

A francia király hátat fordított az angoloknak 
és hollandoknak. Nem vélte tudomásul az engesz
telhetetlen III. Vilmos kapcsolatait a németekkel, 
főként a protestáns hannoveriekkel és poroszok
kal. A tengeri hatalmaknak — Angliának és Hol
landiának — északon kiépített vonalát olyan gát
nak tekintette, amelyet nem kellett felétlenül meg
támadnia, ha rá is támaszkodhatott.

Fel kell tennünk, hogy diplomáciája — Torcy 
márki — évek óta dolgozott azon, hogy az első 
győzelmet már az indulás idején megszerezze és 
hogy a kezdeményezést magához ragadva ne en
gedje lélegzetvételhez ellenfeleit. Nem szabad fe
lednünk, hogy Torcy márki nem katonai támadá
sokkal dolgozott, hanem nagyvonalú diplomáciá
val. Terveinek letéteményese Villars márki, főleg 
két ember megnyerésére törekedett. Miksa Emá
nuel bajor választófejedelem volt az egyik, Rákóczi 
Ferenc a másik. Miksa Emánuel a császár rokona 
volt. Ezen az úton lett Spanyol-Németolföld hely
tartójává, fia pedig a spanyol trón örökösévé. A 
kiszemelt József Ferdinánd halálát egyesek méreg
nek tulajdonították. Azt vélték, hogy a franciák 
tették el az útból azért, hogy XIV. Lajos a spanyol 
örökséget a maga családja részére biztosítsa. Kár
pótlásul német földön kínált az apának nagyobb 
előnyöket, tehát a császár rokonát ügyes kézzel és 
számító módon a császár ellen fordította.

Torcy márki fáradozásait siker koronázta.
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Miksa Emánuel francia—német háború esetére 
semlegességet fogadott, szövetségre lépett a fran
ciákkal. Bajorország semlegessége azt jelentette a 
császárra nézve, hogy háború esetén nem számít
hat a Wittelsbachokra, de számítania kell arra, 
hogy a franciák Bajorországon keresztül egyenes 
vonalban keresik a Bécs felé vezető utat. Kinsky 
gróf főkancellár már akkor nagy veszedelmektől 
félt, de tehetetlenül állott a franciákkal és bajo
rokkal szemben. Annál nagyobb haraggal fordult 
az általa gyűlölt Rákóczi ellen, akiről azt hitte, 
hogy Bécsben Villars herceggel áll összeköttetés
ben. Az összeköttetés magyar felfogás szerint 
ugyanolyan természetű lehetett, mint egykor Zrí
nyi Miklós és Grémonville francia követ között 
volt. Feltehetőleg Rákóczi sem tett egyebet, mint
hogy Villars kérdéseire kimerítő választ adott a 
magyar viszonyokról. Elmondotta neki, hogy mi
lyen szomorú képet nyújt a bécsi minisztereknek 
kiszolgáltatott Magyarország és megnyugodott a 
követnek abban a biztatásában, hogy a francia ki
rály segítségével javítani lehet a helyzeten.

Villars márki szempontjából a helyzet egé
szen más volt. Neki az állott érdekében, hogy a 
magyarok elkeseredésükben fegyvert fogjanak a 
császár ellen. Egyszerre megvillant eszében az a 
lehetőség, hogy ha nyugat felől a franciák Bajor
országon keresztül Bécs felé nyomóinak, akkor a 
magyarok hátba támadhatnák meg Lipót császárt 
és ugyanazt a szerepét tölthetnék be, mint amire 
húsz évvel azelőtt, 1681-ben, a 'törökök vállalkoz
tak. Minél nagyobb lesz a magyarok elkeseredése, 
annál nagyobb erejű lesz a magyarországi felkelés,

8 Horváth: Savójai Jenő herceg. 113
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a császár annál nagyobb bajba kerül és nem tud 
ú jába állni XIV. Lajosnak, aki a spanyol öröksé
get családja részére kívánja biztosítani.

Amikor Kinsky grófnak írásbeli bizonyíték 
jutott a kezébe arról, hogy Rákóczi XIV. Lajoshoz 
fordult, elfogatta és elkülönítette őt Magyarország
ról (1701), amely ettől kezdve ki volt szolgáltatva 
mindazok zavartalan önkényének és kapzsiságá
nak, akik legfőbb védőjüket Kinsky gróf kancel
lárban látták.

Ha valaki egymás mellé teszi a fenti dátumo
kat, akkor észreveheti, hogy a bécsi udvar az elsza
kadni készülő Bajorország ellen azzal védekezőit, 
hogy Villars terveit Magyarország fellázítása iránt 
keresztülhúzza. Ebben az állapotban maradt az 
osztrák—bajor és az osztrák—magyar viszonylat 
a spanyol örökösödési háború első két esztendejé
ben (1701—1702).

*

Szavója! Szavója!

Jenő herceget a bécsi miniszterek dolgai nem 
nagyon érdekelték. Mindennél jobban érdekelte 
őt az, hogy eljött az idő, amikor végre megindul
hatott XIV. Lajos ellen. Mindazok a nagy felada
tok, amelyekkel a török háború járt, immár mö
götte voltak. Szabaddá lett az út Franciaország 
felé. Ez az út azonban nem abban az irányban veze
tett, amerre a bécsi miniszterek francia—bajor tá
madástól féltek. Jenő herceg állandó összeköttetés
ben volt a szavójai fejedelemmel és értesülései le
heltek arról, hogy a franciák Szavója irányában 
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fognak támadni. Amíg Bécsben mindenki a Duna 
mentében várta a franciákat, addig Jenő herceg 
szemében természetesnek látszott az, hogy XIV. 
Lajos Bécs és Madrid elválasztására fog törekedni, 
ezt pedig legkönnyebben akkor érheti el, ha Sza- 
vóján keresztül Milánó birtokába jut.

Mikor a francia csapatok Tessé tábornok 
vezérlete alatt 1701 elején átkeltek az Alpokon, az 
öreg Vandémont herceg, Milánó kormányzója át- 
állott a franciákhoz. Azt' gondolta, hogy Milánó 
topábbra is a spanyol király birtokában, ő pedig a 
spanyol király szolgálatában marad; mert az, hogy 
Habsburg Károly helyett Bourbon Fülöp lett a 
spanyol király, a hatalmakra és nem őreá tarto
zott.

A valóságban nem így állott a dolog, mert az
zal, hogy Vandémont herceg helyén maradt, Mi
lánó a franciák kezébe került és elvágta Jenő her
ceg előtt az utat Szavója felé. A francia hadak fő
vezérletét Cátinat Miklós marsai vette át és szá
molni kellett azzal, hogy nagyobb erőkkel jelenik 
meg a lombard síkságon. Jenő herceg éppen ezért 
Roverétóban rendezte be főhadiszállását s az Etsch 
folyó völgyében készült alászállani. Értestülvén 
arról, hogy az ellenség minden vonalat elzárt, 
olyan utat választott, amelyet V. Károly óta senki 
sem használt. Amíg Catinat francia, spanyol és 
piemonti csapataival Verona fölött vett állást, ad
dig Jenő herceg kisebb haderővel velencei területen 
át egyik napról a másikra hátába került a fran
ciáknak (1701. május 27—28).

Vállalkozása nemcsak stratégiailag mondható 
merésznek; de nevezetessé tette az is, hogy Velen-
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cében csaptak össze. A velencei köztársaság napja 
akkor már lemenőben volt és a két nagyhatalom 
közé szorulva le kellett mondani régi álmairól, a 
velencei hatalom helyreállításáról.

Jenő herceg kiváló tábornokaitól, a lotaringiai 
Commercy Károly és a fiatal Vandémont herceg
től, valamint Pálffy Jánostól kísérve jelent meg 
Carpi előtt, ahol sikerült a hátráló franciákat meg
vernie (július 9). A franciákkal szembe kerülve 
saját biztonságáról is megfeledkezett és térdlövést 
kapott. A sebnél is jobban fájt azonban a herceg
nek, hogy voltaképpen a család fejével, Viktor 
Amadeussal állott szemben, kinek leánya Bourbon 
Fülöp feleségeként a spanyol trónon ült, a szavójai 
fejedelem pedig vejének volt a tábornoka Lipót 
császár ellen. Annál nagyobb haraggal fordult 
Catinat ellen, aki a meglepetésszerű áttörés óta 
egyre hátrált és az ellenségnél nagyobb haderő 
élén sem tudott magállani. Luzzara mellet, ahol a 
háború legvéresebb csatája folyt és ahol Charles 
de Commercy herceg, a hű barát és a legjobb ka
tona, Szavójai Jenő szemei előtt halt hősi halált 
(1702), már nem érte meg a diadalt ,melyet Cati
nat marsai maga szalasztott el. Legalább így jelen
tette azt a francia udvarnak Tessé tábornok, mire 
Versaillesban Catinat marsait elejtették és helyette 
Villeroy marsait küldötték a „kis abbé“ ellen. Vil
leroy és Catinat megegyeztek abban, hogy a baj 
Viktor Amadeus gyengeségében rejlik és Chiarinál 
maguk támadták meg Jenő herceget, aki húsz
szoros veszteséggel verte vissza őket (1702. feb
ruár 1.). Villeroy herceg fogságba került, Catinat 
tovább látrált nyugat felé. A fogoly Villeroy helyét
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most Mercoeur herceg és Mancini Laura fia, Ven- 
dóme herceg foglalta el. Úgy látszott, hogy ezúttal 
döntésre kerül a dolog az unokafivérek között. Az 
új fővezér az Adda folyó nyugati partjára vonult 
vissza, de Jenő herceg nem kapott erősítéseket és 
a háború, minden sürgőt és ellenére, nyugvópont
hoz jutott. Ekkor jelent meg a harctéren Fülöp 
spanyol király, hogy itáliai birtokait, Nápolyt és 
Milánót megszemlélje. Megjelent Vendóme herceg 
táborában is, mire az a király jelenlétében csatát 
kísérelt meg, de nem volt ki fölött diadalt aratnia, 
mert Jenő herceg az erősítések megsürgetése végett 
Bécsbe utazott. Érezte, hogy Bécsben másként lát
ták a helyzetet. Ott abban a feltevésben voltak, 
hogy Itália mellékszíritérré vált, mert a franciák a 
Duna mentében fognak előnyomulni. Ez pedig 
Jenő herceg elgondolásának félreértését jelentette.

•

A hugenották segítenek.

A bécsi udvar nem értette meg annak a terv
nek a fontosságát, mely Szavójai Jenő kezében a 
legnagyobb katonai és politikai tervek egyike volt. 
Nem szabad felednünk, hogy a herceg Magyaror
szágon olyan hadjáratot fejezett be dicsőségesen, 
amelynek igen széles távlatai voltak és amely sok 
olyan kérdést vetett fel, amely egyébként a háttér
ben maradt volna. Jenő herceg magával a török 
szultánnal és annak egész hatalmával állott szem
ben; a szultán fölött aratott győzelem nyomában 
t ávolról mar a Fekete-tenger hullámai, Bizánc tor
nyai tűntek föl; ha most ezek után XIV. Lajossal
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került szembe, akkor, csak megfelelő hadsereg élén 
tehette azt és alig vállalkozott pusztán Milánó 
megvételére.

Szavója egyébként, hadászatilag azért látszott 
előtte fontosnak, mert azon keresztül az Alpokon 
át Franciaországba juthatott el. Szerinte Viktor 
Amadeus herceg, a család feje végzetes hibát köve
tett el azzal, hogy a franciák oldalára állott; úgy 
vélte, hogy ezt a hibát a család fiatalabb tagjának 
kell helyrehoznia és hogy alkalommal fel kell 
vennie a döntő harcot a franciákkal.

Nem kisebb terv járt az eszében, mint hogy 
megismétli a nagy császár, V. Károly franciaor
szági hadjáratát.

Még a zentai táborban történt, hogy duna— 
tiszai flottájának egyik vezére, a svájci Francois 
Louis de Pesme de Saint-Saphorin elmondotta 
neki azt az összetartást, melyből a svájci, szavójai 
és franciaországi protestánsok a nantesi ediktum 
visszavonása óta hatalmas ellenállást szerveztek. 
Ott, a magyar síkság végtelen távlatának szemléle
tében született meg benne a gondolat, hogy ha egy
szer alkalma lesz a „nyugati szultánnal“ szembe- 
szállnia, úgy éppen olyan értékesek lehetnek neki 
a francia protestánsok, mint amilyenek a törökkel 
szemben a magyar protestánsok voltak.

Emlékezett arra, hogy milyen szenvedélyes 
ellenségei voltak XIV. Lajosnak azok a hugenot
ták, akik vallásuk üldözése miatt angol szolgálatba 
állottak és akiket az angol kormány a szavójai 
hadjárat idején Jenő herceg hadseregéhez küldött. 
Emlékezett Schömberg halálára és Galway lord 
elkeseredésére; de azt is Hallotta, hogy az, akinek
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nevében harcoltak, a protestáns III. Vilmos angol 
király a rhönementi Orange fejedelemségre is 
igényt tant, tehát megvolt a reménység arra, hogy 
XIV. Lajos ellenségei a Rhóne völgyében egymásra 
találjanak. Csak azok előtt látszott ez a terv fan
tasztikusnak, akik a helyzetet nem ismerték. így a 
bécsi miniszerek inkább csak abban bíztak, hogy 
Viktor Amadeus visszatér a császár oldalára.

A francia kormány valóban szűkkeblűén bánt 
a szavójai fejedelemmel, a francia tábornokok pe
dig úgy viselkedtek vele szemben, hogy Viktor 
Amadeus már maga sem reménykedett Milánó el
nyerésében. Máskülönben alig találnánk bizonyí
tékot arra vonatkozólag, hogy amikor a franciák 
Szavóján keresztül Tirol felé vonultak, Viktor 
Amadeus már titkos összeköttetésben állott a bécsi 
miniszterekkel. Mikor Versaillesban még abban 
bíztak, hogy Villars márki a Duna mentében nyo
mói Bécs felé, dél felől pedig az Alpokon keresztül 
Vendőme herceg csatlakozik hozzá, akkor már 
Amadeus kisiklott a franciák kezéből.

Ez okozta tragédiáját is, mert amíg Jenő her
ceg távol volt, három francia hadsereg nyomult 
Piemontéba; a Dauphiné felől Tessé tábornok, 
Lyon felől La Feuillade, Milánó felől pedig Ven
dőme herceg siettek Turin felé. A fejedelem a 
franciák kezébe került, hadseregét le kellett sze
relnie és Versailles parancsaihoz kellett alkalmaz
kodnia (1703).

Bécsben azt mondották, Jenő herceg indoko
latlanul helyezett nagyobb súlyt a szavójai-francia 
hadjárat gondolatára, mint milyent az elbírt. Lát
szat szerint nekik volt igazuk.

119



SZAVÓJAI JENŐ HERCEG

Államcsíny Bécsben.

Hogy Jenő herceg miért nem tért vissza ked
venc tervéhez, mélyéi kétízben is meg akart valósí
tani, annak nemcsak Viktor Amadeus elpártolása 
volt az oka: nem is egyedül az, hogy nem kapott 
elegendő haderőt a franciaországi hadjárathoz, 
melynek tervét a bécsi miniszterek nem támogat
ták, hanem fontosabbnak látszik annak jelentő
sége, hogy a kezdeményezés Villars márki kezébe 
került; a franciák Bajorországon át) igyekeztek 
Bécs felé, Magyarországon pedig növekvő nyugta
lanság. volt észlelhető. Mindezek a körülmények 
voltak az okai annak, hogy Jenő herceg terveit 
meg sem fontolták és ezzel jogosakká tették szem
rehányásait. Ha nem így teltek volna, úgyis figyel
meztették volna Lipót császárt a tengeri hatalmak 
bécsi követei, hogy a háború nemcsak Roveretó és 
Szavója körül folyik.

Az első front a szövetséges hatalmak felfogása 
szerint azon területen volt, amelyen Franciaország 
és Németalföld határai érintkeztek. A franciák is 
ott kezdték meg a háborút azzal, hogy Spanyol- 
Németalföld várait megszállották. Annak is ott 
nyilvánult meg első hatása, hogy XIV. Lajos szövet
ségesekre talált a Wittelsbachokban, mert az egyik 
(Miksa Emánuel) Spanyol-Németalföld helytar
tója volt, a másik pedig Köln érsekfejedelme. 
Mindez jelentékeny vonzóerőt gyakorolt a fran
ciákra.

III. Vilmos, aki Hollandiának is, Angliának 
is uralkodója volt, szintén ezt a frontot tartotta 
legfontosabbnak és ezen a fronton kívánta megin-
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díiani a háborút is XIV. Lajos ellen — a maga 
országainak védelmére.

Szavóján és Némétalföldön kívül a harmadik 
front Spanyolországban volt, melynek királyaként 
a tengeri hatalmak Lipót császár másodszülött 
fiát, Károly főherceget ismerték el. Szerették volna 
őt mielőbb spanyol földön látni, hogy Franciaor
szágot két front közé szoríthassák.

Jenő hercegnek az volt a felfogása, hogy ha 
ehhez a három fronthoz kelet felől egy negyedik 
is járul, akkor a helyzet Bécs szempontjából ked
vezőtlenül alakulhat. Most már ő is belátta, hogy 
Vendőme herceg várhat még, amíg Szavója föld
jén vele találkozik és gyermekkori gúnyolódásait 
fegyveres mérkőzésben torolhatja meg; de semmi
esetre sem várhat1 az, hogy a császár nehéz helyze
tén könnyítsenek. Neki különben más felfogása és 
más értesülései voltak a helyzetről. Azt — vélemé
nye szerint — Kinsky gróf rontotta el, akit min
denki gyűlölt és aki mindenkit a császár ellen for
dított. Olyan utódra volt szükség, aki meg tudja 
menteni a bajba került Habsburgokat és akit 
Kinsky gróf sem tud könnyen helyéből kimozdí
tom. Nem kevesen leltek volna olyanok, akiknek 
felfogása szerint csak egy alkalmas ember volt a 
legfőbb ügyek intézésére, de Jenő herceg nem ön
magára gondolt, a titkos tanács élére József főher
ceget, a trónörököst állította.

Itt tehát voltaképpen olyan kormányválsággal 
állunk szemben, amelyet bátran nevezhetnénk ál
lamcsínynek. A változás ugyanis nem jelentett 
egyebet, minthogy senki sem intézkedhetett többé 
korlátlanul a császár nevében, aki egyénileg jó-
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szívű ember volt, de Kinsky gróftól vezettette ma
gát. Méltányosnak látszott, hogy az öregedő csá
szár fia és örököse nagyobb szerephez jusson, mert 
ő fogja átvenni atyja örökségét; módot kell tehát 
nyújtani neki arra, hogy jövendő birodalmának 
kialakításában közvetlen része legyen.

József főherceg oldalán Jenő herceg magának 
az udvari haditanács elnökségét’ választotta, ez 
azonban a háborúra való tekintettel azt is jelen
tette, hogy a kormányzat minden ágában az ő fel
fogása vált irányadóvá. A „kis abbé“ ime letette 
a marsalbotot és kard helyett a pennát forgatta; 
hivatalba járt, mint a bécsi kancellisták.

Hatásköre kiterjedt a Habsburgok összes 
országaira, tehát Magyarországra is. Ezt meg kell 
mondanunk, mert a történetírók nem mindig vet
ték észre vagy méltányolták a beállott változás 
magyar vonatkozásait. Nem látták azt, hogy József 
nemcsak főherceg volt, hanem megkoronázott 
magyar király, aki Magyarországon királyi tekin
télyének egész súlyával léphetett fel Rákóczi Fe
renccel szemben, aki viszont az elégületlenek 
élére állott ugyan, de nem a király, hanem a bécsi 
miniszterek ellen; nem feudális urak, hanem a nép 
es a nemzet élén.

Jenő herceg jól ismerte Rákóczit, aki azelőtt 
baráti köréhez tartozott. Részben azért buktatta 
meg Kinsky grófot is, mert annak személye és poli
tikája gyűlöletes volt a magyarok előtt, ö viszont 
attól az időtől kezdve, hogy a magyarokat a török 
elleni háborúban megismerte, állandó kapcsolat
ban maradt velük. Ez a kapcsolat nem jelentette 
ugyan azt, hogy mindenben pártolta őket, még
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kevésbbé azt), hogy az ő oldalukra állott, de azt 
igen, hogy dolgaikat megismerte és őket is meg
hallgatta. Magyarokkal való érintkezése annyira 
közvetlen volt, hogy ha nem az léit volna, nem 
írhtta volna neki Pálffy Miklós gróf azt, hogy „mi 
sokan kívánjuk Kegyelmességed jelenlétét Ma
gyarországon, mert a magyarok határtalan biza
lommal viselteinek ön iránt és nagyon szeretik 
Kegyelmességedet.“ Ha tehát Jenő herceg a ma
gyar királyt választotta ki arra, hogy a magyaro
kat az európai vihar közepén lecsendesítse és nyu
galomra bírja, úgy nagyfokú jóindulattal járt el, 
mert ez a magyarokkal rosszul bánt bécsi minisz
terek kikapcsolását jelentette. Az egyetlen dolog, 
egyébként, amit Jenő herceg sem igen értett, Rá
kóczi eljárása és helyzete volt. Azt mondották, 
hogy elégületlen feudális urak vezére volt. De ho
gyan támogatta őt akkor a nép? Azt mondották, 
hogy a magyar urak a népét elnyomják. De hon
nan volt akkor Rákóczinak akkora hadserege, 
hogy Magyarország egész területéről kiverte a csá
száriakat és az osztrák határon vett állást, hogy 
békét diktáljon a megrémült Récsnek. Azt mondot
ták: vallási ellentétről van szó, de hogyan lehettek 
akkor Rákóczi seregében katolikusok, protestán
sok és görög keletiek?

Aki azt hitte, hogy a fajok harcáról volt szó, 
azt megtévesztette az, hogy Rákóczi csapatai kö
zött minden faj képviselve volt; még olyanok is, 
akiknek a kezébe — a magyarok ellenére adtak 
fegyvert a bécsi miniszterek.

Mi volt tehát az a titkos erő, amely Rákóczi 
mögött állott ?
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Szavójai Jenő erre nem tudott választ adni. 
Batthyányné, aki nem sokkal azelőtt lett özveggyé, 
de sokat hallott férjétől a magyarokról, egy pilla
natra felvetette a fejét és a herceg szemébe nézve 
válaszolt: „a nemzet“. A herceg nem értette a dol
got, mert csak a fiatal Rákóczit látta szemei előtt; 
egy embert és nem egy nemzetet. Azt hitte, hogy 
amióta elment a Himmelpfortgasséból, rossz embe
rek kezébe került, azok bírták rá, hogy elszakad
jon a császártól. Nem akart hinni az elvont fogal
makban. Inkább azt hitte, hogy Rákóczi tévedett, 
amint tévedtek a bécsi miniszterek. Szerinte az 
volna a legjobb, ha valamennyit észre lehetne té
ríteni. Komolynak és súlyosnak leginkább azért 
hitte a helyzetet, mert a jelentések szerint Rákóczi 
oldalán francia ügynök tartózkodott. Ha Rákóczi 
XIV. Lajos kezében van, akkor Versaillesban dia- 
dalútra számítanak. Villars marsai máris úgy ké
szült fel, hogy a Rajnától elindulva viszi magával 
Miksa Emánuel bajor választófejedelmet, a csá
szári trónra ülteti és Bécsből nyújt kezet Rákóczi
nak, aki Magyarország élére kerülhet'.

Akik távolabbról nézték a dolgot, azok job
ban észrevették a magyar kérdés fontosságát. Mi
kor a tengeri hatalmak — Anglia és Hollandia — 
XIV. Lajos ellen felvonultak, számításaikat1 a csá
szár haderejének igénybevételére építették. Ha 
azonban a császárnak minden erejét leköti az, 
amely a bécsi követek jelentései szerint diadalma
san nyomúlt* előre az osztrák határig, akkor a 
császár segítsége keveset fog érni nekik. Hiába volt 
a franciaellenes szövetség olyan hatalmas, csak a 
háború harmadik esztendejében jutottak rá a ha-
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talmak arra, hogy az egész liaditervei Magyaror
szág megbékítésére kell építeni.

Szavójai Jenő érdeme volt az, hogy a bécsi 
udvarban nem azok a miniszterek kerültek felül, 
akik Magyarországot — a maguk javára — fegy- 
magyar királyt, Józsefet állították előtérbe. Xz ő 
érdeme volt az, hogy Magyarország felé a koronás 
magyar királyt, Józsefet állították előtérbe. Az ő 
befolyásának volt köszönhétő a minisztertanács
nak az a határozata is, hogy a nádort kell megbízni 
a felkelőkkel való tárgyalással és őt kell felhatal
mazni a velők való megegyezésre. A határozat ter
mészetes folyománya volt az államcsínynek. Ez a 
határozat azonban döntő fontosságú volt, mert a 
magyar kérdést az európai fejleményekből kikap
csolta. Nem a császárt állította szembe a magya
rokkal még kevésbbé a bécsi minisztereket; a ma
gyar király és a magyar kormány kerültek szembe 
a felkelő magyarokkal. Amikor Jenő herceg sorra 
vette azokat a pontokat, amelyekben a felkelők a 
magok követeléseit összefoglalták, akkor gyakorlott 
szeme már is észrevette, hol van a határ a teljesít
hető és az el nem fogadható feltételek között. Az a 
toll azonban, mellyel a követelések oldalára meg
jegyzéseket írt, nem Louvois tolla volt, aki a nan- 
tesi ediktumot egy vonással eltörölte. Jenő herceg 
már tudta, hogy Bécs és Pozsony között különbsé
gek vannak, és hogy ennek a különbségnek a tük
rözése az az aggodalom, hogy a magyarokkal nem 
lehet megegyezni. Úgy látta, hogy bár nem a csá
szár rovására, de mindenképpen meg kell egyezni, 
ha fel akarják venni a küzdelmet a franciákkal és 
ha el akarják kerülni azt, hogy a tengeri hatalmak
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a birodalom belső ügyeibe avatkozzanak; ebben 
az esetben azonban minden elfogadhatót el kell 
fogadni, ami nem áll összefüggésben a külső kér
désekkel. Lakjék a király az országban — ameny- 
nyire lehet, mert’ a magyar királynak egyéb or
szága is van; állítson magyar kormányt — ott van 
Esterházy nádor, az a magyar kormány feje; le
gyen magyar királyi hadsereg és ne legyen Ma
gyarországban idegen katonaság — lehet róla szó, 
ha Rákóczi leteszi a fegyvert; három évenkint le
gyen országgyűlés — ennek előkészítése a nádor 
dolga; legyen vallásszabadság — a herceg nem 
volt ellene, mert humánusabb gondolkozású volt, 
mint Lajos király; ne legyenek törvénytelen adók 
és zaklatások. Mindez nagyjából elfogadhatónak 
látszott.

Nyitva kellett hagyni a kérdési, hogy a török
től visszafoglalt területeket a magyar király és a 
magyar kormány alá rendeljék. Jogilag ezt a köve
telést sem lehetett elutasítani, de várni kellett a 
dologgal, mert az a határok védelmével állott kap
csolatban. Elvonulás a határokról ezeknek bizto
sítása nélkül nem volt elképzelhető.

Nem lehetett elfogadni azt a kívánságot, hogy 
a törvényes ellenállás jogát újból visszaállítsák. 
A magyar országgyűlés Magyarország nevében 
mondotta ki, tehát önmagát senki sem mentheti 
fel a szentesített törvény megtartása alól.

Mindenképpen törlendőnek vélte Rákóczinak 
azt a követelését, amely az erdélyi fejedelemségre 
vonatkozó jogait illette, mert Erdély fejedelme a 
magyar király volt. Jenő herceg éppen olyan hatá
rozottsággal és megalkúvás nélkül támadta Rá-

126 



államcsíny bécsben

kóczit a szuverénitás megosztása miatt, mint ami
lyen határozottsággal és megalkuvás nélkül védel
mezte a magyar király szuverénitását a magyar 
királyság egész területén. Hirtelen nem is lehetett 
eldönteni, hogy ki és hogyan védelmezte jobban 
Magyarország érdekét: az, aki a magyar királyság 
oszthatatlanságát kereste, vagy pedig az, ki annak 
szuverénitását! megosztani törekedett.

Mindenesetre az ö érdeme volt a fogalmak 
tisztázása és az éles megkülönböztetés Erdély nem
zetközi státusában. A karlócai béke megkötésekor 
sem az angol, sem a hollandi kormányok nem vol
tak tisztában Erdély helyzetével, amelyről emlék
iratokat készítettek. Ez a fogalomzavar tette lehe
tővé a török kormány beavatkozását, amelyet Jenő 
herceg azzal utasított el, hogy Erdély a magyar 
királynak vitathatatlan és elidegeníthetetlen tulaj
donát képezi. A valóságban ezen az állásponton bu
kott meg Rákóczi mozgalma is.

Szavójai Jenő így jutott el a nemzet fogalmá
hoz. Azt hitte, most már nem kell attól félni, hogy 
nem lesz kompromisszum és nyugodtan indult a 
háborúba, hogy felvegye a küzdelmet azzal az em
berrel, akivel gyermekkora óta útjában állottak 
egymásnak és aki nem volt más, mint aki az ő 
anyját és Rákóczit is bajba sodorta: XIV. Lajos.

*
Habsburg Károly királysága.

XIV. Lajos a spanyol király végrendeletével 
és annak gyors végrehajtásával kezdettől magá
hoz ragadta a kezdeményezést. Unokáját, Anjou
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Fülöp herceget nyomban útnak indította Madrid 
felé. V. Fülöp, az új spanyol király „a spanyolok 
sürgető kérésére“ diadalmenetben kelt át a ledön
tött Pyreneusokon, száműzte az osztrák párt vezé
reit és övé lett a spanyol monarchia — ellenállás 
nélkül és osztatlanul.

Várható ellenségeit azzal előzte meg, hogy 
Portugáliával szövetségre lépett, Barcelona és Sza
vója, Bruxelles és Rajna felé csapatokat küldött.

Amikor Bécsben hírül vették, hogy Bourbon 
Fülöp Madridba érkezett, még mindig nem tudták 
hogyan vegyék fel a harcot XIV. Lajossal, mert 
Spanyolország messze volt és abból csupán a spa
nyol etiquette maradt meg. Nem sokkal volt kü
lönb a helyzet Angliában sem. XIV. Lajos Orange 
fejedelemséget a rijswijki békeszerződésben vissza
térítette ugyan Orániai Vilmosnak, az angol trónt 
azonban a Stuartoknak szánta, magához vette az 
angol trónkövetelőt és kijelentette, hogy ezentúl is 
Stuart Jakabot fogja Anglia királyának tekinteni.

III. Vilmos az első pillanatban nem tudta, ho
gyan és milyen haditervvel induljon a háborúba, 
melynek első eseményei minden tervét felborítot
ták. Szavójai Jenő itáliai sikerei Angliában kevés 
hatást keltettek, mert ott is császártól várták 
segíséget, másrészt pedig Portugália felől akarták 
megtámadni a Bourbonok spanyol királyságát. 
Azok is győztek, akik Portugáliára építették szá
mításaikat, mert Portugália századok óta fontos 
szerepet vitt az angol politikában. A lisszaboni an
gol követ maga mellé vette Lipót császár követét 
Ós addig ostromolták Pedro királyt, míg az a fran
ciáktól a szövetségesek oldalára állott. Mikor ez
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megtörtént, akkor fölkérték a császárt, hogy 
indítsa útnak Károly főherceget, akit kezdettől 
spanyol királynak szánt.

Bécs nagy elhatározások előtt állott. A Habs
burgok spanyol ága II. Károly királyban kihalt, 
az osztrák ág birtokon kívül került és szemmellát- 
hatólag elesett a spanyol örökségtől. Nehéz volt a 
helyzet amiatt is, hogy mindössze két emberből 
állott. Igaz, hogy az idősebbik Józsefnek az osztrák 
ág birtokait, a fiatalabb Károlynak pedig a spanyol 
birodalmat szánták, de életük tartamát senki sem 
láthatta előre. Szavójai Jenőnek, akinek figyelmét 
Lajos király kötötte le, az volt a felfogása, hogy a 
spanyol igényeket nem szabad feladni, semmiről 
nem szabad lemondani, hanem fel kell venni a 
keztyűt, melyet a francia király a Habsburgok elé 
dobott. Ha Lipót szövetségese az angol király el 
tudja érni azt, hogy Lisszabonban alkalmas helyet 
szerezhetnek a partraszállásra, úgy Károly főher
cegnek haladéktalanul útra kell kelnie, hogy angol 
hajókon Lisszabonba vitorlázzék, onnan pedig mi
előbb Spanyolországba jusson.

Nagy volt a vállalkozás, amibe a bécsi udvar 
fogott, de nagy volt a feladat is, amelynek megol
dását Jenő herceg magára vállalta. Most már iga
zán szemtől szembe állott XIV. Lajossal. Nem ki
sebb dologról volt szó, mint Európa hatalmainak 
egy nagy háborúban való megmérkőzéséről. A 
„kis abbé“ mindenkit csatasorba szeretett volna ál
lítani Franciaország ellen; ha vakmerőnek, de 
grandiózusnak is kell neveznünk azt az elhatározá
sát, mellyel a fiatal Károly főherceget ő is „a spa
nyolok sürgető kérésére“ indította útnak a spanyol

9 Horváth: Savója! Jenő herceg. 129
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monarchia meghódítására. Ebben a beállításban 
már az egész spanyol örökösödési háború olyan 
képet kap, mintha minden hatalom Madrid birto
káért vonulna küzdelembe: a franciák éppen úgy, 
mint szövetségeseik. Most már világosan látható 
volt, hogy Jenő herceg azért igyekezett minél széle
sebb utat nyitni Magyarországon a magyar király 
és a magyar nemzet megegyezése előtt, hogy kellő 
hátvédet biztosítson császári urának a franciák 
ellen.

A bécsi udvarban azonban úgy vélték, hogy 
Károly főherceg távozása előtt még néhány fon
tosabb családi ügyet is el kell intézni. Az által, 
hogy a főherceg spanyol királlyá lett, a Habsbur
gok ismét két ágra szakadtak. Mivel pedig mindkét 
ág csak egy-egy férfiből állott, a két ágnak és a 
két férfinak meg kellett egyezniük egymással az 
öröklés kérdésében. így jött létre az a titkos csa
ládi szerződés (1703 szeptember 12), amelynek ér
telmében az egyik ág kihalása esetén ennek összes 
birtokait a másik ág fogja örökölni. A szerződés a 
két főherceg között jött létre és kizárólag az ő sze
mélyeikre vonatkozott.

Felmerült az az aggodalom, hogy mivel Bécs 
és Madrid messze vannak egymástól, már nem lesz 
könnyű megszerezni az örökségét. Ezért az udvar 
jogászai úgy gondolták, hogy III. Károly spanyol 
király, — a spanyol trónt magának követelő Ká
roly főherceg — már ebben az időben, tehát még 
bécsi tartózkodása idején kellő joggal és hatalom
mal rendelkezik ahhoz, hogy spanyol koronájának 
itáliai birtokait, tehát a milánói fejedelemséget és 
a nápoly-sziciliai királyságot bátyjának, József-

130



HABSBURG KÁROLY KIRÁLYSÁGA

nek, illetőleg atyjának, Lipót császárnak engedje 
át. Bécsi felfogás szerint ez nem volt egyéb, minit 
az ismét egységessé vált Habsburg-birtokok ará
nyos elosztása. A francia jogászok szerint ellenben 
a megállapodás a spanyol monarchia megcsonkí
tása volt, a bécsi udvar önkényes eljárása és jog
talan cselekedete.

Egy héttel a családi szerződés megkötése után 
Károly főherceg útra kelt és hajón érkezett Lissza
bonba. Ekkor szállották meg az angol hajókon 
vitt német csapatok Gibraltárt és így vitték tovább 
a főherceget Barcelonába, hol a hozzá csatlakozó 
spanyolokból megalakult az ő spanyol királysága. 
Mivel V. Fülöp a franciákra, III. Károly pedig az 
angolokra és a németekre támaszkodva uralkod
tak, még mindig nyílt kérdés volt az, hogy a spa
nyolok a két idegen király közül melyik mellé fog
nak állani. A végső diadal kérdése tehát nyitva 
maradt. Jenő herceg azt szerette volna, hogy Habs
burg Károly kellő erővel rendelkezzék Bourbon 
Fülöp elűzéséhez. A franciák azonban magukhoz 
ragadták az események irányítását és olyan erő
vel indultak Bécs felé, hogy annak eleste vala
mennyi terv összeomlását jelenthette.

♦

Blenheim—Höchstädt.

Az az előnyomulás, amely 1704 tavaszán 
Strassburg irányából Bécs felé megindult, mellék
színtérré avatta délen Itáliát, északon Belgiumot. 
XIV. Lajosnak nagyobb tervei voltak, ami abból is 
kitűnt, hogy délen megbékült protestáns alattvalói-
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val. A camisardok, amint a délfranciaországi pro
testánsokat nevezték, megszakították összekötteté
seiket a svájci és szavójai protestánsokkal. Az 
északi harctéren is csökkent a veszedelem azáltal, 
hogy az angol fővezér, Marlborough lord hosszú és 
kényelmes hadjáratba kezdett, amely a régi nyo
mokon inkább Spanyol-Németalföld védelmére 
szorítkozott, mint Franciaország megrohanására.

Marlborough egyéniségét egészen más voná
sok adták meg, mint amilyeneket Szavójai Jenő
nél találunk. Családi neve Churchill János volt, ő 
maga Churchill Winston kisnemes fia, ki a hol
landi háborúban még a franciák oldalán harcolt 
és vitézségéért XIV. Lajos is kitüntette. Nővére, 
Churchill Arabella, Stuart Jakab angol király ba
rátnője volt és francia földön szülte neki Berwick 
herceget, aki fiatal korában kél ízben is megfor
dult Magyarországon. Először Károly lotaringiai 
herceg seregében harcolt Buda körül, azután részt 
vett a mohácsi csatában és hazatérve így kapott 
atyjától egy lovasezredet. Meg kell említenünk a 
III. Vilmostól Marlborough grófjává tett Churchill 
János feleségét, Jennings Sárát is, akiben féktelen 
nagyravágyás lakott. A Stuartok bukása után III. 
Vilmos udvarába került és a koronával együtt 
mint udvarhölgyét örökölte öt Anna királynő, akit 
Lady Marlborough férje érdekében egyre jobban 
elzárt a külvilágtól. Az angol külvilág két politikai 
pártból állott. A házaspár a whigokra támaszko
dott, akik a parlamentben többséget alkottak. A 
kisebbségben levő ellenzék, a toryk nem tudtak 
másként védekezni ellenök, minthogy megszerez
ték maguknak lady Marlborough unokanővérét,
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Hill Abigailt és azt igyekeztek Jennings Sára he
lyett a királynő udvarhölgyévé tenni. Marlborough 
szerencséje így lett a nők és a politikai pártok já
tékszerévé.

Tekintettel arra, hogy hadvezért ambíciói a 
bécsi udvar előtt sem voltak ismeretlenek, attól 
kezdve, hogy seregével a Rajna felé közeledett, 
igyekeztek őt Jenő herceggel összehozni. Károly 
főherceg is találkozott vele Düsseldorfban, mikor 
Angliába utazott, de a két hadvezér akkor látta 
először egymást, mikor már az egész Rajna-vonal 
veszedelemben volt. Az együttműködésre már 
amiatt is szükség volt, mert Marlborough herceg 
Spanyol-Németalföld megszállására törekedett, 
mivel pedig annak bajor fejedelem volt a kor
mányzója, a hadjárat Bajorországot is érintette. 
Bajorország volt egyébként az a terület, amerre a 
Rajnán — Strassburg és Kehi között — átkelt há
rom francia hadsereg Bajorország felé igyekezett, 
hogy megkezdje a támadást Bécs ellen. így a se
gítségre a császárnak volt nagyobb szüksége; a 
haditerv, amelynek alapján a döntő csatát meg
vívták, Jenő herceg munkája volt.

A fővezérlet Marlborough lord és Lajos ba
deni őrgróf között oszlott meg, mert az utóbbi 
rangban megelőzte unokafivérét; a hadvezetés 
lelke azonban Jenő herceg maradt. Badeni Lajos 
lassanként háttérbe szorult és társai kerültek hom
loktérbe. 1704 augusztus 13-án érkeztek meg a 
Duna mellett Blenheim faluhoz, amely mögött 
Tallard marsai és Miksa Emánuel bajor választó
fejedelem vettek 'állást. A francia-bajor haderő 
gyalogság, lovasság és tüzérség tekintetében egy-
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formán fölényben volt a szövetségesek fölött, de a 
csatát Marlboroughnak a középen álló seregei dön
tötték el. A lovasság előretörése Tallardot vissza
vonulásra bírta; hátrálása egyre gyorsabb lett és 
már csak seregének romjai érték el Höchstädt köz
séget. Miksa Emanuel első ízben került szembe a 
szavójai herceggel — a franciák oldalán, de vere
sége azt mutatta, hogy a választás nem volt sze
rencsés.

A diadal fontosságát nem annyira Tallard ve
resége mutatta, mint az, hogy fel kell adni mind
azokat a tervekét, melyeket a franciák a bajor vá
lasztóra építettek. Fel kellett adni Lipót császár 
megbuktatását, Bécs megvételét, Ausztria hatal
mának francia-bajor-magyar együttműködés út
ján való megdöntését. Csak most tűnt ki a valóság
ban annak az eljárásnak a fontossága, mellyel 
Szavójai Jenő a Habsburgokat megmentette, ö 
volt az egyetlen, aki XIV. Lajos kártyáiba tekintett 
és aki jól ismerte, nem is tévesztette szemei elől a 
francia király számításait. Előtte mindenki csak 
eszköz volt annak a célnak a szolgálatában, hogy 
XIV. Lajost lefegyverezze. Még az a nagy katonai 
győzelem is, amely felkapta nevét és nagy betűk
kel írta fel a falra, hogy mi lett volna Lipót biro
dalmából, ha Jenő herceg ezt a győzelmet a fran
cia csapatok élén aratja. Nem is volt jó rágondolni 
és Lipót császár lehúnyta szemeit: a győzelem és a 
diadal az övé volt, nem a franciáké.

Ha visszatekintünk Jenő herceg tetteire, ak
kor észre kell vennünk, hogy az induló pont Lipót 
igényének a spanyol örökségre való bejelentése, 
Lajos király spanyolországi uralmának megtáma-
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dása, Lipót hatalmának kihívása volt. Lajos tudta, 
hogy ezt a magyarországi felkelés hiúsíthatja meg. 
Minél nagyobb haderőt küld Lipót császár a ma
gyarok ellen, annál inkább megkönnyíti a francia 
támadást. Éppen ezért Jenő herceg a magyar kér
dés kikapcsolására törekedett; a felkelőkkel való 
megegyezést nem a császárra és minisztereire 
bízta, tehát nem élezte ki az ellentétet, hanem a 
koronás magyar királyt és a magyar kormányt 
bízta meg a tárgyalások bevezetésével', hogy köny- 
nyebb legyen a megegyezés. A tárgyalások nem is 
zárták ki a megegyezést és szabaddá tették a csá
szár erejét. Ebben a reményben indult el Jenő 
herceg a Rajna felé.

Tudatában volt annak, hogy csapatai alig 
állhatják meg hely  őket a franciákkal szemben és 
ezért kérte szoros együttműködésre az angol-hol
landi haderőt. Jogot adott hozzá a szövetségi szer
ződésnek az a kitétele, hogy a szövetség célját a 
császár érdekeinek és jogainak védelme képezi, ö 
volt egyike azoknak, akik a császár fiát, Károly 
főhercegét a franciák által birtokba vett spanyol 
királyság visszavételére küldötték; az angol kor
mány magáévá tette az ügyet és tengeri haderejét 
bocsátotta Károly rendelkezésére. Ha tehát Lajos 
király most unokájának spanyol királyságától az
zal kívánta elhárítani a veszedelmet, hogy a fran
cia haderőt egy német választófejedelemnek bo
csátja rendelkezésére es azt császári ura ellen 
küldi, akkor a császár is megkívánhat annyit, hogy 
ennek a támadásnak a kivédésében a tengeri ha
talmak ne tagadják meg kilátásba helyezett közre
működésükét.
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így történt, hogy a fővezérletben Marlborough 
érvényesült, bár a haditervet Jenő herceg dolgozta 
ki. A herceg igaz színeiben mutatkozott be: finom 
lelke és nemes humanizmusa mindenkinek cso
dálkozását váltotta ki. A dicsőséget átengedte an
gol társának, kinek nagy szüksége volt arra, hogy 
szerzett érdemeit saját helyzetének és állásának 
megszilárdítására fordítsa. Angol történetírók nem 
titkolják, még késő utóda sem védelmezi Marl
borough lordot amiatt, hogy feleségét nyomban 
értesítette a győzelmi babérokról és ezekkel a ba
bérokkal fonták sűrűbbre azt a palánkot, mely a 
Churchill-liázaspár ellenségeit Anna királynőtől 
távol tartotta. A császár azonban megfeledkezni 
látszott Jenő hercegről, mert amíg neki csak bécsi 
házára engedélyezett adómentességet, addig az an
gol fővezért birodalmi hercegi rangra emelte. A 
nyert kitüntetés a Churchill-házaspár számítása 
szerint nagyban emelte tekintélyüket, de csakha
mar úgy találták, hogy ezt még inkább emelné az, 
ha Lipót császár birodalmi fejedelemséget is adna 
hozzá.

Marlborough a blenheimi csata után maga 
kérte a fejedelmi címet, melyet az udvar az együtt
működés kezdetén kilátásba helyezett; hozzátette, 
hogy az adományozó nevezze meg azt a német te
rületet is, melyre az adomány vonatkozik, hogy ne 
lehessen kitérni a kérés elől. Lipót nem gondolt 
ugyan arra, hogy német birodalmának egyik feje
delemségét fogja átruházni Marlborough hercegre, 
de a fővezér mentségére azt is meg kell még emlí
tenünk, hogy az angol jogszokás a címet és a terü
letet nem választja el egymástól. így történt, hogy
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a herceg angol életírójának, Winston Churchillnek 
az tűnt fel, hogy a német történetíró kétszer annyit 
írt erről a kérdésről, mint amennyit a blenheimi 
győzelemről elmondott; a német történetíró pedig 
felrótta Marlborough hercegnek azt, hogy a her
cegi címhez fejedelemséget is követelt. A császár 
nem tudott kitérni a különös kívánság elől és a 
délnémetországi Mindelheim fejedelemséget ado
mányozta neki.

Ha figyelembe vesszük a Churchill-házaspár 
otthoni helyzetét, akkor érthetőnek kell tartanunk, 
hogy miért gyakorolt Marlborough herceg ud
varias, de állandó nyomást a császári udvarra és 
miért igyekezett olyan elismerés birtokába jutni, 
mely honfitársainak figyelmét reá irányítja. Ha
sonló célzattal járt el akkor is, amikor Angliába 
készült, s azzal igyekezett fényesebbé tenni fogad
tatását, hogy az előkelőbb francia hadifoglyokat 
magával vitte. így történt ez Tallard gróf francia 
marsallal is, ki valamikor XIV. Lajos londoni nagy
követe és az angol előkelő társaság ismert alakja 
volt. A csata hevében megkésett lovasságát kereste, 
de rövidlátó szemei miatt eltévedt, fia oldala mel
lett halt meg, ő pedig az ellenség sorai közé került 
és angol fogságba esett. Most Marlborough herceg 
hajóján vitorlázott London felé, ahol fényes dia
dalmenetben mulatta be a Német Birodalom új 
fejedelme annak a győzelemnek az arányait, ame
lyet ő aratott a franciák fölött és melyről ő maga 
írta, hogy „a jó Isten olyan nagy győzelemmel ál
dotta meg ö Felsége fegyvereit, amilyen eddig alig 
volt ismeretes.“

Azt bölcsen elhallgatta, hogy diadalát politi-
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kai barátai tették Anglia ünnepévé, s ugyanakkor 
a whigokkal szembenálló toryk mosolyogva je
gyezték meg, hogy a győzelmet Szavójai Jenő 
aratta, Marlborough csak alkalmazkodott ahhoz a 
haditervhez, melyet a herceg dolgozott ki és amely
nek sikere végett Jenő herceg saját lovasságát is 
az angolok rendelkezésére bocsátotta. Jenő her
cegnek nem volt szüksége diadalmenetre, de ő is 
elérte azt, amit akart. Miksa Emánuel nem tudta 
megvetni lábát Bajorországban; a bajor hadsere
get lefegyverezték; a fejedelemnek ott maradt csa
ládját azonban békében hagyták. A magyarországi 
felkelők, akik hiába várták a francia-bajor segít
ség érkezését, magokra maradtak. Versaillesban 
nem akartak hitelt adni a vereség első híreinek; 
mikor annak valóságáról meggyőződtek, XIV. La
jos megrendült és magába zárkózott, hosszabb 
ideig nem mutatkozott az udvar előtt. Ebből vilá
gosan látszott, milyen súlyt helyezett a hadjárat 
sikerére és mennyire bántotta őt a „kis abbé“ 
diadala.

Az angolok nyomban készek voltak a javas
lattal: kössön békét a császár a magyarokkal és 
szerezze vissza Szavóját a szövetségeseknek. Azt 
remélték ugyanis, hogy, ha sikerül nekik a ma
gyar hátvédre támaszkodva Szavóját eltéríteni a 
franciáktól, akkor a délvidéken harcoló XIV. La
jost könnyű lesz majd észak felől kedvező békére 
kényszeríteni. Mikor József magyar király az an
gol főhadiszálláson megjelent, Marlborough her
ceg emlékiratot nyújtott át neki a magyar kérdés
ről. Az emlékiratot Stepney bécsi angol követ dol
gozta ki és tájékoztatást nyújtott benne arról, ho-
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gyan lehetne békét kötni a magyarokkal. Ez volt 
az a pont, ahol a magyar-kérdés európai fontos
ságra emelkedett, de nem az, ahol megoldották. 
Mert III. Vilmos éppen úgy eszközt látott benne a 
nagy céljai elérésére, mint ahogyan nem tekint
hette azt másnak ellenfele, XIV. Lajos sem.

*

Provencei vállalkozás.

A protestáns hatalmak sohasem hagyták fi
gyelmen kívül a francia protestánsok megsegíté
sét ; annak szóvivői a hozzájok menekült hugenot
ták voltak. Tudván azt, hogy a vállalkozás nehezen 
illeszthető a nagy hadjáratok programmjába, a 
porosz király, mint Orange fejedelemség egyik 
örököse vette kezébe az ügy szorgalmazását és an
nak egy nagyobb vállalat keretébe való illesztését. 
Ügy látszik, Berlinből egyenesen az angol király
nőt keresték meg aziránt, hogy nem volna-e lehet
séges Franciaországot a Földközi tenger felől meg
támadni és ebbe az Angliát érdeklő hadjáratba 
bevonni a francia protestánsokat, akik nem mesz- 
sze laknak a tengertől. Az angol udvar kedvezően 
fogadta ez ajánlatot és 1703-tól kezdve szorosabb 
kapcsolatba lépett a svájci, szavójai és francia
országi protestánsokkal. A blenheim—höchstädti 
csata után a tengeri hatalmak már közösen kérték 
Jenő hercegét arra, hogy a franciák veresége után 
kellően biztosított bécsi udvar is Szavója felé for
dítsa figyelmét. Stepney angol követ azért utazóit 
Becsből az angol főhadiszállásra, hogy Marl
borough herceg is ezt ajánlja figyelmébe József
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királynak; így tette később az udvar magáévá a 
javaslatot.

Jenő herceg elnöke volt ugyan az udvari hadi
tanácsnak, de sohasem kezdeményezett valamit 
egyéni elhatározásból. Vagy a mutatkozó közszük
ségletet várta meg és hajtotta keresztül annak ki
elégítését, vagy másokkal beszélte meg a felmerült 
gondolatok és tervek végrehajtását.

Most, amikor megbízást kapott arra, hogy a 
tervet újból elővegye, fokozott érdeklődéssel for
dult azon terület felé, amelynek sorsa mindig ér
dekelte. Úgy vette észre, hogy Svájc és Szavója 
protestánsai mögött ott van az előnyomulás lehető
sége Franciaország szíve felé. Szemei előtt Burgun
dia, Dauphiné, Provence megszállása lebegett; an
nak nyomában pedig a meglepett XIV. Lajos el
késett megjelenése és veresége. Londonban akként 
látták a helyzetet, hogy Jenő herceg Szavójából 
előretörve az angoloknak szerzi meg Toulont, dél 
felé vonja el a francia haderőt és megmenti 
Angliát. Gibraltár, Barcelona és Toulon birtoka 
új állomásai lesznek az angol tengeri hatalomnak, 
XIV. Lajos hatalma pedig felőrlődik az országát 
körülvevő frontvonalak közölt. Mielőtt a vállalko
zásba belefogott volna, megkérdezte Saint-Sapho- 
rint, aki jól ismerte a helyi viszonyokat. Az értesü
lés több biztatást nyújtott, mint amennyire számí
tani lehetett. Megtudta, hogy az angol kormány 
fokozódó érdeklődést tanúsít a kérdés iránt és hogy 
a turini angol követségen már is kiterjedt akció 
szálai futnak össze. Az angol biztatás és az angol 
pénz sok franciát csalt át a határon; Svájcban 
francia légió alakult és csak kedvező alkalomra
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vár, hogy a franciákkal harcba lépjen. Oda mene
kült Guiscard gróf helytartó fia is, aki Marquis de 
la Bourlie néven volt ismeretes. Guiscard átszökése 
nagyobb hullámokat keltett, mert Saint Saphorin 
már emlékiratban hívta fel Jenő herceg figyelmét 
a franciaországi protestánsok, a camisardok moz
galmára. Mivel akkor elcsendesedtek az itáliai had
járat hullámai, Jenő herceg nem tehetett mást, 
mint, hogy az ő figyelmébe ajánlott Guiscardot 
Blenheim után Marlborough herceg jóindulatú fi
gyelmébe ajánlotta. Guiscard megjelenése Hágá
ban és kedvező fogadtatása érthető feltűnést kel
teit. A protestáns hatalmak figyelmöket most már 
annál erősebben fordították a camisardok felé, 
mert a francia király is értesült a dologról és jó
nak látta felkészülni ellenük. Tekintélyes haderő 
élén nem kisebb ember mint Villars márki vonult 
a délvidékre és ezért nem vezethette személyesen 
Bécs felé az általa megnyert Miksa Emánuel ba
jor választófejedelmet. Talán ezért veszett el, mon
dották, a döntő csata is, Blenheim és Höchstüdt 
között.

Nagy dolgok forogtak kockán. Ezt egyesek 
abból is gondolták, hogy Guiscard márki Genfben 
Szavójai Jenő egyik nővérét vette feleségül; mások 
abból, hogy Villars a hadjárat után a királytól her
cegi rangot kapóit. Jenő herceg két nővére: Janka, 
kit soissonsi hercegnőnek (Mademoiselle de Sois
sons) hívtak és a legfiatalabb Lujza, ki Mademoi
selle de Carignan nevet viselt, Lajos király haragja 
elől menekültek el Párizsból. Egy ideig anyjoknál 
Bruxellesben tartózkodtak, de a később hozzá ér
kezett hírek alapján Jenő herceg megvonta tőlük
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a támogatást. Erre a két hercegnő a szavójai ud
varba költözött, a francia megszállás elől pedig 
Svájcba menekültek. Ott történt, hogy Mademoi
selle de Soissons megismerkedett Guiscard márki
val és Saint Saphorinnal. Az előbbi már Janka 
hercegnő férjeként utazott Hágába, hol Jenő és 
Marlborough hercegeknek bemutatták; feltehető
leg ott jött létre annak a hadjáratnak a terve is, 
melyet a szövetségesek dél felől fognak indítani 
Franciaország ellen. Mikor Svájcba visszatértek, 
Saint Saphorin arról értesítette Jenő herceget, hogy 
Janka hercegnő meghalt; holttestét a szavójai 
Thononban temették el, halála színhelyén, Mor- 
gesban, pedig azt jegyezték be az anyakönyvben, 
hogy „princesse Eugéne“ halt meg. Köztudomású 
volt tehát az, hogy Guiscard márki Jenő herceg 
nővérét bírta feleségül. A Svájcban tartózkodó 
Saint Saphorin az egész idő alatt levelezésben ál
lott Jenő herceggel, fel kell tennünk tehát, hogy 
Jenő herceg ajánlásával került Guiscard márki 
Angliába, hol a királytól egy dragonyos ezredet 
kapott. A hugenotta vezér nemcsak Jenő herceg, 
hanem Viktor Amadeus ajánló levelével is rendel
kezvén, Angliában befolyásos összeköttetésekre 
tett szert.

XIV. Lajos nem volt az az ember, aki előre 
meg nem érezte és nem fogta volna fel, hogy hon
nan fenyegeti a veszedelem és nem kereste volna, 
hogy az hogyan volna elhárítható. Az sem lehetet
len, hogy értesülései voltak a készülő hadjáratról, 
mert ő akart előbb érkezni Szavójába és nem 
akarta engedni, hogy a hugenottáktól várt Szavó
jai Jenő megelőzze. Vendőme herceg csapatai az
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Alpokat övező felhőkből szálltak alá a turini sík
ság felé; Jenő herceg a németországi hadjárat 
miatt csak 1705 tavaszán jelenhetett meg ismét 
Rovereíóban, hogy átvegye a fővezérséget. Ott 
érte a hír Lipót császár haláláról és arról, hogy 
most már csak két Habsburg maradt. József fő
herceg, a koronás magyar király lett a császár, 
öccse Károly főherceg spanyol földön keresett ma
gának királyságot: Hispániát és az Indiákat.

Jenő herceg tudta, hogy nehéz szerepre vál
lalkozik és azt is, hogy csak döntő erővel győzhet 
a franciák felett. Mikor serege élén Turin alatt 
megjelent, mindenki tudta, hogy La Feuillade 
sorsa meg van pecsételve, Viktor Amadeus is ész
revette, hogy mint ragadta magával népét az a tu
dat, hogy szavójai herceg áll a támadó sereg élén.

Jenő hercegnek azonban mindössze 30 ezer 
embere volt, részben az is a porosz királytól küldött 
csapatokból és Viktor Amadeus seregéből állott. 
A turini csatában (1706 szeptember 7) kilőtték a 
lovat alóla, de a herceg nyerte meg az ütközetet. 
A császáriak halottakban, a franciák sebesültek
ben és hadifoglyokban szenvedtek nagy vesztesé
get; az orleánsi herceg súlyosan megsebesülve hát
rált Pinerolo felé, honnan csak nehezen jutott el 
Franciaországba. Mikor a két szavójai herceg Tu- 
rinba bevonult, a nép lelkesedése nem ismert hatá
rokat. ök is érezték, hogy régi vágyuk teljesült: a 
Szavójai Ház függetlenítette magát a francia be
folyástól és visszaszerezte régi határait. A turini 
győzelem Lombardia sorsát is eldöntötte. Az öreg 
Vaudémont herceg kormányzó elmenekült, a 
Bourbonoktól odahelyezett francia-spanyol hely-
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őrség megadta magát (szeptember 26). Milánó 
példáját követték a lombardiai városok és egymás
után kaput nyitottak a császáriak előtt. Ezt az ál
lapotot szentesítette a milánói egyezmény, mely a 
francia befolyásnak egész Itáliában véget vetett 
(1707 márcios 13).

Szavója visszatért a nemrég elhagyott Habs
burgokhoz. Mivel ugyanakkor Daun gróf császári 
tábornok Nápoly megszállásával Dél-Iláliát is el
szakította Spanyolországtól, a Habsburgok uraivá 
lettek a félszigetnek.

József császár azzal hálálta meg Jenő herceg 
érdemeit, hogy őt Milánó kormányzójává nevezte 
ki. Magában véve nem sokat jelentett volna e bi
zalom és elismerés, ha nem lett volna szükséges 
hozzá Károly főherceg megerősítése. Még nem 
akarták ugyanis nyilvánosságra hozni azt, hogy 
Spanyolország itáliai birtokait az osztrák Habs
burgok vették át és így történt, hogy a kinevezési 
okiratot a Barcelonában III. Károly néven ural
kodó Károly főherceg állította ki, tehát Jenő her
ceg formailag spanyol szolgálatba lépett. A milá
nói kormányzóság azt is jelentette, hogy a szavó
jai fejedelemség szomszédságában egy új szavójai 
herceg helyezkedik el, akire nem kisebb feladat 
hárul, mint hogy helyreállítani törekedjék a köz
vetlen kapcsolatot Bécs és Madrid között. Jenő 
herceg fejedelmi pompával vonult be Lombardia 
fővárosába (1707) és nyomban megkezdte az elő
készületet abban az irányban, hogy a tengeri ha
talmakkal együtt közös támadást indítson Francia
ország ellen.

A touloni hadjárat (1707 július—augusztus) 
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azonban nem nagy sikerrel járt. XIV. Lajos észre
vette azt a nagy veszedelmet, amelyet Jenő herceg
nek francia területen való berendezkedése jelen
tett; azt is tudta, hogy az ellenségnek nagy szolgá
latokat tehetnek a délfranciaországi protestánsok. 
Nagyobb haderőt küldött a szövetséges csapatok 
ellen és így sikerült őket visszatérésre bírni, de 
túlzottnak tekintik azt az állítást, hogy a császár
nak a touloni hadjárat tízezer emberébe került. 
Inkább arra kell gondolnunk, amit a vonatkozó 
források mondanak, hogy a Magyarországból vett 
kedvezőtlen hírek alapján távolesőnek tartottak 
olyan hadjáratot, amely Franciaország belsejében 
ismeretlen célokért folyt.

A touloni vállalkozás nem állott első vonalban a 
bécsi tervek között. Az 1703-iki szövetségi szerző
dés ugyanis a sorrendet következőképen állapí
totta meg: az első cél Lombardia megszállása; má
sodik a nápolyi királyság birtokbavétele; csak har
madik a franciaországi hadjárat Szavója felől. A 
bécsi udvarnak tehát sikerült a maga kikötéseit 
elfogadtatnia; a spanyol Habsburgok itáliai birtok
állományából szüksége volt Milánóra, hogy Mad
riddal közlekedni tudjon; a nápoly-sziciliai király
ságra azért, nehogy a Bourbonok az Anjouk jogán 
ismét megkíséreljék egykori délitáliai királyságuk 
megújítását. Jenő herceg maga is csak nehezen 
volt kapható arra, hogy a Szavója lekötésére és 
Lombardia megtartásához szükséges haderőt Hill 
turini angol követ kívánsága szerint Lyon felé 
vezesse. De nem titkolta kedvetlenségét amiatt, 
hogy Lajos ellen nem kapott elég haderőt. Azért 
Marlborough herceget olyan csapatmozdulatok

10 Horváth: Savójai Jenő herceg. 145
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megtételére kérte, amelyek megakadályozhatják, 
hogy a franciák túlerővel vonulhassanak fel a dé
len működő császáriak ellen. Világosan látta ne
hézségeinek hatását a szavójai fejedelem arcán is: 
Viktor Amadeus jó viszonyban kívánt maradni a 
tengeri hatalmakkal és azok helyett rokonára há
rította át a felelősséget azért, mert Lajos királlyal 
szemben visszavonult.

A franciáknak sikerült a protestánsok moz
galmát elfojtani, Provencet és Toulont megmen
teni. Flottájukat azonban elveszítették és a Föld
közi-tenger uralma brit kezekbe került: úgy, 
amint azt az angolok előre kitervelték.

Pro Patria et Libertate.

A magyarországi felkelést sokmindenféle
képpen magyarázták, mert különböző szempon
tokból különböző oldalról ítélték meg.

Rákóczi Ferenc, aki mindenesetre illetékes 
volt arra, hogy megmondja amit akart, sohasem 
mondott mást, minthogy Magyarország független
sége érdekében — a hazáért és a szabadságért — 
fogott fegyvert. Függetlenség alatt értvén a szen
vedett sérelmek megszüntetését, a bécsi miniszterek 
befolyásának elhárítását, a magyar kormány ren
delkezési jogának helyreállítását, a szentesített tör
vények megtartását. Mindezt előre követelte és 
csak azután volt hajlandó a megegyezésre. Ugyan
ezen az állásponton voltak mindazok, akik a szen
vedett sérelmek miatt fegyvert fogtak és Rákóczi 
mögé sorakoztak. Miután pedig a lakosság legna-
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gyobb része mögéje állott, nem lehet azt monda
nunk, hogy Rákóczi elégületlen feudális főurak 
vezére volt. Akik vele szemben a király oldalán 
maradtak, a mozgalom elején igen kevesen voltak 
és leginkább azokból a főurakból kerültek ki, 
akiknek birtokai a nyugati határszéleken feküd
tek. A korabeli források szerint inkább a főurak 
maradtak a király oldalán és a néptömegek állot
tak Rákóczi mögé. Ezt bizonyítja egyébként az is, 
hogy hadserege a százezer főt jóval meghaladta 
és hogy benne Magyarország népei fajra s vallásra 
való tekintet nélkül képviselve voltak.

A mozgalom komolyságát és általános jelle
gét mutatta különben, hogy Rákóczi csapatai egész 
Magyarország területét egyetlen rohammal bir
tokba vették, nemcsak a nyugati határon állottak 
fel, hanem eljutottak az Adriáig. Olyan általános 
volt az elégületlenség, hogy a bécsi politikát senki 
sem védte, védőit; elsöpörte. Szavójai Jenő az ud
vari haditanács elnöki tisztének átvételével maga 
is átértette a helyzet fontosságát. József magyar 
királynak előtérbe állításával elismerte, hogy Ma
gyarország elveszett és nagy volt a veszedelem. 
Erre figyelmeztette őt a császár szövetségeseinek 
az az aggodalma, hogy nem tud majd eleget tenni 
szövetségi kötelezettségeinek és hogy a szövetséges 
hatalmak maguk lesznek majd kénytelenek a csá
szár segítségére sietni, hogy felkelt alattvalóival 
megegyezzék.

Ismét más szempontból nézték a mozgalmat 
a bécsi miniszterek. Grotius Hugónak’, az akkor 
népszerűvé lett jogi kézikönyvéből azt az érvet 
merítették, hogy Magyarország fegyverrel meghő-
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dított tartomány. Ha ezzel a felfogásukkal most 
elhallgattak, annak pusztán az volt az oka, hogy 
a tengeri hatalmak bécsi követei hazulról kapott 
utasításaik értelmében egyre határozottabban kö
vetelték a megegyezést, ebben az irányban közre
működésüket is felajánlották és ezzel a bécsi ud
varban igen rossz hatást keltettek. Ezt a hatást 
örökítik meg azok a történetírók, akik nem ismer
ték a viszonyt Ausztria és Magyarország között. 
Hol azt mondották, hogy ez Anglia és Skócia, majd 
azt, hogy Anglia és Írország viszonyához hasonlí
tott. Winston Churchill, aki ősének, Marlborough 
hercegnek dicsőségét féltette attól, hogy a császár 
nem tudja Szavójai Jenőt a herceg támogatására 
küldeni, megiójja Stepney bécsi angol követet és 
azt állítja róla, hogy a magyarok támogatásával 
túllépte hatáskörét. Még messzebb megy annak a 
hasonlatnak a megkockáztatásával, hogy a császár 
olyan helyzetben volt, mint amilyenben lett volna 
az angol király, ha 1917-ben francia misszió kí
vánt volna közvetíteni Írország és az angol király 
között azért, hogy az ír forradalom ellen Írország
ban álló 40 ezer főnyi angol haderőt a nyugati 
frontra vigyék. Ennek a hasonlatnak semmiféle 
alapja nem volt, mert a magyar mozgalom nem a 
magyar király ellen és nem azért tört ki, hogy a 
magyar királyság ne tartozzék a magyar király fel
sősége alá. Rákóczi szerint az Írországhoz való ha
sonlítás helyett a Skóciához való hasonlítás volt a 
helytálló.

Növelte a bajt az, hogy a vázolt okokból 
olyan mozgalom keletkezett, amely áthidalhatat- 
lanná tette az ellentétet a császár és Rákóczi kö-
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zött. A tengeri hatalmak nem is tudták volna létre
hozni a kiegyezést, mert Rákóczi ragaszkodott ah
hoz, hogy a magyar királyság jelentékeny részét 
szuverén birtokként engedjék át neki. Ezen a pon
ton nyúlt bele a francia diplomácia Rákóczi moz
galmába és igyekezett azt a maga előnyére kihasz
nálni. A történetírók sokáig abban a feltevésben 
voltak, hogy Rákóczi Villars márki bécsi francia 
követnek volt az áldozata; egyesek azt is tudni 
vélték, hogy egy, a követ zsebéből kihullott papír
lap lett Rákóczi árulójává.

Mindez nem így történt. Villars zseniális dip
lomata volt, de nem vette magának azt a fáradtsá
got, hogy a fiatal Rákóczit figyelemre méltassa. 
Ismerte, de nem kedvelte őt. Akit Bécsben legjob
ban kedvelt, az Jenő herceg volt, mert azt magá
hoz méltó ellenfélnek tartotta. Volt is közöttük va
lami kapcsolat, mert fel kell tennünk, hogy közös 
témájuk XIV. Lajos személye és udvara volt. Any- 
nyira, hogy valaki azt mondótta róla, hogy Rá
kóczi mozgalmában a hunok és a germánok har
cát szemlélte kandallója mellől, a tatárok játékait 
— „la petite guerre des Tartares“.

Szavójai Jenőnek egészen más volt a felfogása. 
Jól ismerte Rákóczit és ideális lelkű embernek tar
totta, ki rossz emberek kezébe került. Azok vehet
ték rá, hogy népének szenvedéseit ne saját ural
kodója útján kívánja orvosolni; a francia király
hoz fordult, úgy amint azt neki tanácsolták. Leve
lei börtönbe juttatták őt. Ha meg nem szökik, ak
kor neki, Jenő hercegnek kellett volna közbelépni 
Rákóczi érdekében, akit a Himmelpfortgasseból 
ismert. Nem lehet kételkedni abban, hogy ezt meg
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is tette volna, de csak azon feltétellel, hogy, ha Rá
kóczi elfordul XIV. Lajostól és lemond azokról a 
követelésekről, amelyekre — Jenő herceg felfogása 
szerint — a francia király vágy a francia diplomá
cia vette rá.

Jenő herceg igen jól tudta, hogy Villars már
kit nem lehet Rákóczi miatt felelősségre vonni, 
mint ahogyan ezt az udvarban hitték. A követ 
maga tiltakozott mindenféle gyanúsítás ellen; a 
miniszterek bocsánatot kértek tőle, a császár szük
ségesnek tartotta biztosítani őt arról, hogy ő 
ilyenre nem is gondol. Mindez csak azt bizonyí
totta, hogy a szálak Villars felé vezették, de az ő 
közelében megszakadtak. Mikor azonban Rákóczi 
átkelt a Kárpátokon és a felkelés zászlóját kibon
totta, már francia megbízottakat találunk mellette. 
Azok egyike, Des Alleurs gróf megmondotta, amit 
Jenő herceg magától is tudott, hogy Rákóczi csak 
eszköz a francia király kezében, hogy ébren tartsa 
és megszűnni ne engedje az elégületlenségét: „Em
pecher les mécontents (V estre jamais contents.“

Jenő herceg jól ismerte a franciákat és tudta, 
hogy ők azok, akit megerősítik Rákóczit abban a 
követelésében, hogy a magyar királytól felszaba
dított magyar királyság nagyobbik részét szuverén 
birtokként a maga részére követelje. A források 
tömegének vizsgálatából kitűnik, hogy az erdélyi 
fejedelmek ivadéka az egész magyar nemzet sza
badságáért bontott ugyan zászlót, de hova-tovább 
annál a követelésnél állapodott meg, hogy a ma
gyar király szuverén birtokul engedje át néki az 
erdélyi fejedelemséget, amelyet már magyar ki
rályságába kebelezett.
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A francia megbízottak utasításai és Torcy 
márki üzenetei szerint Lajos király csak azon fel
tétel alatt volt hajlandó szövetségre lépni Rákóczi 
fejedelemmel, ha nem lesz megegyezés a császár 
és a magyar nemzet között. Jenő herceg sajnálta 
Rákóczit, mert tudta, hogy ebbe fog belebukni. 
Bármennyire kedvelte őt, nem tudott melléje ál
lam, mert akkor XIV. Lajost segítette volna győ
zelemhez. Inkább szembefordult vele. A történet
írók szerint a császárt segítette diadalhoz, pedig a 
valóságban a magyar királyt segítette hozzá, hogy 
egész királyságát megtartsa és adandó alkalom
mal egész királyságával és magyar nemzetével 
békére léphessen. Most már tudta, hogy ennek 
Európa szempontjából milyen nagy jelentősége 
volna, mert amint nyugaton a császár ellenfele 
gyengülni kezdett, keléten új hátalom állott Rá
kóczi mögé, hogy annak védelmet nyújtva vitassa 
el a császártól azokat a birtokait, melyeket a fran
ciák még meghagytak neki, Jenő herceg pedig di
csőséges harcokban messze kiterjesztett.

Azokat, melyek alapot nyújtottak neki a vé
dekezéshez, családja fennmaradásához, birtokaik 
és hatalmuk megtartásához.

*

Kelet impériuma.

Jenő herceg politikai éleslátását mutatta, hogy 
az udvari haditanács elnöki székéből a Habsburg 
Birodalom összes problémáival egyformán foglal
kozott. Bármennyire szerette volna is minél előbb 
és minél jobban megtörni XIV. Lajost, nem paza-
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rolhatta volna erre minden erejét anélkül, hogy 
azok hiányát máshol nem érezte volna meg. Ami
kor Franciaországot elhagyta, még csak XIV. La
jost látta maga előtt; attól kezdve, hogy sorsa el
vált a francia királytól, minden idejét a császár 
szolgálatának szentelte; most, hogy a császár egész 
birodalmának problémái előtte feküdtek, egyre 
világosabban látta, hogy azok több irányban oszt
ják meg a figyelmét.

Külön határai és viszonyai voltak Németor
szágnak; egészen más volt a helyzete Itáliának; is
mét más Ausztriának; a Dunamedencét azoktól 
eltérő, nagyrészt ismeretlen országok vették körül. 
Nyugati ember előtt újak voltak a nevek és a fo
galmak; az új nevekhez és fogalmakhoz új és is
meretlen erők és tényezők járultak. Ha nehéz volt 
Franciaországban kellőképpen tájékozódni az an
gol, német, spanyol viszonyokról, akkor mind
ezekhez hozzájárult keleten egy egész sereg új do
log, amiről addig semmit sem hallott. A németeken 
és olaszokon kívül ott voltak a magyarok, akik fö
lött a császár mint Magyarország királya uralko
dott. A magyar királyság viszont nem tartomány 
volt, hanem birodalom. Tartomány volt Csehor
szág, mint német választófejedelemség, de mint 
német tartomány nem tisztán német lakossággal 
rendelkezett. A csehek szlávok voltak, akikről 
Franciaországban alig tudtak valamit, pedig a szlá
vok nagy tömegben éltek, mert azok voltak a len
gyelek is, akiknek országa végtelen síkságon át 
egészen Skandináviáig terjedt és akiknek a fran
ciák akartak királyt adni — a Habsburgok ellen.

Nem lehetett tudni, miért nézett Szobieszky
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János lengyel király mindig Bécs felé, Magyar
ország felé, a Fekete-tenger felé, mikor ez a há
rom irány Lengyelország határainak csak egyik 
oldalán találkozott. A nagy lengyel birodalom 
olyan kérdésekre pazarolta erejét, amelyek déli 
szomszédait közelebbről érdekelték és ellene for
dították. A dolog nem is lehetett annyira észszerű, 
ha Lengyelországban minden attól függött, hogy 
ki lesz az új király. A királyt ugyanis a nagy biro
dalom minden részéből összesereglett nemesek vá
lasztották, akik a választás előtt ellentétes pár
tokba tömörültek; a különböző pártok élén külön
böző vezérek állottak; a különböző vezéreket azok 
fizették, akik a lengyel királyi trónt magoknak 
akarták megszerezni. Trón és korona, királyság és 
birodalom együtt várták az új gazdát abban a né
pes és színes gyülekezetben, melyét a királyválasz
tás ügye és érdekei összehoztak. János király ha
lálakor így lett legkevesebb reménye a trónhoz fiá
nak, Szobieszky Jakabnak. Fellépett Jenő herceg 
unokafivére, Conti herceg is; fel a lotaringiai és 
neuburgi fejedelmek, de a választásból Frigyes 
Ágost szász fejedelem került ki győztesen, aki a 
császárnak ígért szövetséget. Jenő herceg meg
nyugvással értesült arról, hogy ezentúl nem lesz 
baj a lengyelekkel. Azzal, hogy a lengyelek egy
más között megoszlottak és hogy Lengyelország
nak nem volt olyan nagy az ereje, mint amilyen 
nagy volt a területe, azzal senki sem törődött.

Azzal sem törődtek, hogy az új király nem 
tudta, hogy szemben áll vele a svéd királyság. Még 
ha tudta volna, sem vette volna komolyan a vesze
delmet, mert Svédország túl volt a tengeren.
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A véletlennek lehetett betudni, hogy ott is új 
király lépett a trónra és hogy a fiatal XII. Károly 
1698-ban Franciaország oldalára állott. Hogy mit 
tudott volna segíteni neki XIV. Lajos, akinek je
löltje a királyválasztáson elbukott, azt nem volt 
könnyű megmondani. Torcy márkinak azonban 
eltökélt szándéka volt, hogy fiatal szövetségesét 
közelebb fogja hozni a császár felé, hogy ez köny- 
nyebben kiejtse kezéből a spanyol örökséget.

Mikor a karlócai kongresszuson a török béke
szerződés megalkotásán fáradoztak és Torcynak le 
kellett mondania a török segítségről, akkor a fran
cia diplomácia már egymásután sorakoztatta fel 
új szövetségeseit, akiket ezúttal lengyel földön 
gyűjtött össze. Oda törtek be a svédek, oda mene
kült fogságából Rákóczi Ferenc és ott igyekeztek a 
franciák új jelöltet állítani Frigyes Ágost ellené
ben. A vezetést a svédek ragadták magukhoz. Fia
tal királyuk fényesen megfelelt Torcy várakozásai
nak. Mindenekelőtt Dániába vonult és megnehezí
tette azt, hogy a dánok Franciaország ellen küld
jenek1 csapatokat. Dánia ugyanis szövetségben és 
szoros kapcsolatban állott a császárral, kit a své
dek ellen segített; a hollandokkal és angolokkal, 
akiknek dán csapátokat bocsátott rendelkezé
sükre. III. Vilmos angol király ifjabbik leányát a 
dán király fivére vette nőül, ez pedig 1702-ben 
Anglia trónjára lépett; Anna királynő természe
tesnek tartotta, hogy férjének hazája nem fogja 
cserben hagyni Angliái a franciák ellenében. Torcy 
márki ezek után nagy sikernek tartotta Dánia ve
reségét, de még nagyobbnak azt, hogy a diadalmas 
svéd csapatok röviddel azután átlépték a lengyel 
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határt. XII. Károly merész volt és határozott. Le
mondatta Frigyes Ágostot és helyette a francia
barát Leszczynsky Szaniszlót ültette a trónra. Ter
mészetes szövetségese volt tehát Rákóczi Ferenc
nek is, aki lengyel földről francia szövetségben vo
nult Magyarországba.

Amikor ennyi diadal után XII. Károly 40 ezer 
svéd harcos élén Szászországban megjelent és 
Lipcse mellett tábort ütött, mindenki attól tarott, 
hogy a császár nem sokáig fogja magát biztonság
ban érezni Bécsben. Kelet felől olyan felhő vonult 
fel, amelynek várható villámai megállították még 
a francia háborút is. Jenő hercegnék elég oka volt 
tehát arra, hogy a nyugati problémák mellett a ke
leti kérdéssel foglalkozzék. Minél jobban elmerült 
azonban ennek tanulmányozásában, annál na
gyobb meglepetéssel vette észre, hogy a svéd had
erő egyhelyben marad. Nemcsak hetek, nem is hó
napok, hanem évek múltak el anélkül, hogy valaki 
meg tudta volna mondani, mit akar a svéd király 
és miért nem hagyja el szászországi táborhelyét. 
Annyira nem, hogy Marlborough herceg távoli te
rületekről utazott hozza, hogy maga keresse meg 
a rejtély okát.

♦

Az orosz probléma.

Jenő herceg magától rájött a titokra, mely 
abban állott, hogy XII. Károly mögött haladt Nagy 
Péter orosz cár és egymásután elfoglalta Svédor
szág balti tartományait. A moszkvai birodalom eb
ben az időben vette fel kapcsolatait a nyugati ál-

155



SZAVÓJAI JENŐ HERCEG

lamokkal. Ekkor vetette meg lábát a Keleti-tenger 
partján és igyekezett bekapcsolódni az európai ha
talmak közösségébe. Péter cár maga állott a refor
mok élére. A kormányzat legtöbb terén nyugati 
szakembereket alkalmazott. Városai nyugati sza- 
básúak voltak, első sorban az új főváros, mely a 
cár után Pétervár nevet kapott.

Oroszország ereje azonban nem abból a nyu
gati szabású államból állott, melyet a nyugati or
szágok felől néző idegenek kialakulni láttak. In
kább rejlett az ország ereje abban a végtelen sík
ságban, amelynek határait senki sem ismerte és 
titkait nem tudta ellenőrizni. Hogy Moszkva irá
nyában mi történt, azt az oroszok sem igen akar
ták, hogy mindenki tudja. Nagy Péter birodalma 
nyugati kapcsolatok és minden nyugati szabású 
reform ellenére is elzárta magát a külvilágtól. Ami
kor később az európai vasutak hálózatába kapcso
lódott, ugyanez az elzárkózás késztette arra, hogy 
a síneket szélesebb alapon építse meg és megnehe
zítse vele az idegeneknek a határ átlépését.

Annak a politikai és társadalmi közösségnek, 
amely orosz területen kialakult, nem is a nyugati 
reformok adták meg a jellegét, hanem az orosz 
egyház. Az orosz egyház a bizánci államegyház 
örökét vette át és annak hagyományait őrizte; 
gondosan védelmezve azt minden külső hatástól 
és minden idegen befolyástól. Ezek közé a hagyo
mányok közé tartozott az is, hogy a moszkvai 
nagyfejedelem a jogszerű örököse és utóda volt — 
amint mondották — a bizánci császároknak. Mint 
ilyen, ő volt legfőbb védője és reménysége mind
azoknak a görögkeleti népeknek, amelyek török
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uralom alatt szenvedtek. Lassanként hozzájárult 
ehhez az a törekvés, hogy mindazoknak a görög
keleti népeknek a figyelmét Moszkva felé vonják, 
amelyek keresztény, de nem görögkeleti fejedel
mek alatt éltek. így vált érthetővé az az ellentét, 
amely Bécs és Moszkva között lassan kialakult.

Első nyomai a XVII. század közepéig vissza
nyúlnak, első kirobbanását azonban csak akkor 
találjuk meg, amikor Lipót csapatai 1687-ben Er
délyt megszállották és a császár első ízben tiltako
zott az ellen, hogy a moszkvai nagyfejedelem szin
tén császári címet használjon. Mint Lipót császár 
mondotta: „császári címmel és előjoggal a világ 
valamennyi királya közül egyedül a római csá
szár él.“

Nagy Péter tiltakozására nem válaszolt, de 
mikor 1698-ban arról értesült, hogy Lipót a török 
háborút be akarja fejezni, maga utazott Bécsbeés 
személyesen nyújtotta át ez ellen a maga tiltakozó 
jegyzékét Kinsky gróf udvari kancellárnak. így 
történt, hogy ő is meghívást kapott a karlócai béke
kongresszusra és ő is aláírhatta a karlócai szerző
dést, annak alapján pedig 1700-ban ő is megköt
hette a törökkel a maga külön békeszerződését.

Péter cár Bécsben két emberrel találkozott, 
akinek nevét külön meg kell említenünk. Az egyik 
Szavójai Jenő volt, akit igen nagyra tartott a török 
szultán fölött aratott győzelme miatt. Ilyen győze
lemmel az oroszok akkor még nem dicsekedhettek 
és így érthető volt, hogy a cár sohasem feledte 
többé el a zentai hőssel való találkozást. Volt azon
ban az éremnek egy másik oldala is. Az orosz cár 
azzal az emberrel találta szemben magát, akinek
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győzelme folytán a görögkeleti népeknek új tö
megei kerültek katolikus fejedelem alá, ez pedig 
új ellentétek magvává lehetett az osztrák és az 
orosz hatalmak, a Habsburgok és a Romanovok 
között.Éppen azért volt fontos azzal a másik em
berrel való találkozása, ki nem volt más, mint 
Csernojevics Arzén ipeki szerb pátriárka; annak a 
nagy szerb néptömegnek a vezére, amely Lipót 
császártól Magyarország területén talált mene
déket.

Ezek a jelenségek azt a gondolatot ébresztet
ték a moszkvai politika vezetőiben, hogy a cár az 
általa védett orthodox népek útján döntő súlyra 
tehet szert Kelet-Európa uralkodói között. A kar- 
lóciai békekongresszus, amelyen Péter cár követe 
részvett, nem is kényszerítette a szerbeket arra, 
hogy elhagyják Lipót országait.

Jenő hercegnek feltűnt az, hogy a svéd király 
háta mögött az oroszok minden földet megszállnak 
és hogy XII. Károly svéd király évekig nem tudta 
elhatározni magát arra, hogy a franciák szövetsé
gében Lipót császár ellen vonuljon-e, vagy pedig 
Péter cárt kövesse az orosz puszták rejtelmes tá
volába. Mióta megismerte a Keletet, azóta egyre 
növekvő érdeklődéssel figyelte a cár játékát. Csak 
most vette észre, mennyire fontos volt az, mikor az 
1704-i lengyel királyválasztás alkalmával Péter 
cár a lengyel koronát egyszerre két embernek kí
nálta fel: neki és Rákóczinak. Ebből az követke
zett, hogy a moszkvai politika ezt a két embert 
figyelemmel kísérte és együtt készült bevonni őket 
legközelebbi programmjába. Az biztos volt előtte, 
hogy Jenő herceg nem fogadja el a lengyel koro-
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nát, de mi lesz akkor, ha Rákóczi elfogadja? A ko
ronát egyelőre Rákóczi sem fogadta el és így nem 
fenyegette Bécset az a veszedelem, hogy a lengyel 
trón birtokában Lengyelország erejét arra hasz
nálja fel, hogy magának a magyar koronát meg
szerezze.

Rákóczi szintén felismerte az orosz hatalom 
erejét és fontosságát. Neki magának is bőven vol
tak görögkeleti katonái és hivei. Fontosnak tar
totta tehát a maga helyzetének szempontjából azt, 
hogy a görögkeleti szláv népek legfőbb védőjével 
jó viszonyban legyen. Nem tudta ugyan azt, amit 
Jenő herceg már akkor észrevett, hogy ezzel nyi
totta meg az utat az orosz hatalom előtt a Duna- 
medencébe; de azt igen, hogy Péter cár növekvő 
ereje pótolni képes azt, amit Lajos király hanyatló 
ereje már megadni nem tud: az erőt a Habsbur
gok hatalmának megdöntéséhez — ha megengedi 
azt Szavójai Jenő herceg.

A hullámhegyek ormán egymással szemben 
világították meg őket az európai vihar villámai.
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IV. VÁLTAKOZÓ SZELEK.

Versailles megváltozik.

Bármilyen cél irányában, bármilyen lanka
datlanul és bármennyire töretlenül haladnak is az 
emberi törekvések, mégis ki vannak téve a fejlő
dés törvényeinek, melyeknek lényegét a változás 
adja meg. Ha valaki sokáig egyhelyben marad, 
körötte lassanként minden megváltozik. Amikor 
XIV. Lajos hatvan évi uralkodása után körülné
zett, már igen sok embert nem látott maga mellett 
a régiek közül. Még Franciaország sem volt az 
1703-ban, mint ami 1643-ban volt. Nemcsak azok 
nem voltak életben, aki trónralépésekor az ügye
ket intézték, hanem azóta is két újabb nemzedék 
élte le életét. Senkisem csodálkozott azon, hogy a 
harmadik nemzedéknek mások a felfogásai, élet
formái, életkörülményei, mint az elsőnek voltak.

Mazarin nyomát a Colbertek tüntették el, akik 
nagy gazdasági tervekkel indultak a spanyol világ
hatalom átvételére, de hová lettek a Colbertek? 
Hosszú idők vándorait akkor is megviselik a vál
tozások, ha fejedelmi trónon ülnek. Lajos király
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még fiatalos lendülettel maga vette át a Golbertek 
politikáját 1681-ben, de a protestáns hatalmak 
ősszecsükódása megállította. Északon Angliától 
Poroszországig óriási gát alakult és fel kellett adni 
a reményt, hogy azt áttörhesse.

Ösztönszerűleg fordult dél felé. Abban a fel
tevésben volt, hogy hátát az északi gátnak vetve 
dél felé talál kijáratot. Nem lett volna neki méltó 
ellenfele Szavójai Jenő, ha nem ismerte volna el
lenfelének számításait. Aki Jenő herceg tetteiben 
összefüggést és kapcsolatokat keres, annak XIV. 
Lajost kell néznie; most is észrefogja venni azt, 
hogyan sietett megelőzni az észak felől szorított 
franciákat. A török háború befejezése után, mikor 
már nagy teljesítmények állottak mögötte és 
Európának egyik leghíresebb hadvezére volt, ak
kor a „kis abbé“ szíve vágya után indulva, délről 
kereste az utat Versailles felé. Ha nem jutott el 
addig, az semmit sem von le annak fontosságából, 
hogy egyet gondolt XIV. Lajossal. Az sem ő rajta 
múlt, hogy e gondolatot nem tudta kiaknázni és 
hogy nem ő lett a győztes. A babért sem kellett át
engednie más hadvezérnek, mert a királyt olyan 
hadvezér győzte le, akivel szemben alig volt véde
kezés. Az öregedő XIV. Lajos fölött lassanként 
úrrá létt az idő és a változás.

A háború sokáig tartott, a termés hosszú 
évek óta silány volt, a tenger felől észrevehetővé 
vált a blokád. A lakosság általában elszegényedett 
és egyes vidékeken nyílt elégületlenség ütötte fel a 
fejét. A panaszok beláthatatlan tömegében lassan
ként az lett állandóvá és tért vissza növekvő erő
vel, hogy a hadbavonult családtagokat elnyelte a

11 Horváth: Savójai Jenő herceg. 161
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háború és senki sem tudta, hogy miért és ki ellen 
folytat háborút a király, aki maga is öregszik. A 
Colbertekről mindenki tudta, hogy húsz éven át kí
méletlen politikát vittek. Azután másik húsz éven 
át, a király személye állott előtérben. A háború 
ötödik évtizedében már mindenki sejtette, hogy 
nem lehet kitérni a változások elöl. Tudta ezt az 
utolsó Colbert is, aki még szolgálatban volt. A nagy 
Colbert fia, Torcy márki, Croissy márki halála óta 
(1696) vitte a külügyeket; de már jelentékenyen 
eltávolodott családjának erőszakos politikájától. 
Amíg Croissy márki a külpolitikát a hadseregre 
építette, addig azt lehetett mondani, hogy nem tud 
kitérni Louvois hadügyminiszter követelései elől. 
Louvois azonban meghalt és Torcy márki szabad 
kezet kapott. Neki volt az eszménye az, hogy Fran
ciaországnak képzett diplomatái legyenek és már 
meg legyen nyerve az ütközet akkor, mikor a ka
tonák útnak indulnak. Az arte della guerra mellett 
ő fejlesztette ki a diplomácia művészetét, amely
nek, mint művészetnek története, ő vele kezdődik.

Világosan látni lehetett politikájában azt a 
gondolatot, hogyan idegenkedik Franciaország 
csökkenő erőinek pazarlásától és igénybevételétől. 
Még jobban kitűnt azonban ez Vauban marsai 
politikájából; pedig az nem is volt politika, mert 
várak építéséből állott. Sébastien Prestre de 
Vauban szegény árva fiú volt, akit papok nevel
tek fel. Szegénységében hátra szorítva lett katonai 
mérnökké, de Mazarin bíboros is csak későn szer
zett hadnagyi rangot a fiatalembernek, hogy a ma
gasabb rangok felé indulhasson. Míg a király kato
nái messze földeken harcoltak', Vauban a határo-
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kon belül bevehetetlen erődök építésével bíbelő
dött. Hogy ki ellen kellett bevehetetlen várakat 
építeni, azt ő maga sem tudta. Mindenesetre az el
lenség ellen. Nem tudta, hogy az ő munkájának 
valamikor beláthatatlan jelentősége lesz, mert 
Franciaország csökkenő lakossága, melyet Louvois 
háborúi fogyasztottak, növekvő terület mellett 
egyre inkább védelemre szorult, ö csak azt tudta, 
hogy amikor a várait építő nép között járt, annak 
olyan bajait, szegénységét látta, melyről az udvar 
nem vesz tudomást, azokról Versailles urainak 
fogalmuk sem volt. Éppen ezért a királyt a nantesi 
ediktum visszavételére kérte, de akkor még 
Louvois volt a miniszter és nem hallgattak a mér
nökre. Mivel úgy hitte, hogy nem ismerik eléggé 
az ország bajait, emlékiratban fejtette ki őket. Mi
kor látta, hogy az iratot valahol a király körül 
elsüllyesztették, majdnem tíz évi várakozás után 
azzal igyekezett magától elhárítani a felelősséget 
Franciaország romlásáéit, hogy az emlékiratot 
röpiratban tette közé. XIV. Lajos elrendelte a röp- 
irat elkobzását, mert nem szerették hallani az 
igazságot; mikor a szerző a rendeletről értesült, 
megszakadt a szíve.

Vauban marsairól jegyezte fel a történelem 
azt, hogy megjósolta a nagy francia forradalmat, 
pedig ő nem jósolt meg semmit. Csak azt írta meg, 
amit maga körül látott és amit Lajos király nem 
akart meglátni maga körül: azt, hogy mindenkinél 
diadalmasabb ellensége támadt neki az időben és 
a változásban.

*
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Háború Flandriában.

A szövetséges hatalmak hosszú ideig kitar
tottak azon gondolat mellett, hogy a háborút csak 
XIV. Lajos hódító terveinek és politikájának le
fegyverzésével fogják befejezni. III. Vilmos király 
tekintélye nagy mértékben hozzájárult ahhoz, 
hogy a döntést Spanyol-Németalföld területén erő
szakolják ki. Nemcsak azért, mert a protestáns ha
talmak frontvonalának közepén feküdt Belgium, 
hanem, mert onnan volt legjobban megközelíthető 
az ellenség fővárosa, Párizs és Versailles.

Marlborough lordnak sikerült is a protestáns 
fejedelmek támogatása mellett diadalt aratnia 
Villeroy marsai fölött, de a Ramilliesnél vívott 
csata (1706) után a döntő győzelem gyorsabb meg
szerzése érdekében kívánatossá lelt, hogy a csá
szár erőit is Németalföldre vonják. Marlborough 
herceg legjobban tudta, hogy ennek az elhatáro
zásnak a gyökerei Angliában vannak, ö tudta leg
jobban, hogy feleségének egyre nehezebbé válik a 
helyzete Anna királynő oldalán, akit az uralomra 
törő ellenzék minden áron rá akar bírni arra, hogy 
felesége helyett más udvarhölgyet válasszon ma
gának, Marlborough hercegné után pedig bocsássa 
el Marlborough herceget is.

A hercegi házaspár levelei ugyan csak azt 
árulják el, hogy mennyire fájdalmas lesz nekik a 
királyi kegy és a hatalom elvesztése; de nem mu
tatják azt, hogy ebben a felfogásban nem min
denki osztozott velők, mert Angliában egyre töb
ben akadtak olyanok, akik a döntő győzelem után 
a háborút már fölöslegesnek tartották. Ha igaz az,
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hogy Marlborough hercegnek tudomása volt erről 
és ő is belátta, hogy jobb lett volna Ramillies után 
befejezni a háborút, akkor nemcsak azért hárul 
rá a felelősség, mert a háborút folytatta és ezzel 
mások pusztulásával együtt a saját bukását elő
készítette, hanem azért is, mert az események irá
nyítását Torcy márkinak engedte át.

Ezek után érthető, hogy miért fogadta Marl
borough herceg olyan nagy tisztelettel Szavójai 
Jenőt, mikor az a flandriai harctérre érkezett. Úgy 
tekintette őt, mint akinek helyzete megingathatat
lan, mert az ő vállain nyugszik a Habsburgok ha
talma; benne van minden reménységük az ő urai
nak, akik világért sem ejtenék el a maguk embe
rét. Atlasz ő, ki olyan terhet visel, amilyent ha 
Marlborough vállaira tennének, akkor a toryk 
megbuktatnák őt és terhével együtt a földre zu
hanna. Jenő herceg nagyságában saját gyengesé
gét látta, mert az ő keze meg volt kötve, míg 
azé szabad volt; neki olyan nagy gondjai voltak, 
amilyeneket Jenő herceg nem ismert; neki segítség 
kellett és ime most megjelent előtte az, aki meg 
tudja segíteni öt. Nemcsak a harctéren, hanem ott
hon is használhat neki.

Jenő herceg ugyan mindezekre nem gondolt, 
hanem csak arra, hogy közös erővel fognak tá
madni Lajos király ellen. Szemei előtt nem az an
gol politikusok intrikái lebegtek, hanem a francia 
király alakjának körvonalai látszottak. Anyja még 
élt Bruxellesben, most ott volt az ő szomszédságá
ban, hogy felvegye a végső küzdelmet anyja ellen
ségével. Hirtelen el is feledte, hogy nagyobb erő 
kellene ahhoz, mint amilyennel Marlborough ren-
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delkezik. Arra sem gondolt, hogy az nem lépi túl a 
közepes ember határait. Úgy tűnik fel neki, hogy 
mindig valami olyanra gondol, amit más nem lát: 
mindig levelet ír, vagy levelet vár; úgy látszik, 
egyéniségének súlypontja, egész figyelme másutt 
van; kívül esik azon a területen, ahol egy ült közös 
feladatokat kell megoldaniok. Jenő herceg mind
ezt nem látta és okait nem kereste, mert ő le nem 
vette szemét a fasoros országulakról, melyek a 
végtelenségben tűntek el, de amelyeknek végében 
valahol ott kell lenniök Párizs tornyainak.

Azt hitte közelebb viszi azok felé az a nagy 
ütközet, amelybe közösen megállapított tervek 
alapján, a flandriai harctéren, Oudenaarde mellett 
bocsátkoztak (1708. július 11.) A franciák élén a 
burgundi herceg, Lajos király unokája állott; 
méltó ellenfele a Szavójai hercegnek, mert felesége 
Viktor Amadeus fejedelem lánya, szavójai herceg
nő volt. Királyi vér, királyi vérrel szemben. A her
ceg oldalán Szavójai Jenő unokafivére Vendóme 
herceg vitte a vezérletet és ebben a csatában külö
nösképpen az a Jenő herceg ragadta magához a 
kezdeményezést, aki magában, a többi herceggel 
szemben állott.

Ha mindenki egyformán elismeri vakmerősé
gét, akkor biztosra kell vennünk, hogy tudta, kik
kel áll szemben. Azt is tudta, hogy a támadást a 
franciák fogják kezdeni, de nem sejtette, hogy a 
burgundi herceget habozása már a csata elején 
visszavonulásra bírja. Az angol és hollandi, dán és 
német, porosz és osztrák csapatok széles vonalban 
keltek át a Schelde folyón és körülvették a fran
ciákat. Vezéreiknek foglyul ejtését egyedül az aka-
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dályozta meg, hogy leszállt az est és megeredt az 
eső. A burgundi herceg és Ven dómé egymást okol
ták a vereség miatt. Flandria széliében a szövetsé
gesek birtokába került; most már csak Lille falai 
tartóztatták fel — egy ideig — az előnyomulást. 
Franciaország fölötte súlyos helyzetbe került. 
Hogy az invázió feltartóztatható legyen, Berwick 
herceg vette át a fővezérletet, de már ő sem tudta 
elejét venni Lille ostromának.

Jenő herceg Lille felé akarta megnyitni az 
utat Párizs irányában; XIV. Lajos marsaljai vala
mennyien a visszavonulást emlegették és tanácsol
ták. Ügy látszott, hogy senki sem fogja feltartóz
tatni a „kis abbét“ és a sors nem fogja megkímélni 
XIV. Lajost attól, hogy Jenő hercegtől, a „kis 
abbétól“, az elűzött fiútól diktált békét fogadjon 
el. A sors nem akarta, hogy eddig fejlődjék a do
log. Jenő herceg balszeme fölött golyó fúródott a 
fejébe és okozott majdnem katasztrófát. A hadve
zetés egész terhe Marlborough hercegre hárult. Az 
egyik oldalon Lillet ostromolta, másikon Jenő her
ceg segítségét nélkülözte, a harmadikon pedig 
egyre nagyobb aggodalommal értesült arról, mint 
ássák alá helyzetét angolországi ellenségei.

Jenő herceg sebe még be sem gyógyult, mikor 
a mechelni érsek levélben értesítette őt, hogy anyja 
(október 10-én) Bruxellesben a halotti szentségek 
felvétele után — „fort chrestiennement admi- 
nistrée des sacraments de VEglise“ — meghalt. 
Olimpia hercegnő abban a tudatban húnyta le 
szemeit, Rogy fia ellenállás nélkül halad előre Ver
sailles felé. A sors különös játékaként éppen akkor 
volt hozzá legközelebb az a fiú, kit legjobban sze-
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retelt, mikor örökre eltávozott. Bár nem volt al
kalma még egyszer látni őt, a fiú fájdalmát elfoj
tották azok a fordulatok, melyek gyors ütemben 
kergették egymást az ellenfelek között.

ö is ott volt Lille bevételénél (november 25), 
de halvány sejtelme sem volt arról, hogy Marlbo
rough herceg az ellenséges frontokon keresztül tit
kos levelezésben áll sógorával, Berwick herceggel. 
Nem szenved késtséget, hogy hazulról vett értesü
lései bírták rá arra, hogy megingott helyzetét ezen 
az úton próbálja megmenteni. Ha azonban Jenő 
herceg tudott volna e különös esetről, akkor nem
csak az jutott volna eszébe, ami Viktor Amadeus 
és Tessé marsai között végbement, hanem sokkal 
inkább az, hogy mindketten Torcy márki kezében 
vannak.

XIV. Lajos külügyminisztere a diplomácia 
fegyvereivel valóban jóval nagyobb sikert ért el, 
mint a király katonái, ö tudta, hogy a marsalok 
vereséget szenvedtek és más úton kívánta feltar
tóztatni Franciaország ellenségeit. Marlborough 
herceg maga sem volt olyan jól értesülve az angol
országi eseményekről, mint amilyen értesülésekét 
Torcy márki kapott az angol fővárosból. Azt is 
tudta, hogy Franciaország erői még nem merültek 
ki annyira, hogy a háborút nem tudná folytatni, 
de biztos volt tenne, hogy ha Lille bevétele után 
békét kér, akkor mindenki elhiszi, hogy XIV. La
jos végső szükségben van és a fegyverletételt kí
vánja elkerülni. Bécsben úgy látták a helyzetet, 
hogy a megszorult Lajos király Lille után egyene
sen a helyzet kulcsát nyújtotta át József császár
nak'. Legalább is ezt a benyomást adták tovább
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Jenő hercegnek, aki mitsem tudott arról, hogy 
Marlborough herceg is az ellenséggel levelezik.

Joggal hihette tehát azt, amíg útban volt Hol
landia felé, hol a béketárgyalásoknak meg kellett 
kezdődniök, hogy a háború döntő stádiumba ju
tott. Azon gondolkozott, mit kívánjon Lajos király
tól, aki kapitulálni fog. Tudta, hogy kettőjük kö
zül az egyik alúl marad a háborúban; a jelek sze
rint ime Lajos király az, aki kénytelen letenni a 
fegyvert. Ügy vélte, hogy az lesz rá nézve a legna
gyobb büntetés, ha le kell mondania Spanyolor- 
száról és a spanyol örökségről. Emlékezett rá, 
hogy a háború a spanyol örökség dolgából indult 
ki; logikus befejezése nem lehet más, mint hogy a 
spanyol örökség Károly főhercegnek jút, kit egy
kor ő maga indítóit el Spanyolországba.

Jenő herceg tervezgetéseit azonban egyetlen 
tollvonással húzta át Torcy márki, aki abból in
dult ki, hogy ha Hollandia adja a legtöbb katonát 
a szövetséges haderőnek, akkor Hollandia meg
nyerésére kell törekedni, mert nélküle az ellensé
ges hatalmak nem folytathatják a hadműveleteket.

Ha Hollandia nem hajlandó elhagyni szövet
ségeseit, akkor Marlborough herceg megbuktatá
sára kell törekedni. A külügyminiszter máris jó 
összeköttetéseket szerzett a torykhoz, de ha ezek a 
kapcsolatok még nem elegendők a cél eléréséhez, 
akkor itt van Berwick herceg, aki meg tudja 
nyerni az angol hadvezért, ki neki nagybátyja volt. 
Szavójai Jenővel szemben Torcy márkinak semmi 
fegyvere nem volt. Mindenki azt mondotta, hogy a 
„kis abbé“ megközelíthetetlen. Ez volt a helyzet, 
mikor a tárgyaló felek egymás után Hollandiába
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érkeztek. A külsőségek azt mutatták, hogy a brit 
kormány változatlanul kitart szövetségesei melléit. 
1709 április 20-án Marlborough herceg érkezett 
meg, másnap Szavójai Jenő; 30-án Anna királynő 
sajátkezű levélben biztosította József császárt ar
ról, hogy öccse osztatlanul meg fogja kapni az 
egész spanyol örökséget.

Torcy azonban sikerrel dolgozott. A hollandi 
kormány feje Heinsius, ragyogó arccal közölte 
Jenő herceggel, hogy Torcy az egész vonalon en
ged és mindent kész elfogadni, csakhogy béke le
gyen. Miután pedig béke nem lett, Heinsius abban 
a feltevésben maradt, hogy neki módjában lett 
volna békét kötnie, de szövetségesei megfogták a 
kezét. Már egész Hollandia kedvetlen volt a béke
remények meghiúsulása miatt, mikor május 20-án 
az összes delegátusok összegyűltek, hogy megal
kossák a pontokba szedett békeszerződést. Torcy 
valóban engedett, de mikor a császár követeléseire 
került a sor és Jenő herceggel került szembe, ak
kor köhögni kezdett és kiment a teremből. Csak 
harmadnap tért vissza és azt mondotta, hogy XIV. 
Lajos kész lemondani Spanyolországról, de ha 
Fülöp király nem hajlik szavára, nem fogja uno
káját a spanyol trónról eltávolítani.

A szövetségesek tanácstalanok voltak, mert 
nem tudták, hogy a külügyminiszter inkább csak a 
hatalmak követeléseit és egymáshoz való viszo
nyukat kívánja megtudni. A tárgyalások megsza
kítása után nyomban Versaillesba utazott és július 
elsején, szombat este, közölte a királlyal, hogy 
ismét visszanyerte szabad kezet. Olyan váratlanul 
történt a dolog, hogy a király maga sem tudta el-
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dönteni, vájjon szabaddá lett kezével békét kös
sön-e, vagy folytassa a hadműveleteket. Úgy gon
dolta, legjobb lesz, ha másnap adja meg miniszte
rének a feleletet. Másnap, vasárnap, általános fel
tűnést keltett, hogy a marsalok és miniszterek egy
másután megjelentek a királyi palotában, a terem 
ajtóit pedig gondosan bezárták.

Senki sem tudta, hogy miről tárgyaltak és 
mit határoztak odabent, ahová a király és a trón
örökös együtt vonultak be. Csak hétfőn este — 
hindi au soir—írta meg a messze idegenben küzdő 
Rákóczinak annyi nehézséggel küzdő ügynöke, 
hogy mi történt a zárt ajtók mögött. Ma sem tudja 
senki, honnan vette a dolgot Vetésy László, kinek 
jelentését 1855-ben tették közzé. Mindössze annyit 
tudunk, hogy a jelentésből európai szenzáció lett 
s így használta fel az 1938-ban Winston Churchill.

Vétésy szerint a spanyol királyságról szóló 
cikkelynél felállott a francia trón örököse, Lajos 
dauphin és kijelentette, hogy a cikkelyt elfoga
dókkal szemben fenntartja magának a könyörte
len rendelkezés jogát arra az időre, mikor ő lesz a 
király. Azután eltávozott. Határozott léptekkel 
hagyta el a termet és betette maga mögött az ajtót. 
A jelenlevők hallgatásba merülve maradtak helyü
kön. A király bejelentette, hogy folytatni kell a 
háborút; ezt mondota Torcy márki a hozzá for
duló Vetésynek is, tehát nem lehetetlen, hogy Rá
kóczi ügynöke volt az egyetlen, ki a titkos tanács
kozásról az egyetlen, de legilletékesebb helyről vett 
értesítést kapott. Csak azt nem tette hozzá a ki
rály, amit magában gondolt: hogy nem fog kapi
tulálni a „kis abbé“ előtt.

171



8ZAVÖJAIJENÖ HERCEG

A két Károly.

Nagymértékben volt Jenő hercegé az a gon
dolat, hogy az osztrák Habsburgok ne adják fel a 
spanyol örökséget. Ha szabatosabbak akarnánk 
lenni, akkor azzal erősítenénk meg Jenő herceg 
álláspontját, hogy ne hagyják magokat megfosz
tani tőle, mert Spanyolország addig a Habsburgok, 
most pedig a Bourbonok kezében volt. Azt is le
hetne mondani, hogy ezt Jenő herceg nyílt kihí
vásnak tekintette és nem gondolt másra, minthogy 
megtorlással éljen. Mindezek ellenére azonban 
hozzá kell tennünk azt is, hogy a párbaj közte és 
XIV. Lajos között nem nyugaton folyt. Jenő her
ceg már az osztrák Habsburgok érdekeibe helyez
kedett; az a politika, amelyet Bécsből folytatott, 
már inkább a keleti, mint a nyugati helyzeten 
épült fel.

Mindebből az is következett, hogy Jenő her
ceg szinte lehetetlen dologra vállalkozott, ha Bécs
ből kívánta megszervezni a spanyol monarchiát. 
Ugyanígy vállalkozott lehetetlen dologra XIV. La
jos is azzal, hogy Versaillesból akarta irányítani a 
magyar ügyeket. A történelmi valóság az volt, 
hogy XIV. Lajos a magyarokat a császár ellen kí
vánta felhasználni, Jenő hercegnek pedig minden 
igyekezete ellenére sem volt módjában megtartani 
a spanyol örökséget a Habsburgoknak. Károly fő
herceg, mint III. Károly spanyol király, kezdettől 
fogva mindent meglett abban az irányban, hogy 
császári bátyjától megkaphassa Jenő herceget. 
Abban volt legnagyobb bizalma, hogy ő fogja meg
hódítani részére a spanyol monarchiát.
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Érdekes különben, hogy az angol közvéle
mény ugyanezt sürgette. Angliában ugyanis előre 
érezték azt a nagy veszedelmet, hogy a Bourbonok 
spanyol és francia királyságai Hollandiától Afri
káig hatalommá egyesülnek, ez a hatalom pedig 
Angliára nézve súlyos veszedelmet jelentene. Az is 
érdekes, hogy az angol közvélemény csak egy em
bert ismert, aki ezt a veszedelmet le tudná küzdeni, 
ez az ember pedig nem volt más, mint Szavójai 
Jenő. Annál különösebb volt, hogy sem Anna ki
rálynő, sem az angol parlament, sem pedig Marl
borough herceg közös kívánsága és vonatkozó kö
veteléseik nem voltak elegendők ahhoz, hogy Jó
zsef császárt Jenő herceg átengedésér bírják. Bár
milyen szüksége lehetett a császárnak arra, hogy 
Jenő herceg az ő oldalán maradjon, mégis hozzá 
kell tennünk, hogy a segítséget saját fivérétől és 
attól a gondolattól tagadta meg, hogy a spanyol 
örökséget az osztrák Habsburgok kívánták meg
tartani. A Habsburgoknak most két nagy birodal
muk volt, de azok egymástól távol estek; emberük 
azonban csak egy volt, aki azokat meg tudta volna 
tartani nekik, ha nem estek volna távol egymástól.

III. Károly hiába nevezte Jenő herceget utolsó 
segítségnek (elemiére ressource), bátyja azzal ér
velt, hogy a török miatt nem nélkülözheti őt. A tö
rökkel ugyan nem volt akkor háború, ennek foly
tán tehát Jenő hercegre sem volt szükség a török 
ellen, de ha valami alapot keresünk a császár ki
fogásához, akkor úgy kell magyaráznunk a dolgot, 
hogy a herceget az osztrák és nem a spanyol Habs
burgok érdekében kívánta felhasználni. Voltak 
esetek, mikor világosan szembetűnt az, hogy az

173



SZAVÓJAI JENŐ HERCEG 

osztrák érdeket a spanyolnak eléje tették. Ilyen 
volt többek között az, hogy Károly királyt Milánó 
és Nápoly átengedésére bírták, tehát Bécsből indí
tották meg spanyol birodalmának feldarabolását. 
Milánó megszállása Jenő hercegtől, Nápoly é pedig 
Daun gróf császári tábornoktól, a spanyol király
ság megcsonkítását jelentették.

Jelentette azonban azt is, hogy mindazokat a 
Habsburg birtokokat, melyek Bécshez vannak kö
zelebb, az osztrák domíniumhoz csatolják. Ebben 
az esetben azonban Károly spanyol király az oszt
rák hátalom érdekkörén kívül maradt és helyzete 
reménytelenné vált.

Jenő herceg állandóan sürgette, hogy segítsé
get küldjenek neki, de az sohasem történt meg oly 
mértékben, hogy komolyan segíthetett volna hely
zetén. Az angol kormány Peterborough lordot kül
dötte Károly mellé, de az a Barcelonába szorult 
király udvarában kedvteléseinek élt. Jelenléte 
inkább alkalmatlanságot jelentett, mint segítséget. 
Marlborough tudta, hogy Barcelonában milyen ne
hézségek vannak és részben ezért járult hozzá ah
hoz, hogy a Lisszabonban álló Galway lord az an
gol és portugál haderő élén megkísérelje az elő
nyomulást Madrid és Barcelona irányában.

Galway lord a francia hugenotta elszántságá
val indult útnak. Betegsége miatt lovon alig tudod 
ülni, de azért folytonos menetben szorította hátra 
Fülöp király spanyol és francia csapatait. A had
járatnak érdekességet adott az, hogy az angol csa
patok francia születésű tábornok vezérléte alatt 
harcoltak a franciák ellen, ezeknek viszont angol
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hadvezérük volt Berwick herceg személyében, aki 
II. Jakab angol királynak volt a természetes fia.

Károly királynak viszont az volt a tragédiája, 
hogy a franciák erősítéseket kaptak. Bár kétszer 
kiszorították őket Madridból, Almanzánál Galway 
lord döntő csatát veszített. (1707. április 25.) A 
hadvezér jobbszemét ellenséges kard szúrta ki, fél 
karját és hallását elveszítette, betegen és nyomo- 
rúltan, azzal a tudattal ért vissza Lisszabonba, 
hogy Károly király helyzetén már nem lehet segí
teni.

Peterborough lord könnyebben fogta fel a 
helyzetet. Azt mondotta, hogy ha így áll a dolog, 
akkor Károly király küldje csapatait Szavójába, 
mert ö sokkal többet vár a touloni expedíciótól. 
Mikor a vállalkozás nem sikerült, mindenki tudta, 
hogy Károly spanyol királyságának napjai meg
vannak számlálva. Ez volt a felfogása Marlbo
rough hercegnek is, kinek véleménye szerint nem 
marad hátra más, mint az északi fronton venni fel 
a döntő harcot a franciákkal. Jenő hercegre 
ugyanis neki még nagyobb szüksége volt, ha döntő 
támadásra készül a franciák ellen. Azt mondotta 
egy alkalommal, hogy Bécsben Jenő herceg a csá
szár; a császár kardja nem is volt más, mint Jenő 
herceg.

Nem tudjuk eldönteni, vájjon már ekkor meg
fordult-e Jenő herceg agyában az a gondolat, hogy 
Spanyolország helyett meg kell elégedni Magyar
ország birtokával. Józsefnek ugyanis nem volt fi- 
örököse; halála esetén tehát Károlynak kellett át
vennie az osztrák Habsburgok birtokait. Ha Spa
nyolországgal együtt Magyarország is elvész, ak- 
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kor elvesztek mindazok a lehetőségek, amelyek 
egy nagy keleti, XIV. Lajos érdekkörén kíviilesö 
birodalom megalapítására vonatkoztak.

XIV. Lajos azonban korán észrevette, hogy a 
helyzet kulcsa Magyarországban van és arra szorí
totta Rákóczit, hogy ne béküljön meg, hanem sza
kítson a Habsburgokkal. Rákóczi abban a feltevés
ben volt, hogy a francia király Magyarország füg
getlenségét hordozza szívén. Fel sem tételezte, 
hogy az csak a méltányos megegyezésnek áll útjá
ban és nem akarja, hogy a császár háta mögött 
béke és nyugalom legyen. Francia segítségben 
bízva újította meg őseinek erdélyi fejedelemségét; 
abban bízva fosztotta meg a tróntól a Habsburgo
kat s választatta meg magát Magyarország vezérlő 
fejedelmévé.

Jenő herceg biztos volt abban, hogy a fiatal
ember homokra építette számításait. Máris észre
vette, hogy a helyzet megváltozott, mert a trónfosz
tás a magyarokat megosztotta és egyre többen csat
lakoztak a király zászlóihoz. Magyarország ki
rálya ismét abba a helyzétbe került, hogy kibon
tott zászlókkal, magyar katonák élén indulhatott 
meg magyar királyságának elfoglalására.

Torcy márki magyar védence lassanként a 
Tisza möge szorult.

Jenő herceg a térképen kövétte őt és megdöb
benve látta, hogy Rákóczi mögött Nagy Péter cár 
alakja jelenik meg a Kárpátokon. A Nyugat felé 
alábukó nap Versailles felől visszasütve nagyobbá 
és egyre nagyobbá teszi a cár alakjának körvona
lait. A felhőkbe nőtt alak kitárja két kezét és Rá
kóczi eltűnik. Jenő herceg figyelme nyugatról kelet
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felé fordult és akkor fogamzott meg benne Ma
gyarország új meghódításának gondolata.

Sietni kellett vele, mert Péter cár növekvő 
érdeklődést mutatott Magyarország iránt és alig 
hihető, hogy közömbösen hagyta volna őt Rákóczi 
sorsa. Mikor a trencséni csata (1708) után Rákóczi 
megkezdte a visszavonulást a Tisza mögé, közötte 
és a cár között még teljes erejében állott a svédek 
hadereje. XII. Károly nagy reményekkel indult el 
végre Szászországból, lengyel földön át Ukrajna 
felé. A rövid őszt azonban korai tél váltotta fel és 
az úttalan hómezökön végig húszezer megfagyott 
svéd katona jelezte az irányt, amerre Károly elvo
nult. Mikor Poltavához ért, négyszeres orosz had
erővel találta szemben magát. Az ütközetben az 
egész svéd gyalogság megsemmisült, a 14 ezer lo
vas megadta magát, a svéd király a fájdalomtól őr
jöngve menekült a török határ felé, hogy életét 
megmentse.

Jenő herceg egy idő óta nem bánta, hogy a 
svédek az oroszok útjában állnak, de amikor el
pusztultak, Bécsben teljes fejetlenség lett úrrá. Az 
udvar miniszterei azt mondották, legjobb lenne, 
ha Magdolna főhercegnő kezét nyújtaná a cár fiá
nak. Az orosz követ azonban olyan követelő mó
don lépétt fel, hogy Jenő herceg felfogása szerint 
sokkal megfelelőbb volna, ha Magyarországot le- 
httne megszervezni a császár elővédéként, Orosz
ország támadó szándékai ellen. Ez bírta rá, hogy 
Rákóczival magyar embert állítson szembe, az új 
fővezérnek pedig oly tekintélyes katonai erőt bo
csássanak rendelkezésére, amely a végső győzel
met és a végleges megoldást lehetővé teszi.

12 Horváth: Savójai Jenő herceg. 177
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Ez a végleges megoldás nem lehetett olyan, 
mint amilyent egy évtizeddel ezelőtt az udvari hadi
tanács kívánt Magyarországra ráerőszakolni. Nem 
lehetett Magyarország erőinek megosztása, hanem 
népeinek békés együttélésben való egyesítése. Rá
kóczi már nem tudja egyesíteni őket; emberei egy
más után a király zászlói alá állanak. így jutott 
arra a gondolatra, hogy a zászlót kiveszi kezéből 
es Pálffy János gróf horvát bánnak adja, hogy az 
a rendelkezésre álló erőkkel a magyar király nevé
ben, annak részére vegye birtokba Magyarország 
egész területét, mielőtt annak birtokát mások 
vitássá tehetnék.

*

Marlborough napja lemegy.

Jenő hercegnek nem volt sok ideje ahhoz, 
hogy állandóan Magyarország ügyeivel foglalkoz
zék. De hogy sokat törődött velők, az észrevehető 
volt abból, hogy a nyugati fronton összes remé
nyeit nem a maga, hanem Marlborough herceg 
sikereire építette. A malplaqueli diadal (1709), 
melyet a két herceg együtt aratott, hátravetette 
Villars herceget és reményt nyújtott arra, hogy 
megnyílik az út a szövetséges hadak előtt Párizs 
felé. A megvert franciák lépésben hátráltak. Vil
lars a front mögött az erődítéseknek hosszú vona
lát építette ki lázasan. Felébredt benne a félretolt 
Vauban gondolata és elhatározta, hogy bármi tör
ténik, most már csak védekezésre fog szorítkozni. 
A védekezés terén azonban semmit sem ad fel, 
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mert minden lépésnyi terület Franciaország lété
ből vesz el egy darabot.

Bármint vélekedjünk is Villars egyéniségéről, 
a gondolat mentőgondolat volt. Operálni lehetett 
mögötte, az operációt pedig láthatatlan módon és 
eszközökkel Torcy márki vitte. Amíg Marlborough 
és Jenő hercegek Párizs irányában egy hatalmas 
áttörési kísérletre pazarolták legjobb erőiket Arras 
körül, addig Angliában új kormány alakult, az pe
dig Marlborough hercegét felmentette állásától. 
Jenő herceg ime többet épített angol társára, mint 
amennyit annak otthoni helyzete elbírt. Nem sok
kal azuán hírét vélte annak, hogy Vendöme her
ceg bevonult Madridba és gúnyos mosollyal tekin
tett a magára maradt cousin felé, kinek védence, 
Károly főherceg, Barcelonába szorult.

Minden halomra dőlt.
Mit sem ért a sok levelezés, amit Marlborough 

éjjelenkint, gyertyaláng mellett folytatott; sem a 
harapófogó, amibe Vendöme herceg került. Az éj 
leple alatt kisiklott Jenő herceg kezei közül és el
érhetetlen messzeségből integetett a szavójai felé, 
akinek oldalán Marlborough herceg fáradhatatla
nul írta gondterhes leveleit az állását féltő hitvesé
nek. *
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Szavója és Orange.

Sokszor egy pohár vízben egész vihar tükrö
zik. Az európai kérdés tengeréhez képest egy po
hár víz volt az orangei kérdés is. Annak hullámzá
sában mégis valamennyi hatalom részt vett, ame
lyek a Bourbonok és Habsburgok harcában érde
kelve voltak.

Orange kis város a Rhöne mellett, de régi fe
jedelemségének uralkodóitól származtatták magu
kat Hollandia és Brandenburg fejedelmei, az Orá- 
niai Ház és a Hohenzollernek. Mivel pedig Orániai 
Vilmos Anglia királyi trónjára kerüli, a Hohen
zollernek pedig a császár alattvalói voltak, az 
orangei kérdés volt az a pont, ahol az európai 
nagypolitika útjai keresztezték egymást.

Súlyossá tette a kérdést az, hogy a vidék la
kosságának egyik része hugenottákból állott, akik 
a nantesi ediktum megszüntétésekor tömegesen 
kivándoroltak és Genf, Szavója, Svájc felé keres
tek menekülést. A menekültek a protestáns hatal
mak segítségéhez folyamodtak és Berlinben, Lon-
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donban egyformán meghallgatták őket. Anglia és 
Poroszország királyai, akik magokat az orangei 
hugenották védőivé tették, abban a feltevésben 
voltak, hogy XIV. Lajos a nantesi ediktum vissza
vonásával eljátszotta Orange birtoklásának jogát 
és ezzel megnyílt az út Franche Comté, Burgun
dia, Provence, a régi Arelatum felé, a többi hatal
mak előtt. Ez a felfogás egyben állásfoglalást je
lentett abban az irányban, hogy a két protestáns 
hatalom fejedelmei támogatást nyújtsanak Szavó
jai Jenő azon tervéhez, hogy a délfranciaországi 
protestánsok segítségével vonuljon XIV. Lajos 
ellen.

Nem érdektelen megemlékeznünk e helyen 
arról, hogy a korabeli jogászok élénk vitát foly
tattak az orangei örökösödés kérdésében. Abban 
valamennyien megegyeztek, hogy a régi orangei 
herceg birtokjogát Orániai Vilmos örökölte, attól 
pedig végrendelet útján kapta a brandenburgi vá
lasztófejedelem, aki 1700-ban porosz királyi mél
tóságra emelkedett. A két protestáns hatalom vi
szonylatában dolgozott tehát Leibniz akkor, ami
kor kifejtette Frigyes király jogát. Ez a jog azon
ban, a háborúra való tekintettel már oda bővült, 
hogy a porosz király Orange jogán Neuchátel és a 
Franche Comté birtokára is igényt emelt.

A kérdés sokkal fontosabb volt, mint első 
pillanatban látszott. Francia részről az igénylő az 
Orléans-Longueville hercegi család volt, amelynek 
utolsó tagja, Nemours hercegnő, a Hotel Soissons- 
ban lakott és ott halt el 1707-ben. XIV. Lajos te
hát hasznát vette a Hótel Soissonsnak és annak
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érdekeit védelmezte akkor, mikor a család kihalá
sakor magának igényelte Orange birtokát. Jenő 
herceg csak akkor figyelt fel az eseményekre, mi
kor a hercegnő nyomában saját unokafivére, Conti 
herceg is megjelent az igénylők között és a len
gyel trón helyett megelégedett volna Orange bir
tokával. Conti herceget elkísérte ügynöke, Jean de 
La Chapelle, aki budai emlékei alapján írta egy 
röpirálban, hogy boldogok lehetnének a magyarok 
— az Anjouk alatt. Hogy teljes legyen a kép, meg 
kell még említenünk, hogy a szavója—carignanói 
ág nevében Viktor Amadeus szavójai fejedelem 
jelentette be igényeit. Mivel pedig Jenő herceg a 
családhoz tartozott, eldöntésre vár annak megálla
pítása, mennyiben tartozott ő a tényleges igénylők 
közé, akár Conti herceggel, akár pedig XIV. La
jossal szemben. Nem szabad ugyanis felednünk, 
hogy Jenő hercegnek fejedelmi rangja volt és hogy 
mint ilyen, nem a bécsi miniszterek között játszott 
szerepet, hanem a fejedelmek között. Amint pá
lyáján előrehaladt, nemcsak növekvő látókörre 
tett szert, hanem egyre nagyobb problémákkal is 
foglalkozott; azokat más szemmel nézte és egyre 
nagyobb távolságokat fogott át.

Az orangei kérdésben már egyenesen V. Ká
roly császár gondolatát újította fel. A helyzet most 
sem sokban különbözött az akkori helyzettől, mert 
V. Károly az orangei hercegeket használta fel a 
franciák ellen, I. Ferenc francia király pedig a 
Longueville-családot tolta előre a császár útjába. 
Jenő herceg Viktor Amadeus jelöltségét támo
gatta. Különösen érdeklődött a kérdés iránt attól
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kezdve, hogy a jogszerű örökösnek ismert III. Vil
mos angol király elhalt. Úgy látszik, Nemours 
hercegnőt tartotta jogszerű örökösnek, mert két 
nappal annak halála után az orangei-kérdésben 
levél útján rendelkezett. Meg akarta előzni unoka
fivérét, Coriti hercegét, aki már útra kelt, hogy a 
maga igényét érvényesítse a süketnéma szavójai 
herceggel szemben. Még útban volt, mikor a Lipót 
szolgálatába lépett Saint-Saphorin a szavójai je
löltet százezer livre ellenében lemondatta. így az 
egyetlen jelölt Frigyes porosz király maradt, ö 
azonban az orangei örökségről való lemondás fe
jében Neuchátelt kívánta megszerezni, sőt abban 
is reménykedett, hogy a orangei fejedelmek 
frache-comtéi birtokai útján megszerzi majd az 
egész Franche Comtét. Ebben az esetben már ar
ról létt volna szó, hogy a két taromány birokában 
olyan államnak a felállítására gondol, amilyent 
V. Károly tervezett. A királynak jó összeköttété- 
sei voltak a vidék protestánsai között; ilyen volt 
az a Dohna gróf is, aki Coppet birtokát megsze
rezte és akinek fiát a porosz trónörökös nevelője- 
ként hívta meg udvarába. Saint Saphorin is pro
testáns volt, de ő az új tartományt a császár ré
szére igényelte. A terv valószínűleg azért bukott 
meg, mert Szavójai Jenő felfogása szerint az na
gyobb áldozat nélkül nem lett volna megvalósít
ható.

A nagyobb áldozatra ez idő szerint nem azon 
a vidéken volt szükség, hanem északon, hol az an
golok a császárt magára hagyták.

*
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Anglia árulása.

A spanyol örökösödési háborúnak, általános 
felfogás szerint, Anglia kiválása vetett végett. Ezt 
pedig az idézte elő, hogy az angol kormány Jenő 
herceg háta mögött titkos tárgyalásokat kezdett a 
franciákkal. Winston Churchill, aki ősének, Marl
borough hercegnek életrajzát megírta, éppen úgy 
árulásnak minősíti Anglia eljárását, mint ahogyan 
árulásnak mondják azt egyéb történetírók. Nem 
érdektelen azonban, hogy Churchill ebben a fel
fogásban éppen akkor közeledett Berlinhez és for
dult szembe saját kormányával, mikor maga ké
szült átvenni a kormányt, hogy hadba vonuljon 
Berlin ellen.

A történelmi források alapján közelebbről 
kell megnéznünk, mi volt a háttere Anglia árulá
sának, melyet egymással szembeálló történetírók 
egyformán állapítanak meg.

Az angol politikai életben két párt váltogatta 
egymást. A trónralépő III. Vilmos a franciaellenes 
whigokat emelte uralomra; Marlborough herceg 
szintén a whigokra támaszkodva bírta Anna ki
rálynő bizalmát, akinek Marlborough hercegné 
volt az első udvarhölgye. Férje érdekében, helyze
tüket és befolyásukat féltve, olyan gondosan őrkö
dött a hercegné Anna királyné felélt, hogy visel
kedése lassanként a közvéleményt a hercegi pár 
ellen fordította.

A közvélemény ugyanis abban a feltevésben 
volt, hogy, ha Marlborough hercegnék érdekében 
áll a szerzett méltóság és befolyás megtartása, úgy 
érdekében áll a háború folytatása is, mely azt le-
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hetővé teszi. Torcy ellenségei viszont ebből azt kö
vetkeztették, hogy, ha véget lehetne vetni a hábo
rúnak, akkor véget érne a hercegi pár befolyása 
is; vagy: ha megbuknék Marlborough, véget érne 
a háború is. Szerintök a háborúnak kétféle módon 
lehetne véget vetni: a hercegné helyett másik ud
varhölgyet kell választani, vagy békét kell kötni a 
franciákkal.

Aki az angol politikai rendszert ismeri, — 
már pedig fel kell tennünk, hogy Marlborough 
herceg jól ismerte — az sejtheti, hogy az ellenzék 
szervezkedése az uralmon levő kormány ellen 
sohasem szünetelt. Csak kedvező alkalomra várt, 
hogy azt megbuktassa. A Marlborough-házaspár 
levelezéséből mindennél fényesebben kitűnik, 
hogy a veszedelemnek mindketten tudatában vol
tak. Mi több, Szavójai Jenőről is meg lehet állapí
tani, hogy már az 1709-i béketárgyalások alkal
mával számolt azzal, hogy rövidesen vége lehét a 
háborúnak az angol kormány elhatározásából. 
Még 1709-ben történt, hogy az angol püspöki egy
ház tüntető módon sürgette Anna királynő „fel
szabadítását“. Az a körülmény, hogy a tüntetés
ben udvari papok is résztvettek és hogy nagy tö
meg kívánt szerencsét az ellenzéknek a kormány 
megbuktatásához, azt mutatta, hogy a kormány, 
a fővezér és a háború napjai meg voltak szám
lálva.

A tory ellenzék élén két ember állott. Az 
egyik a kisnemes családból származó Harley Ró
bert volt, a másik a főnemes családból származó 
Sain't John Henrik. Az előbbi komolyabb és nehe
zebben kezelhető, kisebb látókörű, pénzügyekkel
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foglalkozó szakember, az utóbbi előkelő társaság
ban forgó, szélesebb látókörű, de kalandor jel
lemű, meglepő elhatározásokra kész világfi. Har- 
leynek elég létt volna, ha meg tudja buktatni Marl
borough hercegnét; Saint Johnnak az volt a vágya, 
hogy Franciaországgal különbékét kössön. Egyik 
sem válogatta nagyon az eszközökét a cél érdeké
ben, de amíg Harley ellen könnyű volt a védeke
zés, addig Saint John beláthatatlan bonyodal
makba keverte magát.

Mielőtt Franciaországgal kitört a háború, 
Tallard gróf volt a francia követ. Tallard a szakí
tás után hazautazott, de Angliábn maradt egy 
francia pap, aki kapcsolatban állt a követséggel.

Gaultier abbé állását vesztvén, kenyér nélkül 
maradt; mivel pedig ebben az időben még nem 
igen voltak gazdag katolikus családok, Gallas Já
nos Vencel gróf osztrák követnek szolgálatába ke
rült. Mint az osztrák követség káplánjának, mód
jában volt értesülnie a legfontosabb események
ről. Hogy fel is használta őkét, azt abból lehetett 
következtetni, hogy Torcy márki csakhamar az 
osztrák követ levelezéséből tudta meg, hogy 
Angliában hogyan növekszik az elégületlenség a 
háború miatt és a vágyakozás a béke után. Lon
donban senki sem tudta, hogy Gaultier már évek 
óta Torcy ügynöke volt; még Gallas gróf sem, aki 
csak misézni látta őt a követség kápolnájában.

Időközben a királynő, 1710 őszén feloszlatta 
a parlamentet, a kormány élére Harleyt állította 
és ezzel a Marlborough-házaspár sorsa meg volt 
pecsételve. A fővezér rosszat sejtve haza utazott és 
szemtanúja volt annak, hogy felesége helyét annak
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vetélytársa és a toryk pártfogolt ja, Hill Abigail, 
újabban Masham ezredes felesége foglalta el. Marl
borough hercegné az arany kulcsot földhöz vágta, 
férje pedig abban a tudatban utazott vissza állo
máshelyére, hogy a fővezérséget nem fogja sokáig 
megtartani. Sejtelme nem csalt, mert ugyanakkor, 
amikor feleségét elbocsátották, Gaultier az oszt
rák követség kápolnájába járó előkelő francia 
hölgy, Lord Jersey özvegye útján már megismer
kedett Harley miniszterrel. Annak megbízásából, 
mint az angol kormány ügynöke, álnév alatt uta
zott Párizsba, hogy biztosítsa Torcyt az angol kor
mány békekészségéröl. Nemcsak Torcyval beszélt, 
aki a meglepő esetet nyomban közölte XIV. La
jossal, hanem Berwick herceggel is, akit viszont 
arról értesített, hogy csakhamar nyitva fog állani 
az út a visszatérő Stuartoknak.

Versailles felismerte a kedvező fordulat fon
tosságát és az angol-francia béke feltételéül azt kö
tötte ki, hogy Lajos király unokája Anjou Fülöp, 
a spanyol örökség birtokában maradhasson. Torcy 
márki visszaemlékezett! arra, hogy két évvel ez
előttit! e miatt szakadt meg a béketárgyalás. Most 
ugyanennél a pontnál akarta felvenni azt, mert 
bízott abban, hogy Angliától segítve, diadallal fog 
szembeszállni Jenő herceggel. Sem ez, sem az an
gol fővezér nem tudtak' a titkos tárgyalásakról és 
így remélhető volt, hogy az angol-francia külön
béke a franciákra nézve kedvező fordulatot fog 
adni az eseményeknek.

Mielőtt Harley békeajánla'tára Gaultier abbé 
választ hozott, egy másik eset adta elő magát, 
amely egész Angliát lázba hozta.
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A két vezérnek sejtelme sem volt arról, hogy 
Jenő herceg volt sógora, Guiscard márki megis
merkedik Marlborough herceg volt menyasszonyá
val, kinek férje tábornok volt a spanyol félszige
ten álló angol hadseregben. Guiscard nehéz anyagi 
viszonyok közé került, mert Angliában élvezett 
kegydíját a toryk leszállították; azon az úton 
igyekezett helyzetén javítani, hogy a tábornok fe
leségét leveleinek továbbítására kérte meg, a leve
lekben viszont angol katonai titkokat közölt a 
franciákkal. A tábornok felesége leveleivel együtt 
Guiscard leveleit is elolvasta, mire az árulót letar
tóztatták. A letartóztatást ugyanaz a Harley esz
közölte, ki a franciáknak Marlborough tudta nél
kül tett békeajánlatot. Mivel a békeajánlat titok
ban történt, azt hitte, nyíltan eljárhat Guiscard el
len, aki olyan főbenjáró bűnt követett el, hogy 
ügye a miniszterek elé került. Harley és Saint John 
így kerültek szembe vele, március 8-án este, hogy 
kihallgassák. A márki franciául beszélt; a két mi
niszter közül Harley semmit, Saint John keveset 
értett franciául. Hogy könnyebben menjen a ki
hallgatás, a miniszterek helyet cseréltek egymás
sal. Ezután történt1 az, hogy Guiscard kését Harley 
mellébe döfté. A kés az egyik bordában fennakadt 
és eltört; a miniszter inkább az ütés erejétől, mint 
a seb miatt esett össze. A jelenlevő Saint John és 
Ormonde herceg kardot rántottak és a merénylőt 
súlyos sebekkel vitték fogházba, hol röviddel az
után meghalt.

Harley csak könnyebben sebesült meg. Azt 
mondották, hogy, ha nem létt volna miniszter, 
nyugodtan folytathatta volna tovább rendes napi
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életét. Harley azonban nemcsak miniszter volt, 
hanem állása sem volt valami szilárdnak mond
ható. Azért inkább visszavonult, megvárta míg a 
királynő és a parlament mindkét háza nyilváno
san adnak hálát azért, mert megmenekült. Gyors 
egymásutánban nyert báróságot és grófságot, lett 
a kormány fejévé és a térdszalag rend lovagjává: 
állása megszilárdult.

Ezekben az izgalmas napokban egyszerre 
két fontos hír érkézéit Londonba. Az egyik az volt, 
hogy meghalt József császár; a másik az, hogy 
megérkezett Franciaország békeajánlata. Most 
Oxford gróf helyett, aki nem is tudta hirtelen, 
hogy mit csináljon, Saint John vette át a dolgok 
irányítását. Abból indult ki, hogy, ha meghalt az 
osztrák Habsburg, akkor örökségét a spanyol 
Habsburgnak kell átvennie. Ha Károly főherceg 
elhagyja Spanyolországot, akkor ott marad Anjou 
Fülöp és nem lehet másé Spanyolország, mint a 
francia király unokájáé. Ha pedig így áll a dolog, 
akkor szerénynek lehet mondani Torcy márkinak 
azlt a kérését, hogy az angol-francia béke alapja 
és feltétele Anjou Fülöp elismerése legyen. Felfo
gása szerint Szavójai Jenő herceg most már a csá
szár nevében csatlakozhatott a békeszerződéshez, 
de le kell mondania Károly főherceg spanyol ki
rályságának támogatásáról. Amikor József halálá
nak híre a főhadiszállásra érkezett, Marlborough 
herceg is arra gondolt, hogy a helyzet megválto
zott. Ezért érezte szükségesnek azt, hogy levélben 
kérdezze meg az angol kormányt, a levélben pedig 
aláhúzta a következő szavakat: „kívánja-e a kor
mány folytatni a hadműveletekét“.
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Mindenki tudta, hogy a helyzet kulcsa Lon
donban van. Csak azt nem lehetélt eldönteni, hogy 
a kulcs Oxford grófnál volt-e, akit mindenki köze
pes tehetségnek Tartott, de kincstartó volt és a 
kormány élén állott; vagy Saint Johnnál, aki ke
veset beszél fraciául, de nagyvonalú államférfi
nak ismerték; vagy Gaultier abbénál, aki francia 
volt' és aki a maga francia szűrőjén szűrte át mind
azt, amit az angol kormány akart és Versailles- 
ban elérni remélt.

Legártatlanabb ember az egész dologban 
Gallas gróf császári követ volt, aki semmiről nem 
tlidol't semmit. Legkevésbbé azt, hogy az egész 
angol külpolitikát az ő házából intézik. Minden
ről értesülve volt azonban Villars herceg, kinek 
csapatai széles vonalban szállották meg azt a védő 
vonalat, mely a tengertől a francia határvidéken 
át húzódott a Schelde felé. A vonal az Arras felé 
vezető utat fedezte és a franciák a Non plus ultra 
nevet adták neki. Villars elhatározta, hogy a vég
sőkig ellentáll minden támadásnak, de azft is 
tudta, hogy Marlborough fővezérségének napjai 
meg vannak számlálva.

Bár Marlboroughnak jó értesülései voltak, 
még sem sejtette, hogy mi minden történik Lon
donban, amiről sem a felesége, sem az udvar nem 
tud semmit.

Saint John külügyi államtitkár ugyanis 
egyre határozolltab és merészebb lépéseket tett 
előre. Abban a feltevésben, hogy a császár spanyol 
igényei hátráltatják a béketárgyalásokat, növekvő 
gyűlöléttel fordult Ausztria ellen. Nem vette észre, 
hogy ezt a gyűlöletét Torcy márki emberei növe-
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lik benne és hogy ezen az úton a francia dipomá- 
cia ügyesen megosztja ellenségeit. Annyira nem 
tudta ezt, hogy maga vezette a francia kormány 
titkos megbízottját Windsorba és vitte fel a palota 
hátsó lépcsőjén Anna királynőhöz, aki maga je
lentette ki Torcy megbízottjának, hogy békét kí
ván kötni.

Mitsem tudott erről Lady Marlborough, de 
még kevesebbet a fronton álló férje, ki éppen ak
kor vélt magának szabadságot, hogy Londonba 
utazzék. Mint egykor Blenheim után, most is 
Greenwichben kötött ki, de hajóján nem vitt ma
gával megvert francia tábornokokat. Mikor hal
lotta, hogy ellene fordult a nép, nem is akart be
menni a városba. Másnap mégis megjelent a ki
rálynő előtt és elpanaszolta, hogy amíg ő a fron
ton Anglia becsülétét védi, addig milyen hadjárat 
folyik ellene a belső fronton. Anna királynő azt 
válaszolta, hogy véget kíván vetni a háborúnak és 
arra kedvező alkalom kínálkozik.

Az év utolsó napján Marlborough herceget 
állásától felmentették, Hill Abigail férjét pedig a 
lordok házába nevezték ki. A vonatkozó legfel
sőbb elhatározások az 1712. év első napján egy
szerre jelentek meg a hivatalos lapban.

*

Rákóczi veszít.

Szavójai Jenő sohasem hitte, hogy Lajos ki
rálynak a békekísérlétekkel komoly szándékai 
vannak. Még kevésbbé remélte azt, hogy Anna 
királynő elejti Marlborough herceget. Emlékezélt
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arra, hogy az angol fővezér a választásoktól félt, 
meri attól tartott, hogy a whigok megbuknak és a 
toryké lesz a többség. Azzal kívánt rajta segíteni, 
hogy a császár küldjön utasítást (ordre) londoni 
követének, hogy ezt akadályozza meg. Gallas gróf 
kézhez vette az utasítást, de mikor a királynőhöz 
indult, a titkos iratot már Gaultier is továbbította 
Saint Johnnak és Torcynak: Gaultier közelebb ál
lott hozzájok, mint ahogy Anglia állott császári 
szövetségeséhez. A toryk tudták, hogy életükről 
van szó és olyan agitációt fejtettek ki, hogy végül 
ők győztek és övék lett a kormány: Jenő herceg 
magára maradt.

Jenő herceg attól kezdve, hogy Marlborough 
helyzetét bizonytalannak látta és hogy kettőjük
kel szemben Franciaország kétségbeesett védeke
zésre készül, Magyarország felé fordította tekinte
tét. Úgy érezte, hogy választania kell Nyugat és 
Kelet között. Ha keleten kíván harcolni, akkor 
XIV. Lajost kell megnyernie; ha nyugaton, Rá
kóczival kell leszámolnia.

Gondos előrelátását legjobban mutatta, hogy 
1710 őszén Pálffy János gróf horvát bánt, régi 
bizalmas hívét* küldötte Rákóczi ellen. Bécsben 
megütközést kelteit az, hogy a magyar Pálffy 
teljhatalmú megbízást kapott és a bécsi rossz nyel
vek azt beszélték, hogy a legfőbb elhatározás mö
gött a bán leánya, Pálffy Marianne, a „Freule 
Pálffy“ állott, aki József császárnak volt a barát
nője. Azok’ azonban, akik a császár és a fiatal 
grófnő barátságát túlságosan kiszínezték, megfe
ledkeztek Jenő hercegről, kinek a döntésben sok
kal nagyobb szerepe volt, mint a körülményeknek.
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Az ő felfogása szerinü Rákóczival csak magyar 
ember vehette fel a harcot sikerrel. Ha nem ma
gyar embert küldött volna ellene, Rákóczi hívei 
nem csatlakoztak volna hozzá, az idegenhez, nem 
ért volna véget a felkelés és nem lehetett volna 
nyugodtan folytatni a küzdelmet a nyugati fron
ton. A teljhatalmat éppen ezért) maga Jenő herceg 
eszközölte ki Pálffy részére (1711 január 31) és 
ezzel a maga részéről az ügyet elintézettnek tar
totta. József személyében nem a császárt, hanem 
a magyar királyt vélte rá arra, hogy magyar ki
rályságának megbékítését magyar ember kezébe 
tegye le. Ezért fontos az utasításnak az a része, 
melyben Magyarország a következő szavakkal 
szerepel: „Königreich Hungarn und dahingehörige 
Theile“. Az utasítás tehát az egész Magyar Biro
dalomra, mindenüvé kiterjedt, ameddig a magyar 
király jogköre ért. Nem szabad felednünk, hogy 
Pálffy gróf magyarországi jelentéseit Jenő her
cegnek küldötte, vagy annak továbbították és 
hogy tulajdonképpen ő volt az, aki a magyar fő
vezér személyén keresztül Magyarországot a maga 
tervei szerint csendesítétte le: kegyelem minden
kinek, aki a magyar király hűségére tér és a ma
gyar királynak leteszi a hűségesküt, — még Rá
kóczinak is. — Tudta, hogy Rákóczi nem fogja 
letenni az esküt, de nem is lesz belőle fejedelem 
— „Francois Prince“, amint ő aláírta nevét.

A bécsi miniszterek sokallották a magyar 
embernek adott teljhatalmat. Amikor József csá
szár meghalt, új támadást intéztek Pálffy ellen és 
ismét! felkavarták Marianne grófnő ügyét. Az ud-

13 Horváth: Savójai Jenő herceg. 193
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var nemcsak elzárta őt a külvilágtól, még enni 
sem igen adtak neki; csak nehezen engedték meg, 
hogy az udvart elhagyja és férjhez menjen.

Jenő herceg azonban a bécsi miniszterek elle
nében is kitartott Pálffy mellett. Károly herceg 
még Barcelonában volt és csak a hozzá érkezett 
jelentésekből tudta, hogy Bécsben mi történik. 
Bécsben pedig az történt, hogy a legfőbb állam
ügyek intézését nem az özvegy császárné vette át, 
hanem az elhalt József császár anyja, Lápot öz
vegye: Eleonóra. Ennek a különös megoldásnak 
az volt az indokolása, hogy Eleonórát annak ide
jén magyar királynénak is megkoronázták, tehát 
valakinek gondja volt arra, hogy ne szakadjon 
meg a jogfolytonosság az elhalt koronás magyar 
király és a megkoronázandó új magyar király kö
zött. Ez a valaki nem volt más, mint Szavójai Jenő 
herceg. Még élesebb világításba helyezi Eleonóra 
császárné személyét az arra való hivatkozás, hogy 
ő az Árpádoktól származott. Valaki tehát súlyt he
lyezett arra, hogy Rákóczi Ferenc igényei az Ár
pádok jogaiba ütközzenek, akik az egész törté
nelmi Magyarországot megosztatlanul bírták. A 
Pálffy részére kiadott és teljhatalmú megbízását 
megerősítő levélben, melyet a magyar királyi kan
cellária állított ki, Eleonóra császárné maga meg
mondja, hogy a magyar királyságot öröklő fia tá
vollétében, mint Magyarország koronás királynéja 
— Coronata Regina Hungáriáé — vette kezébe 
Magyarország megbékítésének ügyét.

Rákóczi nem tudott megbirkózni a magyar 
király tekintélyével és hatalmával; hívei letették a
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fegyvert, ő pedig elbujdosott. Amikor Bécsben lát
ták, hogy bukott ember lett belőle, azzal akarták 
megnövelni a mástól szerzett diadalt, hogy elte
gyék láb alól. Jenő herceg közbelépett és Rákóczi 
meggyilkolása ellen foglalt állást. Lehet, hogy 
visszaemlékezett a Hotel Soissons javasasszonyára 
és kivégzésére, a mérgek és bájitalok rejtelmes 
kamráira, elhalt anyjának szenvedéseire. Maga 
előtt látta Rákóczi Ferencet, aki saját meggyőző
dése szerint nemes ügyért harcolt és akit Jenő her
ceg szerint népe szenvedései, feltörekvő emberek 
rossz tanácsai, XIV. Lajos önzése vittek pusztu
lásba.

Most, ahogy ott ült bécsi szobájában, maga 
előtt látta, hogy mint mond le Rákóczi mindenről, 
amivel őt az élet olyan gazdagon megajándékozta, 
ö maga még nem tudta, hogy semmije sem ma
radt, mert szívéti is otthagyta Magyarországon. 
Nem árnyék volt körülötte, hanem fényes csillag
ként lépte át a Kárpátokat és alakja eltűnt a he
gyek mögött. A herceg egy pillanatra úgy érezte, 
mint aki egyedül maradt. Pedig Rákóczi nem is 
volt ott az ő szobájában. Eszébe jutott, hogy őt is 
elhagyta mindenki; ott, ahol most van, idegen volt 
az idegenben. Fázni kezdett és lábait kinyújtotta a 
kandalló felé. A pattogó tűz fénye keserű, mély 
vonásokat világítóit meg az arcán. Ha valaki be
nyitott volna, azt hitte volna, hogy nem Szavójai 
Jenő néz maga elé a magányos estén, hanem Rot
terdami Erazmus.

*
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Angolországi tanulmányút.

A magyarországi hadjárat befejezése után 
történtek már nem adtak különösebb gondot Jenő 
hercegnek. Rákóczi elhagyta Magyarországot, hí
vei letették a fegyvert »mindenki az új király foga
dására készült. Annál nehezebbnek lá'tezotlt a hely
zet nyugaton, ahonnan rossz hírek érkeztek.

Amióta Marlborough herceg állása megren
dült, nem lehetett tudni, hogy meddig áll még a 
harc a fronton és nem szünteti-e meg valami vá
ratlan rendelkezés azt a háborút, melyben a brit 
kormány a császári kívánta megsegíteni. A csá
szárnak hiányozni fog Anglia segítsége. Azok, akik 
Jenő hercegnek Angliához való viszonyáról meg
emlékeznek, legtöbbször csak Marlborough her
ceggel fenntartott barátságát nézik. Ez a barátság 
valóban bensőséges és zavartalan volt ugyan, de 
Jenő herceg sokkal körültekintőbb politikus volt, 
minthogy észre nem vette volna Marlborough ne
hézségeit.

Az angol segítség nem a hercegnek volt kö
szönhető, hanem III. Vilmosnak, aki Anglia trón
járól katolikus királyt űzött el azért, hogy bosszút 
álljon a hugenották miatt, akik viszont a katolikus 
XIV. Lajos elől menekülve hagyták el Franciaor
szágot. III. Vilmos nem volt sem anglikán, sem lu- 
teránus, hanem engesztelhetetlen kálvinista és 
olyan reformátús, mint a hugenották. Száműzött 
franciákkal vette körül magát és azok élén engesz
telhetetlen háborút indított a franciák ellen. 
Marlborough a maga sorsát III. Vilmoshoz fűzte 
és így lett vezérévé annak a hadseregnek, amelyet

196



ANGOLORSZÁGI TANULMÁNYÚT

III. Vilmos a franciák ellen küldött. Anna király
nő, Vilmos utóda viszont nem református volt, ha
nem az anglikán püspöki egyház készséges híve, 
ö már nem képviselte a franciákkal szemben Vil
mos engesztelhetetlen álláspontját; egyesek azt 
mondották, hogy sokszor eszébe jutott neki szám
űzött atyja és fivére, akik buzgó katolikusok vol
tak és száműzetésükben vallásuk miatt szenved
lek. Mások viszont nyíltan hirdették, hogy Vilmos 
király engesztelhetetlen politikájának már csak 
egy képviselője van az angol kormányzatban és az 
is annak a meg nem engedhető befolyásnak kö
szönheti hatalmát, melyet az udvarban felesége 
gyakorolt.

Szavójai Jenő Marlborough herceg arcán ész
revette a lassú változást és tudta, hogy József csá
szár halála új helyzetet fog teremteni. A herceg 
már nemcsak katonai dolgokkal foglalkozott, ha
nem politikával is. Úgy vélte, Magyarországon 
mindent elintézett azzal, hogy Rákóczival koronás 
magyar királynét és magyar hadvezért állított 
szembe. Most nyugat felé fordult és meg akarta 
tudni, hogy számíthat-e Anglia fámogatásására. 
Mikor arról értesült, hogy ez Marlborough herceg 
sorsától függ, azt pedig felmentették állásától, el
határozta, hogy maga indul a helyzet megmenté
sére. 1711 végén Hágába érkezett. Ott vette észre, 
hogy milyen nagy lehet a baj, mert a hollandok 
minden bátorságukat elveszítették. Azt mondották 
neki: forduljon vissza, mert az lesz a legokosabb 
és a legkényelmesebb. Jenő herceg nem az az em
bert volt, aki a kényelmesebbik utat szokta válasz
tani. Nem is tehetett volna így, mert az a gondolat
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lebegett előtte, hogy XIV. Lajos megelőzte őt. Lon
donban már nem a csúzos királynő rendelkezik, 
hanem a francia király emberei: Torcy, Boling- 
broke, Gauliier abbé.

Hajót kért, hogy Londonba mehessen, de 
amíg Gallas gróf a herceg fogadására készült1, ad
dig Gaultiertől már megtudták a hírt az angol mi
niszterek és elment a rendelkezés, hogy ne adjanak 
hajót a hercegnek. Szavójai Jenő senkitől sem kért 
hajót, ö már hajón ült és megindult Anglia felé. A 
szelek nem voltak kedvezők; hideg tél volt, a ten
ger hullámai nyolc napig labdáztak vele az Északi 
tengeren. A „kis abbé“ azonban a nagy lovon ma
radt és megmutatta, hogy keresztül viszi azt, amit 
akar. Sebeitől kínozva, betegen s kimerültén hajó
zott fel a Temzén. Már jött is eléje Drummond 
skót kereskedő, akinek a nevét sohasem hallotta, 
hogy megkérdezze, miért jön Angliába. A herceg 
mosolyogva vette tudomásul, hogy nem hivatalos 
es rangjához illő személyt küldenek eléje, de tisz
tában volt azzal is, hogy nem Bécsbe, vagy Ver- 
saillesba érkezik. Olyan országba megy, ahol min
den más, mint amit eddig látott. Ha elhatározta, 
hogy maga megy oda, úgy nem azért ment, hogy 
haragjában visszaforduljon, hanem meg akarta 
ismerni az új világot. Mosolyogva fogadta Drum- 
mondo't, mert tudta, hogy amit az amszterdami 
skót kereskedőnek mondani fog, az a miniszterta
nács ele kerül. Azt mondotta, hogy helyre kívánja 
állítani a jóviszonyt és a szövetséget Károly csá
szár és Anna királynő között.

Éppen ez volt az, amit nem akart sem Torcy, 
sem Bolingbroke. Amíg Drummond a miniszferek-
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hez szaladt a hírrel, hogy a császár embere megér
kezett, máris elment az utasítás, hogy hagyják ma
gára, ha partra akar szállni. A hajó estefelé jutod 
a város alá és nem tudott kikötni. Mindenütt sötét 
volt, a parton sehol egy ember; a hajóval minde
nütt megállották, de mindenünnen tovább mentek, 
mert nem várta őket senki sem. Végighajóztak a 
Temzén és ott kötöttek ki, ahol a kormány épületei 
voltak. Mikor partra szálltak, a tér üres volt. A 
mainzi Hoffmann János Fülöp, az osztrák követ
ség hűséges öreg embere, aki harminc éven át volt 
a londoni osztrák követségen és aki mindent tudott 
— Gaultier titkain kívül, — várta őt a parton, ö is 
csak nehezen tiidótt bérkocsit szerezni, hogy elvi
gye őket Gátláshoz. Gallas nem azért maradt ott
hon, mert nem akart eléje menni a hercegnek, ha
nem azért, mert csak nem régen közölték vele, 
hogy jelentéseiben Anna királynőről kedvezőt
lenül írt és emiatt kegyvesztetté lett. Gallasnak fo
galma sem volt arról, hogy titkos jelentéseit Gaul- 
tier szívességéből előbb olvassa Bolingbroke, mint 
a bécsi miniszterek és hogy előbb vesz tudomást 
azokról Anna királynő, mint' Károly császár. Kö
zölték vele, hogy nem szívesen látják tovább az 
udvarnál és mire a bérkocsi a követség elé jutott, 
Jenő herceg már tudta, hogy a császárnak csak 
névleg van követe az angol királynőnél.

Az egyetlen látogató, aki a késő esti órában 
felkereste, Marlborough herceg volt. Tőle kapta 
most az első leckét az angol alkotmányi ogból. Tőle 
tudta meg, hogy a hatalom nem a királynőnél van, 
hanem a parlamentben. A királynőnél volt ugyan, 
de kényszerítették arra, hogy Marlborough her-
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cegnét elbocsássa szolgálatából, mert a hercegné 
befolyása törvénytelen. Akik ezt mondották, azok 
a herceg ellenségei voltak, akiket toryknak hív
nak: a toryk az az ellenzék, mely a parlamentben 
szemben áll a többséggel és a miniszterekkel. Hogy 
hogyan mernek szembeszállni velük, azt a bécsi 
miniszterek nem tudhatják, mert a toryk maguk 
akarnak miniszterek lenni. Választást követelnek 
és azt akarják, hogy ők vegyék át a kormányt, 
mert azt mondják, hogy a nemzet maga mondja 
meg, kiket akar látni' a parlamentben és a kor
mány élén.

Jenő herceg elmosolyodott. Halványan deren
geni kezdett valami a fejében. Hirtelen nem tudta, 
hogy Marlborough Angliáról tart-e neki előadást, 
vagy Batthyányné Magyarországról? Valahogy 
hasonlított a kettő egymáshoz.

Sokáig gondolkozott, hogyan állítsa össze a 
másnapi programmót. Kár, hogy nincsenek fel
jegyzések arról, vájjon ki segített néki: Gallas, 
vagy Gaultier? Sem arról, hogy rajta kívül kinek 
volt még kulcsa szobájához az osztrák követsé
gen? Jenő herceget jobban érdekelte volna Boling- 
broke és Gallas viszonyának rejtélye, de azt gon
dolta, ez is csak jelentéktelen dolog. A Leicester 
House termei elcsendesedtek. Ügy rémlett neki, 
mintha sok ember képe vonult volna el szemei 
előtt. Csupa elmosódott sziluett. Az utolsó mégis 
megragadta figyelmét: a Colbert fiáé volt. Azután 
semmi kép nem jöf1, mert elaludt.

Másnap reggelre mindent elfelejtett. Csak a 
bajba került kamerád Marlborough jutott eszébe, 
aki segítségét kérte. Jenő herceg tetőtől talpig lo-
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vag volt. Gondolatban legjobb vértjét öltötte ma
gára és legjobb pengéjét választotta ki: megyünk 
Lajos király elé. Szárnysegédjét Oxfordhoz és Bo- 
lingbrokhoz küldötte. A szárnysegéd heroldként 
jelentette be, hogy Károly császár megbízásából 
Szavója hercege és az aranygyapjas rend lovagja, 
a becsi udvar legfőbb haditanácsának elnöke, Anna 
királynő udvarába érkezett. Nem a miniszterek 
portáján kopogtatott és nem a hátulsó lépcsőt ke
resne, hogy meg ne lássák és jöttéről ne tudjanak. 
Nem is Drummondot vette magához, hogy oda 
vigye őt. Olt állott a rácsos kapu előtt1, talpig 
vértbe öltözve, leeresztett rostéllyal, bebocsátást 
kérve; fejedelmi sarjaként annak a családnak, 
amelynek örökségi jogát nemrég az angol trónra 
is elismerték. Ha nem is Bolingbroke, hanem a 
parlament; ha nem is a királynő, hanem a nemzet.

Már tanult valamit a nemzetről, de mikor 
másnap este Anna királynő elé került, mindenből 
kiábrándult. Bolingbroke maga jött érte és egy
szerű kocsin vitte magával a St. James palotába. 
Nem akarta, hogy feltűnést keltsenek. Rövid utcá
kon hajtottak keresztül-kasul, amíg oda értek. A 
palotánál elmaradt az ünnepi fogadás; az uralko
dónő azt mondotta neki, hogy beszélje meg a dol
got minisztereivel. Jenő herceg nem sokat tanul'-. 
Mindenekelőtt azt tanulta, hogy nincs Versailles- 
ban. A francia udvar fénye és hatalma nem áll 
mögötte, mert fiatal fejjel maga hagyta el őkét1. A 
császár mellé állott, akinek fővárosában akkor 
még a török ült. Meghalt Lipót császár és meghalt 
fia József császár is, aki az ő barátja volt és aki 
mindenben hallgatott reá. Új ember jött, akit1 még
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senki sem ismert; inkább csak azt tudták róla, 
hogy éppen olyan fiatal, mint Bolingbroke lord. 
Most a sors szeszélye dobálja őt a két fiatal ember 
közölt, hány kodásában pedig Versailles urai gyö
nyörködnek. Versailles ... Ott csupa fény és 
pompa minden. Ragyogó szertartások között ün
nepelt szépségek töltik meg a Termet. Marsalok és 
miniszterek hosszú sora várja, mikor nyílik meg a 
nagy fehér ajtó és mikor nyitja szét annak nagy 
fehér szárnyait a lakájok láthatatlan keze. Az aj
tóban megjelenik XIV. Lajos és elhalkul a beszéd. 
Halálos csend van és mindenkiben, még a legutolsó 
emberben is összefut a vér, úrrá lesz benne az ün
nepi hangulat. A szertartásmester, ki úgy áll ott a 
nyitott ajtóban, mintha művész keze festette volna 
vászna közepére, felemelt arccal, királyi tekintet
tel néz rá a csillogó tömegre és hármat koppant 
pálcájával a parketten .. .

Bolingbroke Jenő herceg fülébe súgja: mehe
tünk.

Döcögni kezdett a kocsi visszafelé a Leicester 
House felé. Ablakán Villars nézett be a régi jó idők 
rejtélyes mosolyával: megvolt elégedve a leckével 
móri Prince? Legyintett a kezével: Villars messze 
tőle ült a Non plus ultra erődvonalon es támadásra 
várt Arras felé.

A herceg nem adta fel a harcot. Ha katona lett 
volna, meghozta volna Bolingbbroke lordnak azt 
az áldozatot, hogy eltávozik. Úgy, ahogyan jött. 
Leviszi csomagjait a Temzéhez és megvárja míg 
berakják a kis hajóra; jöhet megint Drummond, a 
kereskedő és megkérdezheti tőle, hogy mit végzett 
Londonban. Jenő herceg azonban politikus is volt
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és diplomata. Nem olyan, mint Bolingbroke. A 
lord még a világon sem volt, mikor ő már az élet 
iskoláját jár*!a. Nem is azt az iskolát, amelyben 
egykor labdázott, hanem azt, amelynek játszóterén 
Európa sorsa dőlt el.

A királynőnél már csatát veszített, gondolta 
első pillanatban. De azután arra gondolt, hogy 
Angliában minden idegen elveszíti az első csatát és 
hogy meg kell ismernie a reá nézve idegen világ 
rejtélyeit, hogy elháríthasson a siker útjából min
den akadályt. Az angol politikai életet kevesen ta
nulmányozták olyan sikerrel, mint Szavójai Jenő 
herceg, mert a végén semmi akadály nem maradt 
előtte és övé lett a végső diadal.

Hamar tisztában volt Oxford gróf tehetségé
vel és politikai súlyával. Látta, mint küzdötte fel 
magát és apró ügyeskedésekkel mint szerezte meg 
magának a kormány vezetését. Most látszott arcán 
az erőlködés, hogy ő akar irányt adni Jenő herceg
nek. Azt mondotta, hogy Anna királynő kezei nin
csenek megkötve a franciákkal szemben. Jenő 
herceg mosolyogva értette meg, hogy mindez más
képpen van és azt válaszolta rá, hogy a császár 
nem fog delegációt küldeni a béketárgyalásokra. 
Keresi ugyan a kivezető utat, de nem mondotta 
meg, hogyan. Gallas ügyében azonban vizsgálatot 
kért; az elől Oxford nem térhetett ki. A miniszter 
érezte, hogy elevenére tapintottak, mert olvasni 
szokta Gallas jelentéseit, amelyeket Gaultier továb
bított neki. Körülbelül ez volt a beszélgetés tárgya 
Bolingbroke lorddal is. Azzal a különbséggel, hogy 
az vitte a szót, a herceg pedig halgatott. Az az em
ber, akivel szemben állott, Anglia legfényesebb
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tehetségeinek egyike volt. Semmi sem árulta el, 
hogy mii tud és mit hisz; Jenő hercegnek az volt a 
benyomása, hogy aki nem hisz, annak abba kell 
hagyni a tárgyalást; annak pedig, aki hisz, a maga 
álláspontját kell feladni a világfival szemben, mert 
az a politikát művészetté avatta.

Éppen azért Jenő herceg abból a szövetségi 
szerződésből indult ki, melyet III. Vilmos angol 
király Lipót császárral kötött és Bolingbroke le 
nem fogadhatott. A szövetség alapja a kölcsönös 
támogatás volt: mondják meg tehát az angolok, 
akarják-e az együttműködést, ami a szövetségi 
szerződésnek megfelel, vagy pedig fel akarják bon
tani a szövetséget. Az angol minisztertanács nem 
akart színt vallani. Ha felbontják a szövetséget, az 
angolok maradnak szemben a franciákkal; Torcy 
többet követel, ha megtudja, hogy Anna királynő 
nem számíthat a császár segítségére. Gyorsan in
tézkedni kellett, hogy a királynő gyémántokkal ki
rakott kardot ajándékozzon a hercegnek és engesz
telje meg őt a hideg fogadtatásért. Igaza volt a 
hercegnek, hogy a megkötött szövetség még érin
tetlenül fennáll, de azért GallaSÜ vigye haza, mert 
ittmaradása lehetetlenné vált.

Ami a közös hadjárat pénzügyi részét illeti, 
abban Oxford gróf álláspontja lett irányadóvá. A 
miniszter, aki a pénzügyek szakértője volt és aki
ről mindenki utdta, hogy ismeri a kincstár helyze
tét, azt mondotta, hogy a helyzet nehéz. Anglia 
nem vehet magára új terheket! olyan háborúért, 
amelyet nyomban befejezhetne, ha nem volna neki 
szövetségese a császár, akit segítenie kell. A csá
szárnak sem kellene segítség, ha befejezné a hábo-
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rút; hogyan magyarázzuk meg tehát a parlament
nek azt, hogy csak azért áldozzon a háborúra egy 
idegen fejedelemnek, mert az Anglia pénzén sze
relné folytatni a háborút.

Jenő herceg ellenvetéssel éli*. Azt mondotta, 
hogy tudomása szerint a szövetségi szerződést 
egyik fél sem bontotta fel. Anglia volt az, amely 
elkérte a császár fiát és maga vitte Spanyolor
szágba; az angol kormány tehát nem vonhatja ki 
magát az alól, hogy kötelezettségét teljesítse.

A miniszterek azt felelték, hogy meg kell kér
dezni a parlamentet, mert annak meghallgatása 
nélkül nem lehet dönteni. A nemzet köt békét és 
visel háborút; ha kedve van hozzá, viselhet hábo
rút a császárért is; ha nincsen, befejezhétí az angol 
királynő ellenére is.

Jenő herceg hozzátette: minden attól függ, 
milyen állást foglal el a kérdésben az angol kor
mány. A két miniszter csodálkozva nézett az ide
genre. Honnan tudja ezt? Jenő herceg mosolyog: 
nálunk is körülbelül így van a dolog. Arra gondolt, 
hogy Esterházy nádor sürgetésére Károly magyar 
király éppen most hívja össze a magyar ország
gyűlést.

Az angol parlament csak negyed részét1 sza
vazta meg annak az összegnek, melyet a kormány 
a spanyol hadjárat költségeire kért. Jenő herceg 
megértette a határozatból, hogy a kormány nem 
bontotta fel1 a szerződést, de olyan kevéssel kívánt 
hozzájárulni a közös háború költségeihez, hogy 
elárulta vele titkos tárgyalásait a franciákkal. An
nak részleteit a herceg nem ismerte ugyan, de cá
folat helyett mindenünnen megerősítették neki.
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Belátta, hogy Gallast fel kell áldoznia, bár nem 
tudta, hogy nem volna-e egyszerűbb, ha az angol 
miniszterek Gaultiert áldoznák fel.

Londoni tartózkodása alatt öt emlékirattal 
fordult Anna minisztereihez. Ahelyett azonban, 
hogy tüntetőén eltávozott volna, mert azokra vá
laszt nem kapott, tovább tanult. Nem kis mérték
ben élvezte azt a harcot, melyben az angolok csak 
Torcy figurái voltak, Torcy pedig csak XIV. Lajos 
előtt fedte fel a maga kártyáit, aki az angol minisz
tereken át neki mutatta meg azokat.

Versaillesban élénk figyelemmel kísérték a 
„kis abbé“ útját. Úgy látszik, sok szabad ideje volt, 
hogy Londonban feledkezett. Most azonban jó 
kezekbe került, mert úgy látták, hogy valamennyi 
kéz ő utána nyúlik, hogy foglyul ejtse. A taktika 
nem volt könnyű, de annál érdekesebb, mert ime 
mind az öt jegyzékét válasz nélkül hagyták és az 
angol miniszterek mindig azt hitték, hogy sikerült 
elrejteniök gondolataikat.

Már azt hitte, hogy minden elcsendesül, mi
kor váratlanul a királynő arról értesítette a csá
szárt, hogy felfogása szerint nem tartozik neki. Mi
vel azonban a Jenő herceggel folytatott tárgyalá
sokból úgy látszik, mintha bizonyos eltérések vol
nának a számadásokban, haladéktalanul felül 
fogja vizsgáltatni őket.

Jenő hercegnék sejtelme sem volt arról, hogy 
ez az eljárás derékban vágja ketté Marlborough 
herceget, akinek megmentése végett Londonba 
jött. A számadásokat ugyanis Marlborough vitte, 
akit most a kormány vád alá kívánt helyeztetni, 
mindazokkal a whigokkal együtt, akik annak ide-
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jén hivatalban ültek. így sújtott le a kormány keze 
többek között Walpole Róbertre is, kinek nevével 
még találkozni fogunk. A kormány számvevői azt 
állapították meg, hogy Marlborough herceg 30 ezer 
fonttal tartozik a kincstárnak. Ha megfizeti, sem
mije sem marad; ha nem fizeti meg, akkor elítélik 
és csak úgy menekülhet a büntetés alól, ha önkén
tes száműzetésbe megy.

Jenő herceg elutazhat, amikor akar, de Marl
borough herceg ott marad és felelni fog azért, hogy 
hova költötte azt1 a 200 ezer fontot meghaladó ösz- 
szeget, amelynek elköltéséről a parlament előtt 
számot kell adnia. Miután a parlamentben a nem
zet képviselői ülnek, az egész nemzet tudomást fog 
szerezni arról, hogy Marlborough a magáéból kö
teles megtéríteni 30 ezer fontot és pontosan elszá
molni köteles olyan összeg hovafordításáról, mely
nek megállapítása még csak folyamatban van. Ha 
mindennek eleget tenni nem tud, akkor vád alá 
helyezik es börtönbe kerül.

Világosan következett ebből az, hogy ha 
Marlborough herceg tovább nem maradhat szol
gálatban, akkor a háború irányítása is a kormány 
kezébe kerül. Jenő herceg tudta, hogy ki lesz az új 
kamerád és már döcögött is vele a kocsi Örmonde 
herceg palotája felé. Azt is tudta, mit az angol mi
niszterek nem tudtak: ezentúl onnan fogják végre
hajtani Lajos király parancsait.

Butler Jakab, ahogyan Örmonde herceget 
családi nevén hívták, csak valamivel volt idősebb 
Jenő hercegnél. Gyermekéveit rhönementi Orange- 
ban töltötte. Fiatalon örökölte nagy atyja herceg
ségét és attól kezdve — mint az egyház reménye
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— az anglikán főpapok oldalára állott. Egy ízben 
francia hadifogságba került; személyének fontos
ságára jellemző volt, hogy Berwick herceggel cse
rélték ki. Ormonde herceg volt az, akit most a 
kegyvesztett Marlborough helyére kineveztek és 
akiről azt mondották, hogy a harctérre indul. Nem 
is tudott egyelőre mást mondani a szavójai her
cegnek, mint hogy eleget fog tenni utasításainak.

A válasz nem volt kielégítő. Látszott, hogy az 
új fővezér a kormány embere, mert az utasításo
kat a kormány készíti; nem háborúról van szó, 
hanem politikáról.

Jenő herceg nem tudta, hogy mitévő legyen. 
Azzal érvelt, hogy meghalt a dauphin; ha tehát el 
akarják kerülni az angolok azt, hogy a spanyol és 
francia koronák egy kézben egyesüljenek, akkor 
Károly mellé kell állniok. Bolingbroke erre maga 
jelent meg a hercegnél és azt mondotta neki, hogy 
Károly császár elégedjék meg az itáliai birtokok
kal, mert a brit kormány be akarja fejezni a há
borút.

Semmi kétség nem férhet ahhoz, hogy Jenő 
herceg ismerte annak szándékait. Marlborough azt 
mondotta neki, hogy a helyzéten már alig lehet 
valamit változtatni. Csak egy remény van: a kor
mány bukása. Az előző kormányt úgy buktatták 
meg, hogy Lady Marlborough helyére más udvar
hölgyet ültettek. Egyszerű lenne a dolog, ha Mas- 
hamné elveszítené állását. Erre ugyan kevés re
mény van, de nem látta-e , hogy mennyire össze
tartanak az udvarhölgy és a miniszterek, ö maga
— Marlborough — teljes lojalitással viseltetik a 
királynő iránt, de Anna rohamosan hanyatló
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egészsége arra enged következtetni, hogy a trón 
megüresedik. Az új király, a hannoveri választó
fejedelem, nem a toryk embere, hanem a whigoké. 
Ha ki lehetne húzni a háborút addig, amíg a ki
rálynő meghal, akkor nyert ügyünk van.

Jenő herceg gondolkozott. Jól ismerte a huge
notta Jean de Robethont, aki a hannoveri választó 
külügyeit vitte. Vérbeli francia és hugenotta volt 
ez a Robethon, aki valamikor francia földről me
nekült III. Vilmoshoz és onnan került Stuart Zsó
fia mellé, aki épp olyan kálvinista volt, mint Vil
mos király, ö volt az, aki az átmenetét és a folyto
nosságot képviselte a téli királytól Anna királynő 
haláláig. Jenő herceg jól ismerte őt, levelezett is 
vele, de Marlborough hozzátette, hogy Robethon 
viszont elzárkózott a tory miniszterek közeledése 
elől. Nem Bolingbroke lord az ő embere, hanem 
Marlborough és Walpole. Trónváltozás esetén ez 
a Monsieur de Robethon lesz az, aki Anglia kül
ügyeit irányítani fogja.

Jenő herceg még aznap este sajátkezűleg írta 
hozzá a császárhoz intézett jelentéséhez, hogy biz
tos helyről vett értesülése szerint a királynő álla
pota reménytelen.

Csak azt nem tudta eldönteni, hogy ki bírja 
tovább a versenyt: Anna királynő-e, vagy Marlbo
rough herceg. Bolingbroke hozzátette magában, 
hogy a harmadikat kifelejtette, mert őt nem vette 
számításba, ö közelebb volt a királynőhöz, mint 
ellenfelei; ha valaki tudta, hogy mikorra kell fel
készülni, az első sorban ő lehetett, mert Mashamné 
neki referált a királynő állapotáról. A gyertyaláng 
kialvóban volt ugyan, de a gyertya még nem égett

14 Horváth: Savójai Jenő herceg. 209
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végig. Gaultier kéznél volt és már jó idő óta közve
tített a Stuartokkal is. Berwick és Torcy úgy lát
ták, hogy Bolingbroke vállalná a katolikus Stuar
tokat, csak Anna királynő hozzájárulása volna 
szükséges az államcsínyhez. Félő, hogy megijedne 
tőle, hagyjuk a dolgot akkorra, mikor a gyertya 
végéhez közeledik.

Hogy Jenő hercegnek mondjon valami ked
veset, arról biztosította őt, hogy a szavójai herce
get kellőképpen kárpótolni fogják. Jenő herceg 
azt sem tudta hirtelen, hogy mit köszönjön meg; 
tovább írt minden este Bécsbe és egymás után 
nyomta meg a tollat a szavaknál, melyek a küzde
lem hevét elárulták: visite és gegenvisite, embar- 
rassiret; tempó és kontratempó; pressiren és ur- 
giren ...

Még egyszer felvitték őt a hátsó lépcsőn a mi
niszterekhez, de aztán elhatározta, hogy befejezi 
a tanulmányutat. Kedve sem volt a maradáshoz, 
mert azonkívül, hogy küldetése látszólag nem járt 
sikerrel, vele jött unokaöccse is elhalt. A Chevalier 
de Soissons örökre ott maradt Londonban és Jenő 
hercegre kétszeres súllyal nehezedett a magányos
ság.

Amikor máricus utolsó napjaiban a kocsi le
felé vitte őt a kikötőbe, elgondolkozott azok fölött, 
amiknek Londonban tanúja volt. Ahogy felnézett, 
Torcy arca tekintett be az ablakon: meg volt elé
gedve az útjával hercegem?

A herceg azt hitte, futó látomással van dolga, 
pedig Torcy éppen akkor olvasta Gaultier kime- 
ríő jelentését arról, hogy Anglia békét kíván kötni 
és hogy ennek keresztülvitelében nem gátolhatja
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meg őt az, hogy a császár küldöttje többét épített 
angol kamerádjára, mint amennyit az elbírt.

Szavójai Jenő nem tudta megmenteni Marl
borough herceget, sem a császár érdekeit, de meg
ismerte Angliát és látta, hogy el fog bukni az ellene 
vívott háborúban — az angol kormány.

*

Felhő nyugaton.

Ha Jenő herceg tudta, hogy Anglia békét fog 
kötni és hogy az angol kormány a franciával titkos 
összeköttetésben áll, nem sejthette, hogy milyen 
következményei lesznek annak Flandriában. Ab
ból, hogy mostantól kezdve jobban támaszkodott a 
hollandi, mint az angol haderőre, azt lehetett kö- 
vekeztetni, hogy ellensúlyozni kívánja Bolingbroke 
mesterkedéseit, őt is inkább az tévesztette meg, 
hogy amikor 1712 májusban a szövetséges had
erők Tournai körül egyesültek, Ormonde herceg 
maga biztosította őt arról, hogy kitart a támadás
ban a franciák ellen. Jenő hercegnek értesülései 
voltak arról, hogy a szembenálló Villars marsai 
kétségbeesett védekezésre határozta magát. Még 
emlékirataiban sem titkolta, hogy védővonalának 
áttörése esetén öngyilkosságot követett volna el. 
Jenő herceg tehát biztosra ment akkor, mikor má
jus 26-án átkelt a Schelde folyón. Éppen az átke
lés idején jelentették, hogy Ormonde ellentétes 
utasításokat kapott. Jenő herceg meg akart győ
ződni a valóságról; haditanácsot hívott össze és 
előadta tervét. A különben bőbeszédű Ormonde 
hallgatott és a herceg egyenes kérdésére sápadtan
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jelentette ki, hogy nem vehet rész a további had
műveletekben.

Villars marsai kezeit dörzsölte örömében, 
mert ő négy nappal előbb, már Angliából tudta, 
hogy Jenő herceg nem számíthat az angol csapa
tokra. Ebben az esetben tehát már angol-francia 
együttműködéssel állott szemben: Gaultier abbé
nak sikerült Torcyt és Bolingbroke lordot egyesí
teni a császár éllen.

Látta, hogy fel kell adni a Párizs felé való elő
nyomulás tervét. Le kell mondania győzelmének 
koronájáról; arról, hogy Párizs ellen vonuljon, 
alig lehet szó, bár Villars herceg már alig tudott 
volna ellentállni egy viharszerű támadásnak, mely 
diadalmasan tört volna Lajos király ellen. Lehet, 
hogy Jenő herceg csak Villars holttestén keresztül 
jutott volna el, mint Villars mondotta, Versail- 
lesba, de Szavójai Jenő arra számított, hogy még 
Anna királynő halála előtt diadallal fejezi be a 
háborút és lefegyverzi a király tory barátait.

Már készen is volt azzal a tervvel, hogy vala
mennyi erőt összevon és maga áll a támadás élére. 
A tory kormány titkos parancsa ebben állította 
meg őt.

Az Ormonde alatt álló német segélycsapatok 
vezérei előbb saját kormányaikat akarták meg
kérdezni, hogy Jenő herceghez álljanak-e, mert 
Anna királynő éppen akkor azt jelentette ki a par
lamentben, hogy kormánya már megállapította 
Frnciaországgal a béke feltételeit. A háború elve
szettnek látszott. Ormonde közölte Jenő herceggel, 
hogy fegyverszünetre lép, csapatait Dunquerquebe
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vezeti és annak birtokában várja meg a további 
rendelkezésekét. •

Jenő herceg ezek után beszüntette az előnyo
mulást és a helyzet tisztulásáig az útban álló 
Quesnoy ostromával foglalkozott. Magyar huszá
rokat küldött előre és körülvette a várat, amely
nek elestét június végére várta. Károly király a 
pozsonyi országgyűlésről figyelte Jenő herceg had
műveleteit; hallott Splényi ezredes magyar hu
szárjainak hőstettéről; arról, hogy Szavójai Jenő 
arra kérte, hasson mindenképpen oda, hogy leg
alább a hannoveri választófejedelem tartson ki a 
császár oldalán, mert Anna királynő halála után 
övé lesz a trón és vége lesz a franciabarát toryk 
uralmának. Sokat segített neki a német fejedel
meknek az az elhatározása, hogy csapataik Jenő 
hercegnél maradjanak. így történt, hogy július 
16-án, szombat este, Örmonde herceg már csak 
az angol csapatok élén vonult el, de nem Dun- 
querque irányában, mert Torcy márki megtagadta 
ennek átadását. Azt mondotta, hogy Örmonde 
haderejének nagy része Szavójai Jenőhöz csatla
kozott és ezzel koránt sem hárult el a veszély 
Párizs felől.

Villars herceg nem reménytelenül indult jú
lius 22-én a Jenő hercegtől ostromolt Landrecy 
felmentésére. Csapatai nagy részét azonban De- 
nain felé irányította, hol a hollandok állottak; 
60.000 ember élén, feltűzött szuronyokkal elsö
pörte a hollandokat. Vezérük foglyul esett, alvezé- 
rei a Scheldébe fúltak. Villars herceg, amint száz 
évvel azután Napoleon megjegyezte, ott mentette
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meg Franciaországot. Szemmelláthatólag föléje 
kerekedett a magára maradt Jenő hercegnek is.

A hadjárat elveszettnek volt tekinthető. De- 
nain (1712 július 24) után a várak egész sora ka
put nyitott. Villars heves ellenállás után szállotta 
meg Douait (szeptember 8), Quesnoyt (október 5) 
és Bouschaint (október 12). Jenő herceg látta, 
hogy a harctéren már nem igen akadt tennivaló. 
Hágába utazott, hogy új terveket dolgozzon ki, de 
mivel egy korábban, július 15-én Pozsonyban 
megtartott minisztertanács a hadműveletek be
szüntetése mellett határozott, visszatért Bécsbe, 
hogy — ha lehet — onnan adjon új fordulatot az 
eseményeknek.

A helyzet nem látszott reménytelennek, mert 
Anglia kiválása mindössze 12.000 katona elvoná
sát jelentette. Elvonulásuk nem volt dicsőséges, 
mert a franciák megneheztelték az angolokra. 
Torcy márki érezte, hogy Villars győzelme az ő 
kezébe adja át a vezetést most már nemcsak a 
császárral, hanem az angolokkal szemben is. így 
történt, hogy Ormonde herceg is magára hagyva 
vonult el észak felé. Nem voltak mellette sem né
metek, sem franciák.

A brit kormány ki volt szolgáltatva Torcy 
márkinak, ki a szövetségeseitől elszakadt Angliát 
most már olyan békére tudta kényszeríteni, ami
lyen XIV. Lajos érdekeinek megfelel.

Ha Bolingbroke nem szakadt volna el a csá
szártól, nem marad magára hagyva Torcyval 
szemben. Azt az árulást, melyet Marlborough her
ceg és késő utóda, Winston Churchill éppen úgy 
Anglia számlájára írnak, mint a német Walter
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Elze, voltaképpen Bolingbróke követte el. Jenő 
hercegnek igaza volt, mikor arra figyelmeztette 
Ormonde herceget, hogy Anglia eljárásával ma
gának árt, mert magát szolgálja ki a franciák ön
kényének. Csapatai élén délkelet felé vonult el, 
hogy a védekezés súlypontját most már végérvé
nyesen német földön helyezze el. A birodalom vé
delméből elindulva kívánta kiépíteni azt a hatal
mat, mely XIV. Lajos terveinek méltó ellensú
lyává lehet. Onnan készült útnak indítani Anglia 
új királyát is, hogy Bolingbroke lord és társai el
bocsátásával az elkövetett árulást jóvátegye.

Abban a csalódásban, melyet neki a brit kor
mány politikája okozott, vetette meg alapját an
nak a másik politikának, mely Európa közepén 
minden erőt összefog és a Német Birodalomból 
kívánta kialakítani az új Európát.

♦

Felhő Keleten.

Szavójai Jenőt csak akkor ismerjük meg iga
zán, ha mindenüvé vele megyünk, ahová gondo
latai és tervei nyomában ő maga elment. Fiatal 
volt még akkor, amikor Párizst elhagyta. Még 
nem látott egyebet a francia udvarnál és kétség
telen, hogy nem volt elragadtatva sem Bécsitől, 
sem a bécsi udvartól, mely csak a háború végén 
kelt új életre, francia minták nyomán. Akkor kelt 
életre az osztrák politika is, amelynek szétágazó 
irányai között a sors később Jenő hercegnek tar
totta fenn a vezetést. Ha úgy vesszük a dolgokat, 
amint vannak és nem akként, amint magunk sze-
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retnénk, hogy lett volna, vagy ha nem keresünk 
politikai elméleteket és beállításokat, amiket ő 
maga sem kereseti: akkor magunktól eljutunk 
Jenő herceg vezető szerepének, e szerep jellegének 
megállapításához.

Nagyon kevés volt az a tapasztalat és politi
kai érettség, melyet az alig húsz éves ifjú magával 
hozhatott. De lehetetlen fel nem tételeznünk, 
hogy látta XIV. Lajos nagy sikereit és hallott vala
mit — keveset vagy sokat — Mazarin bíborosról. 
Anyjának otthonában ugyanis erről a két ember
ről beszéltek legtöbbet.

Ismét húsz esztendő telt el, amíg a török há
ború véget ért és a császár, kinek az ifjú szolgála
tába állott, részben ő általa hatalmas földek urává 
lett.

Ha XIV. Lajosnak érdekében állott az, hogy 
a császárnak ne legyen hatalma és ne uralkodjék 
nyugodtan a megszerzett nagy területek fölött, ak
kor Szavójai Jenőnek, aki tüntető haraggal állott 
át Lajos király oldaláról Lipót császár mellé, arra 
kellett törekednie, hogy a császár hatalmát bizto
sítsa. Kétségtelen, hogy nem tehette azt mindazon 
területek, népek és hatalmak beható ismerete nél
kül, amelyek új urának védelmében számításba 
jöttek. Nem lehet tehát feltételeznünk, hogy nem 
ismerte Rákóczi felkelésének fontosságát, sem an
nak jelentőségét, hogy Rákóczi 1707-ben Nagy Pé
terrel szövetkezett; hogy a cár 1709-ben Poltavá- 
nál véget vetett a svéd nagyhatalomnak és olyan 
hatalommá lett, amelyet már nem lehet ott figyel
men kívül hagyni Kelet-Európa ügyeinek elren
dezésében.
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Jenő herceg azzal a problémával került 
szembe, hogy egyszerre kellett megoldást keres
nie a magyar, svéd, orosz és török kérdésekben. 
Számolnia kellett azzal, hogy egy lépést sem fog 
előretenni, ha nem ismeri meg őket és avatatlan 
kézzel nyúl hozzájok.

Először csak Rákóczival állott szemben, de az 
1710 elején Romhánynál megvívott csatában a 
katonák svéd tisztet fogtak el és ebből kiderült a 
kapcsolat közte és XII. Károly között. Jenő her
ceg a felkínált császári hadifoglyok egyikét sem 
találta olyan fontosnak, hogy kicserélje értők a 
svédet, mert arra volt kíváncsi, hogy mik lehetnek 
XII. Károly tervei, aki fogolyként ült a török
országi Renderben. Azt biztosra vette, hogy, ha 
egyesül a törökkel, vagy megbékül az oroszokkal, 
akkor új erőre kap és Rákóczi1 Ferenc is jobban 
veszélyeztetheti a császár érdekeit.

Ugyanez a probléma lebegett Rákóczi előtt 
és nem lehetetlen, hogy Jenő herceg állította fel 
azt a sorrendét, hogy először a magyar problémát 
fogja megoldani. Még 1710-ben leghívebb barát
ját, Pálffy János gróf horvát bánt neveztette ki a 
magyarországi hadak élére és ezzel sikerült meg
osztani a magyarokat1; Rákóczi hívei tömegesen 
pártoltak át hozzá. A fejedelem a cárhoz sietett 
segítségért, de mindkettőjüket bombaként érte a 
hír, hogy a felkelők május elsején Pálffyval meg
egyeztek. Rákóczi és Nagy Péter egymásnak tet
tek' szemrehányásokat. A cár azért, mert nem ve
hette többé hasznát a fejedelemnek; Rákóczi azért, 
mert Nagy Péter az ő megsegítése helyett a török
kel háborúskodott.
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Rákóczi bukása kihatott a cár helyzetére is. 
Legalább erre mutatott az, hogy a szatmári béke 
után szó nélkül elismerte Károly spanyol királysá
gát abban a levélben, amelyet május 23-án Eleo
nóra özvegy császárnéhoz intézett. Miután Magyar
ország felől hátvéde már nem volt, a szövetséges 
Rákóczi helyett az ellenséges Bécs került a háta 
mögé; ez bírta rá, hogy röviddel azután békét kö
tött a törökkel és visszavonta seregeit. Most már 
csak a svédekkel kellett számolnia Jenő hercegnek.

Hogy a döntést kitolja, már a romhányi csata 
óta ő is titkos tárgyalásban volt XII. Károllyal, 
akiről tudta, hogy szeretne visszatérni hazájába. 
Látszat szerint ezek a tárgyalások azért voltak 
eredménytelenek, mert Bécs és Bender nem tud
tak megegyezni a címkérdésben. Jenő herceg azt 
kívánta, hogy XII. Károly Péter cár példájára is
merje el Károly császár spanyol királyságát; a 
svéd királynak az volt a felfogása, hogy, ha olyan 
fontos ez a dolog a bécsi udvarnak, akkor ne tart
sák őt, mint német fejedelmet, a császár alattvaló
jának, hanem szuverén uralkodónak. Jenő herceg 
nem idegenkedett a követeléstől, csak arra várt, 
hogy mi lesz a vége az új török háborúnak. Mikor 
arról értesült, hogy a cár ezúttal is gyengébbnek 
bizonyult és úgy menekült meg a török fogságból, 
hogy 25 évre békét kötött (1713), Jenő herceg nem 
idegenkedett attól, hogy XII. Károly hazatérjen 
és ne támasszon keleten újabb zavarokat. Elis
merte őt szuverén uralkodónak, de kikötötte, hogy 
csak álnév alatt és kíséret mellett, gyors menetben 
vonulhat, illetőleg lovagolhat át Magyarországon.

így is történt.
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Károly király Törökországból Erdélyen, Pes
tén és Bécsen át utazott haza. Megelőzte őt 
Leszczynszky Szaniszló lengyel király. Mindketten 
a franciák szövetségesei voltak és mindkettőjük
nek álnév alatt, hamis útlevéllel kellett átulazniok 
Magyarországon, nehogy Rákóczi volt híveivel, 
akik egykor szintén a franciák szövetségesei vol
tak, találkozhassanak és érintkezhessenek.

Jenő herceg meg lehetett elégedve az ered
ménnyel. Ügyes diplomáciával sikerült lefegyve
rezni és távozásra bírni Rákóczi Ferencét. Sikerült 
elhárítania Péter cár beavatkozását és megnyer
nie annak, hogy Rákóczi helyett, ki Habsburg Ká
rolyt nem volt hajlandó törvényes urának elis
merni, a császár oldalára álljon. Sikerült eltávolí- 
tania XII. Károlyt. Inkább elengedte neki annak a 
feltételnek a teljesítését, hogy ő is elismerje Ká
roly császárnak immár elmúlt spanyol királyságát. 
Megelégedett azzal, hogy elfogadta ajánlatát a 
hazautazás iránt és hogy a svéd király titkos szö
vetségre lépett a Habsburgokkal. Utolsónak a tö
rök hatalom maradt meg, de az viszont magában 
állott. Rákóczi, Leszczynszky és III. Károly nem 
Törökország felé, hanem észak irányában távoz
tak el. Tehát, aki a helyzet ura maradt, Szavójai 
Jenő volt, mert mindazoknak a hatalmaknak a 
figyelmét elterelte a Duna-medencétől, melyek 
addig a császár érdekeit fenyegették.

Most már nem maradt senki, akivel Lajos ki
rály szövetkezhetett és akit kelet felől a császár 
ellen küldhetett volna.

*
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Dunai konstrukció.

Már volt arra példa, hogy spanyol király sze
rezte meg a német császári trónt. Azt is Károly- 
nak hívták és az is a Habsburg családból szárma
zott. Lényeges különbség volt azonban közöttük, 
mert V. Károly császár a spanyol királyságot meg
tartó.ta, de nem vette át az osztrák családi birto
kot; VI. Károly viszont elveszítette a spanyol ki
rályságot és nem maradt neki más, mint Ausztria 
családi birtoka és a Magyar Királyság. Szándéko
san nem említettük a Német Császárságot. Mert 
igaz ugyan, hogy Habsburg Károly Barcelonából 
Frankfurtba utazott és ott császárrá választották, 
de mindenki azt kérdezte, hogy ki lesz az örököse. 
VI. Károly császár ugyanis a Habsburg Ház utolsó 
férfisarja volt és nem voltak gyermekei. Mindenki 
joggal vehette a helyzetet úgy, amint van: olyan 
császárral állottak szemben, akinek már trónra- 
lépésekor meg lehetett indítani a vitát utódjának 
jelölése körül.

Már II. Károly spanyol király idejében fel
merült az a gondolat és különösen a Habsburgok 
szövetségese, III. Vilmos angol király volt annak 
a gondolatiak a szóvivője, hogy a katolikus csá
szár halála után protestáns császárt válasszanak. 
József halála óta Frigyes porosz király képviselte 
a fenti gondolatot és ebből nyilván kövétkezett az, 
hogy a gondolatnak a német fejedelmek között is 
talaja van.

Az a páratlan tekintély és befolyás, amellyel 
Jenő herceg a bécsi udvarban rendelkezett, ma
gával hozta azt, hogy ő sem térhetett ki a felmerült
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kérdés elől. Ha sóiba vette a fejedelmeket, valóban 
meg kellett különböztetni egymástól a protestán
sokat és a katolikusokat. Mivel a porosz király tö
rekvéseit egyedül a hannoveri választó ellensú
lyozhatta, úgy vélte, hogy a protestánsokat kellett 
megosztani egymás között. Erre módot az Osztrák 
Ház családi összeköttetései adtak, melyekre ké
sőbb visszatérünk. Nehezebb volt a helyzet a kato
likus fejedelmekkel, mert a nemrég átfért Frigyes 
Ágos egyformán gyenge volt mint szász választó és 
mint lengyel király. Miksa Emánuel bajor válasz
tófejedelem viszont a francia udvarban élt, csá
szársága tehát a francia befolyás visszatérését je
lenthette. Még nagyobb baj volt az, hogy vele volt 
a francia udvarban Rákóczi Ferenc is, a két ember 
visszatérése pedig a Habsburgok pusztulását je
lenthette. Nem annyira egyéni vágyaik és terveik 
miatt, mint inkább azért ,mert mögöttük XIV. La
jos alakjának körvonalai voltak kivehetők. Lajos
sal szemben a harcot csak egy ember vehette fel, 
Szavójai Jenő azonban tudta, hogy nem Lajos az 
egyetlen, akivel a Habsburgoknak számolniok kell.

Sokkal jobban ismerte a helyzetet, minthogy 
ne látta volna, milyen problémát vetett felszínre 
József császár halála. Sokat és nehezeket; annyit 
és olyanokat, hogy külön kötet volna szükséges 
azok elmondására. Leginkább nyugtalanította — 
mert legközelebbi veszedelem volt — az, hogy a 
keleti kérdés hullámai nem simultak el. Két em
bert látott dél felé haladni, ahol össze kellett ütköz- 
ütközniök: Habsburg Károlyt és Romanov Pétert, 
örült, hogy Károly főherceg, a családi birtok ura 
Bécsbe érkezett, mert nem kellett új gazdáról gon-
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doskodni; de bántotta őt, hogy a vele jöl't spanyo
lok az egész udvart megtöltötték és sem Károly- 
nak, sem spanyol híveinek fogalmuk sem volt ar
ról, hogy miben tér el a császár helyzete a spanyol 
királyétól, Bécs helyzete Barcelonáétól.

Most már csak Jenő herceg palotájában is
merték a nagy különbséget a latin—germán Nyu
gat és a görög—szláv Keleti között. Most már csak 
a Belvederében tudták mit jelent az, hogy ha Ma
gyarország és a Dunamedence Nyugathoz vagy 
Kelethez csatlakozik. Csak így érthetjük meg azt 
is, hogy amíg az egész udvar azzal törődött, hogy 
ki tartja kezében a császárt, addig Jenő herceg a 
Habsburgok sorskéi dését látta abban, hogy meg 
tudják-e tartani Magyarországot és a Duname- 
dencét a keleti hatalmak ellenében.

Ez bírta rá arra a szokatlan és senkitől nem 
várt lépésre, hogy József császár halálakor a ré- 
gensséget nem özvegyének, hanem anyósának 
adja, indokolásul pedig azt hozza fel, hogy Eleo
nóra császárné Magyarország koronás királynéja 
volt, Amália császárnét ellenben nem koronázták 
meg. Erre a különös rendelkezésre azért volt szük
ség, hogy Rákóczit a magyarok segítségével fegy
verezzék le, hatálytalanná tegyék Rákóczi szövet
ségét az oroszokkal, Magyarországot és a Duna- 
medencét a Habsburgok megtarthassák.

Tudomásul vette Jenő herceg azt is, hogy Es
terházy nádor mára József halálát követő napon a 
magyar országgyűlés összehívását kérte tőle. Nem 
az volt a fontos ebben, hogy Esterházy Pál herceg 
öreg és törődött, rokkant és beteg ember volt, aki 
Fraknó várában élt; hanem az, hogy a magyar
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kormány feje a király halála után az országgyűlés 
összehívását szorglmazta. Még fontosabb volt az, 
hogy levelét Szavójai Jenőhöz intézte, akinek a 
dologhoz semmi köze nem volt. Egyenesen kifogá
solni lehetne a nádor lépését, mert azt a látszatot 
keltette, hogy elismerte vele az udvari haditanács 
rendelkezési jogát a magyar ügyekben. Ez a felte
vés valóban csak akkor nem állja meg helyét, ha 
figyelembe vesszük, hogy a nádor volt az, aki ma
gyar hadsereg felállítását követelte, másrészt azt, 
hogy a háborús helyzetre volt tekintettel. Legfon
tosabb a dologban mégis, hogy Jenő herceg két 
héten belül akként' vetett véget a háborús helyzet
nek, hogy a szatmári béke megalkotásával lehe
tővé tette az országgyűlés összehívását.

Csak a figyelmes szemlélő veheti észre azt, 
hogy eljárásában mennyi tervszerűség uralkodott. 
Előbb Rákóczit távolította el, azután Magyaror
szágot szerezte vissza, végül egy tollvonással sem
misítette meg azt a lehetőséget, hogy a magyar 
országgyűlésnek két jelölt között legyen módja 
választani: Habsburg Károly és a Péter cártól tá
mogatott Rákóczi Ferenc között.

Nagy Péter Rákóczi bukásában a maga ter
veinek összeomlását látta. Elejtette és magára 
hagyta őt; belátta, hogy most már csak egy hata
lom van a Duna-medencében és ő is ehhez a hata
lomhoz, a Habsburgok felé közeledett.

Nem volt lekicsinylendő tehát az a diplomá
ciai ügyesség sem, amellyel Jenő herceg Oroszor
szágot hátraszorította, de még ennél is nagyobb
nak kell tartanunk azt, amellyel a megmentett ma-

223



SZAVÓJAI JENŐ HERCEG

gyár királyságot unióba kívánta hozni a Habsbur
gok ausztria birtokával.

Mindazokkal a történetírókkal szemben, akik 
az elmúlt időben akár osztrák, akár magyar rész
ről ádáz vitát folytattak abban a kérdésben, hogy 
Magyarországot Ausztriába kívánták beolvasztani, 
a források alapján nyugodtan megállapíthatjuk, 
hogy ezúttal nem államjogi kapcsolatokról volt 
szó, melyet a Belvedereből szorgalmaztak. Az em
lített vita egyébként olyan két álláspont között 
folyt, amelyet semmivel sem lehetett és senki sem 
tudott áthidalni. A források szerint viszont nem 
ellentétről, hanem arról volt szó, hogy Habsburg 
Károly családja részére biztosítsák úgy Ausztriát, 
mint Magyarországot. Ennek a törekvésnek a harc 
és ellentét csak útjában állhatott.

Fel kell tennünk, hogy Szavójai Jenőnek a 
trónöröklés rendezésében sokkal fontosabb szerepe 
volt, mint eddig hitték. Alig hogy 1711 november
ben Bécsbe érkezett, közvetlen a frankfurti csá
szárválasztás után és két nappal a császárkoroná
zás előtt, Eleonóra császárné magához kérette a 
zágrábi püspököt és megindította vele az akciót a 
Habsburgok örökösödésének rendezése iránt. 
Hogy mit beszélt vele, az sohasem jutott nyilvá
nosságra. Annál többet beszéllek arról, hogy a 
zágrábi püspök, aki bánhelyettes is volt ,nyomban 
utána összehívta a horvát fartománygyűlést. Bár 
csak többszöri kísérletezés után sikerült elérnie 
azt, hogy annak több tagja megjelent, mégis ki
mondatta velők a leányági örökösödés elismerését. 
Nyilvánvalóan ez volt az a titok, amit hónapokon 
át magában tartott.
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Horvát jogászok és történetírók mindig büsz
kék voltak arra, hogy Horvátország ezzel a határo
zattal a magyar országgyűlést megelőzte és hogy 
ebben a határozatban Horvátország önállósága 
nyilvánult meg. Sohasem hangsúlyozták azonban 
azt, hogy Károly király ezt a határozatot fölösle
gesnek tartotta és a magyar országgyűlés elé uta
sította, tehát az kiegészítésre szorult. Még kevésbbé 
tették hozzá azt, hogy úgy a horvát bán, mint he
lyettese — Pálffy János gróf és Esterházy Imre 
gróf — magyar emberek voltak és nem tehető fel, 
hogy Magyarország ellen cselekedtek volna, vagy 
a horvátokkal kívánták volna szembeállítani a ma
gyarokat éppen akkor, mikor az uralkodó ezek 
megnyerésén fáradozott. Senki sem tudja, hogy 
mi volt a kívánságuk Eleonóra császárnénak és 
Jenő hercegnek; sem azt, hogy Esterházy püspök 
nem magától jütott-e arra a gondolatra, hogy ő 
feszi meg az első lépést ezen a téren a horvát tar
tománygyűléssel, mert azt módjában volt össze
hívni, a magyar országgyűlés összehívása ellenben 
az ő hatáskörén kívül állott; hogy ezzel minden
képpen az anyacsászárnénak igyekezett kedvében 
járni.

Bármint álljon a dolog, Jenő herceget nem ér
dekelte, hogy ki nyeri meg Magyarországot az örö
kösödés kérdésének rendezésére, hanem hogy si
került-e azt egyáltalában — Rákóczi ellenében — 
megnyerni és a Habsburgok részére biztosítani.

Ez a vágyakozás magyarázza meg a kapcso
latos engedményeket is, melyeket a király a trón
öröklés elismerése fejében a már pacifikáit Ma
gyarországnak tett.

15 Horváth: Savójai Jenő herceg. 225
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Az engedmények lényege annak elismerése 
volt, hogy Magyarország államjogilag független; 
hogy a katonai kormányzat alá vont vidékek pol
gárosítása ellen a király nem élt kifogással és hogy 
hozzájárult a magyar haderő fejlesztéséhez.

Egy mindenesetre bizonyosnak látszott: az, 
hogy a trónöröklés kérdésében megindult a készü
lődés. Az pedig teljesen megfelelt annak a szük
ségletnek, amelyet az örökös hiánya előidézett; 
ennek megállapítása nem követelt valami körül
ményesebb kutatást, vagy vizsgálatot. Az udvar
ban két császárné volt, a harmadik egyelőre Bar
celonában maradt. A vezetés még mindig Eleonó
rát, a neuburgi házból származó anyacsászárnét, 
Lipót özvegyéi illette meg. De mindenki tudta, 
hogy befolyása véget ér akkor, ha Károly császár 
felesége, braunschweigi Erzsébet megérkezik.

Neuburgi Eleonóra és branschweigi Erzsébet 
között a legkedvezőtlenebb helyzete József császár 
özvegyének, Amáliának volt, aki szintén braun
schweigi hercegnő volt. Addig anyósával, most 
Károly feleségével szemben szorult háttérbe és at
tól tartott, hogy az új császárné megérkezése után 
még rosszabb helyzetbe kerül. Nem kell tehát a 
f ntiek alapján valami nagy képzelőerő annak fel
tevéséhez, hogy Amália császárné két léáhyának, 
Mária Jozefának és Mária Amálinak jövője miatt 
aggódott. Ez az aggodalom bírta rá arra, hogy 
unokafivéréhez forduljon segítségért. Az unoka
fivér nem volt más, mint György Lajos hannoveri 
választófejedelem, aki Amália kérésére kiváló jog
tudósát, Leibnizot küldötte Bécsbe. Leibniznek te
hát az volt a hivatása, hogy az özvegy császárnét
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jogi segélyben részesítse és megfelelő tanácsokkal 
lássa el; nem pedig az, hogy filozófiai spekulációi
val nyerje meg a bécsi politikusokat.

Általában tudták róla, hogy Stuart Zsófiának, 
a téli király leányának volt a védence. Zsófia her
cegnő képviselte abban az időben azt a protestáns 
érdeket, amely Angliát, Hannovert és Poroszorszá
got egybefűzte. Unokáját, György Lajos választó
fejedelem leányai a porosz trónörökös vette felesé
gül és így történt, hogy Leibnizot, mint a porosz
hannoveri protestáns szövetség zászlóvivőjét hív
ták meg Berlinbe. Nagyon tévednek tehát azok, 
akik azt hiszik, hogy Leibniz nem foglalkozott po
litikával: azt hisszük, hogy Leibniz nemcsak tudós 
volt, nemcsak könyvtárnok, teológus és filozófus. 
Már előzőleg láttuk' azt, hogy előharcosa volt a né
met egységnek és a Rajna helyéit Egyptoin felé 
kívánta terelni a franciák figyelmét. Eltekintve 
attól, hogy kiváló művelője volt a nemzetközi jog
nak, amelyből tankönyvét is adott, ő dolgozta ki a 
porosz király igényeinek’ összeállítását Neuchá- 
telre. Jogászi minőségben küldötte őt a hannoveri 
fejedelem Bécsbe is, hogy a magára hagyott han
noveri Amália ügyét felkarolja és neki segítségére 
legyen.

Ugyanígy Jenő herceg Leibnizban nemcsak' a 
nagy tudóst üdvözölte, amint azt élétrajzaiban ír
ják. Még kevésbbé tudjuk elhinni, hogy vele csak 
elvont filozófiáról beszélgetett. Több hitelt lehetne 
adni annak, hogy Amália császárnő jogviszonyai
ról gyakran esett szó közöttük', mert abban a kér
désben most már Szavójai Jenő is Amália oldalára: 
állott. Sajnálta, hogy a magyarországi hadjárat ér
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dekében hátra kellett szorítania és anyósát kellett 
előtérbe állítania, ment az Magyarország koronás 
királynéja volt. Miután a magyarországi hadjárat 
szerencsés befejezést nyert, mi sem állott útjában 
annak, hogy a lovagias herceg a magára hagyott 
nő védelmére keljen és Leibnizot ebben az ügyben 
támogassa. Ebben a tekintetben anyja állott előtte, 
kit a sors minden védelemtől megfosztott és tönk
retett. Aligha tévedünk, ha mindezekhez hozzá
tesszük azt, hgy Jenő herceg Leibnizban még egye
bet is látott, mert a hannoveri választó kiszemelt 
örököse volt az angol trónnak. Abban a percben, 
amikor Anna királynő lehúnyja szemeit, György 
Lajos lesz az angol király s Leibniz fogja őt ellátni 
politikai tanácsokkal. Akkor adva lesz majd an
nak a lehetősége is, hogy leszámoljon XIV. Lajos 
angol barátaival', megtorolja Marlborough herceg 
sérelmét, elűzze a torykat, sikerrel fejezze be a 
nagy mérkőzést a franciákkal.

Mindezeket ismernünk kell, hogy teljes mér
tékben értékelni tudjuk Leibniz bécsi útjának — 
nem tudományos, hanem politikai — sikereit. 
Leibniz ugyanis 1712 decembertől 1714 augusztu
sig, tehát olyan időben tartózkodott a bécsi udvar
nál, amikor Jenő herceg a legsúlyosabb harcát 
vívta XIV. Lajossal és embereivel a béke és a há
ború körül. Hozzá kell tennünk, hogy Leibniz 
ezen hosszú idő alatt állandó kapcsolatban volt a 
herceggel, a császár titkos tanácsosává nevezték ki 
és birodalmi bárói rangot kapott. Ha ilyen sokra 
értékelték munkáját, úgy sem azt nem tehetjük 
fel, hogy az csak bölcseleti kérdés volt, se pedig an
nak értékét' nem kisebbíthetjük meg a valóság
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sérelme nélkül. Tudományos beszélgetésekéit nem 
szoktak ekként jutalmazni.

Mindössze talán arra nem tudunk pontosan 
válaszolni, hogy mi volt az a munka, mit Bécsben 
annyira méltányolni tudtak.

Erre nézve az a szerény nézetünk, hogy Leib
niz személye, jogi szaktudása és politikai állása két 
örökösödési kérdés kapcsán kerültek az érdeklő
dés középpontjába: az egyik Amália császárné 
leányainak érdeke volt, a másik Amália unoka
fivérének angol királysága. A leány ági trónöröklés 
kérdését ugyanis a hannoveri viszonylatban oldot
ták meg. Ezt mindössze azzal taríjuk kiegészíten- 
dőnek, hogy annak elrendezésében Szavójai Jenő
nek is szerepe, talán mindenkinél fontosabb része 
volt. Jenő herceg szerepét viszont az a várakozás 
indokolta és növelte, amellyel az ő 'lekintete Lon
don felé fordult. Felfogása szerint Európa sorsa 
most már Londonban dől el.

A Pragmatica Sanctio körül hosszú ideig folyt 
vitának egész anyagát mellőzve, csak a következő 
dolgokat állítjuk egymás mellé: 1713 márciusban, 
tteháta rendelkezésére bocsátott Leibniz bécsi tar
tózkodásának ideje alatt, Amália császárné elérke
zettnek vélte az időt arra, hogy tiltakozó levelet 
intézzen az uralkodóhoz; ezzel a tiltakozással kap
csolatban a titkos konferencia Jenő herceg elnök
lete alatt két ízben is ülést tartott, március 29-én 
és április 5-én. Feltűnő volt az, hogy az elnöklő 
herceg mindkét ülésen minden kijelentéstől és ál
lásfoglalástól tartózkodott. Április 13-án azonban 
a hannoveri köve1! azt jelentette kormányának, 
hogy a leányági örökösödés rendezésére vonatkozó
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javaslat már elkészült; 19-én azt közzétették, 22-én 
pedig Amália császárné hosszú levélben számolt be 
a hannoveri választónak az elért eredményekről. 
Világos 'tehát, hogy a felsorolt jelenségek között 
tárgyi összefüggésnek kellett lennie és volt is.

Határozott siker volt az — Károly császárral 
szemben, bár nem az ő ellenére, — hogy a császári 
trónt Károly halála esetén — ha gyermektelen ma
rad, — Amália leányai fogják örökölni. Igaz, hogy 
az utrechti angol—francia különbéke súlyos dip
lomáciai vereséget jelentett, de a bécsi vita befeje
zése után most már nyugodtan figyelhette az an
golországi fejleményeket az a két csendes játékos, 
akikről az életrajzírók azt hiszik, hogy több mint 
másfél éven át elvont filozófiáról beszélgettek. Ez 
a beszélgetés addig tartott, amíg Anna királyné 
meghalt, Anglia trónjára pedig György Lajos han
noveri választó került. Az új király és Jenő herceg 
barátja, Leibniz, most elhagyta Bécset; a nyomá
ban elkövetkezett fordulatok joggal engednek te- 
hát arra következtetni, hogy azok gyökerei Bécs
ben keresendők.

♦

Hannover átveszi a vezetést.
Jenő herceg sokkal jobb diplomata volt, mint 

hogy higgadt számításai, melyekét súlyos és régi 
tapasztalatokra épített, nem váltak volna be. Jól 
tudta, hogy az a nagy tragédia, melynek nyitányát 
még Londonban látta, vége felé közeledik. Anna 
királynő már akkor komoly beteg volt; baját még 
súlyosabbá tette annak tudata, hogy egy nagy 
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harc hullámai viszik hátukon. Bolingbroke lord, 
az eszes és kíméletlen politikus útjában Oxford 
gróf nem volt más, mint akadály, a királynő pedig 
eszköz. 1714 július 14-én félretólta minisztertársát 
és maga ve'tte át a kormány vezetését. Senki sem 
tudta, hogy a kétségbeesés veszélyes útra fogja térí
teni, de megtudta, hogy a királynő napjai meg 
vannak számlálva; Máshamné asszony pontosan 
értesítette őt Anna nehéz éjszakáiról. A nyári na
pok ellenére az árnyak növekedni kezdtek. Mielőtt 
minden árnyékba borult, a miniszter mindent át
gondolt: III. Vilmos református volt, Anna király
nő anglikán, a hannoveri luteránus, az elűzött 
Stuart katolikus. Melyiket válassza? Nem volt 
könnyű a választás, de hirtelen gondolt egyet: nem 
volna-e jó a református téli király luteránus uno
kája helyét! az anglikán királynő helyére katoli
kus trónkövetelő?

Leibniz hosszú éveken át dolgozott azon, hogy 
kibékíti egymással a keresztény felekezeteket. A 
XVIII. század emberei eléggé közönyösek voltak a 
Vallási kérdésekben; Leibniz volt az idealisták, 
Bolingbroke a cinikusok oldalán.

Merész elhatározással, egymás után megcse
rélte az embereket és Jakab herceg híveit, a jako- 
bitákát állította maga köré. A londoni helyőrség 
szinte észrevétlenül jakobita tisztek ala került. Bár 
némi csalódást okozott az, hogy a trónkövetelőt 
éppen az utrechti szerződés tiltotta ki Franciaor
szág területéről, a herceg nem adta fel a reményt, 
hogy nagynénje megkönyörül rajta s utódjául jelöli.

Anna királynő nem is haragudott rá, csak a 
várható eseményektől félt; azt hitte, hogy Anglia
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érdekében cselekszik, ha nem hallgat sem Stuart 
Jakabra, sem az ő híveire, kiknek élére most Bo
lingbroke lord, a kormány feje állott.

Július 30-án határozott. A kormány élére 
Shrewsbury lordot nevezte ki, 31-én pedig, mikor 
állapotában hirtelen rosszabbodás állott be, új em
berei összehívták a titkos tanácsot. Ekkor derült 
ki, hogy a tanácsban több a whig, mint a tory.

Mashamhé látta, hogy mindennek vége van. 
Mindent magához vett, amiről azt hitte, hogy az 
övé, azután csendben eltávozott, nemcsak az ud
varból, hanem Londonból is. Bolingbroke is cso
magolt, de drágaságok helyett iratait féltette.

Alighogy augusztus 1-én Anna királynő le- 
húnyta szemeit, 2-án Doverben már partralépet't 
Marlborough herceg. Mindenki érette, hogy ütött 
a bosszú órája és szanaszét futottak a jakobiták a 
szélrózsa minden irányában.

Leibniz visszatért Hannoverbe, ahonnan ura 
már elidult London felé. Mikor Greenwichiben 
partra lépett, megdöbbenve látták, hogy az új 
király nem érti és nem is beszéli az angol nyelvet.

Jenő herceg nem tartotta fontosnak a dolgot. 
Úgy vélte, azt felelnék rá Londonban, hogy döntött 
az angol nemzet. Azért jobban érdekelte őt az, 
hogy az új király a hugenotta Jean de Robethon- 
nak, Leibniz barátjának utasítását vitte magával. 
Versailles ellen új hatalom született meg: a porosz 
hatalomtól előretőlD Anglia birtokába került Han
nover; a protestáns hatalmak félelmes szövetsége; 
Amália császárné unokafivére a vezetés élén, mel
létté a bosszúra vágyó Marlborough herceggel és a 
hatalomra került whigokkal.

232



A BARÁTSÁG VÉGE: RASTATT

A barátság vége: Rastatt.

Rákóczi Ferenc életének, mozgalmának és 
terveinek tanulmányozásában Jenő herceggel való 
ismeretsége csak múló epizódnak látszik. Mind
egyiknek minden életrajzában olyan távol áll egy
mástól e két ember, mintha nem ismerték volna 
egymást. Innen van az, hogy a különböző életraj
zokra épített, a kort és körülményeket még azok
nál is kevésbbé ismerő leírások nem tudnak hoz
zászólni a kérdéshez. A helyzet nemismerésén ala
pult az, hogy mikor a fejedelem Franciaországba 
érkezett, az udvarban tatár vonásokat kerestek az 
arcvonásain, pedig olyan messze állott’ a tatárok
tól, mint azoktól a szegénylegényektől, kiknek élén 
a fejedelem, a nyugati képzelet szerint a szavójai 
herceg dragonyosai ellen harcolt.

Jenő herceg tudta, hogy egész másként áll a 
dolog. Nem Rákóczi volt az egyetlen magyar akit 
ismert, bár a magyarok között nem Rákóczi volt 
az, aki legkevésbbé keltette fel érdeklődését. Dús
gazdag és művelt ember volt, megjelenésében fér
fias, érzelmeiben csupa szív. Minden fejedelmet el
ért a maga nagyságában és minden szegényhez le
hajolt, egészen addig, míg ő maga is köztük ma
radt s l'átni kellett, hogy hozzá senki nem hajolt le.

Nagy erők ellen harcolva, hozzá szokott a 
gondolathoz, hogy végső esetben a teljes bukással 
is számolnia kell. Győzelemmel, amelyben sok’ 
lesz a szín és a hangulat; vereséggel, amelynek 
minden színét és hangulatát elveszi a kímélet
lenség.

A fejedelem tragédiája a saját fejedelemsége
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volt, amelyről senki sem tudta eldönteni, hogy 
van-e, vagy nincsen, ö maga és emberei számtalan 
módon és alkalommal hirdették annak létezését, 
de sohasem tudták meggyőzően kimutatni, hogy 
az erdélyi fejedelem jogilag nem a magyar király 
alattvalója volt. Ez volt az álláspontjuk a magyar 
királyoknak és jogászaiknak, akik azt mondották, 
hogy Erdély visszavétele óta Erdély fejedelme a 
magyar király; aki Erdély elszakftására tör, az el
lensége a magyar királynak, mert Magyarország 
épségére tör és megcsonkítására törekszik.

Rákóczi szerint meghalt a magyar király és 
József helyét Károly főherceg csak megválasztása 
esetén foglalhatná el. Nem lehetetlen, hogy az új 
király helyzetének bizonytalansága is hozzájárult 
ahhoz, hogy a szatmári egyezmény nem kapitulá
ciónak látszott, hanem szerződésnek. Amint 
Apponyi Albert gróf mondotta genfi előadásában: 
„valóságos békeszerződés — un véritable traité de 
paix“ — amely helyreállította Magyarország al
kotmányát és Szent István koronájának független
ségét egész épségében. Apponyi szerint az önmagát 
fenntartó erdélyi fejedelemség csak része, külön
leges megnyilatkozása volt a magyar nép diplomá
ciájának és nemzetközi helyzdtének; jogi személyi
sége tehát nyilvánvalóan megszűnt azzal, hogy a 
magyar nemzet egysége helyreállótt.

Rákóczi más véleményen volt, ö nem hódolt 
meg a király előtt és nem fogadta el a meghívást a 
pozsonyi országgyűlésre. Abban a hitben élt, hogy 
szövetségesei útján módjában lesz megtartani az 
erdélyi fejedelemséget azon a címen, hogy nincsen 
törvényes király, hanem interregnum. Küldöttje
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útján arra kérte Lajos királyt, hogy addig ne adja 
meg az elismerést Habsburg Károlynak, amíg azt 
a nemzet királyul nem fogadja. Torcy márki nyu
godtan hallgatta végig az üzenetet, de nem fűzött 
hozzá semmit; csak hetek múlva válaszolta neki, 
hogy a király nem segíti tovább, mert ő maga is 
békülni akar a császárral. Feleslegesnek tartotta, 
hogy megbízottat küldjön az utrechti békekonfe
renciára. Nem tartotta szükségesnek azonban más 
hatalom sem, mert a szatmári egyezményben, me
lyet Bécs a külső hatalmaknak megküldött, a ma
gyarok nem tettek említést az erdélyi fejedelem
ségről; azt elmúltnak, Rákóczi álláspontját indo
kolatlannak tekintették. Külföldről azt ajánlották 
neki, hogy mondjon le a fejedelemségről és a téli 
király sorsára figyelmeztették Őt; Rákóczi hallani 
sem akart a lemondásról, pedig már birtokon kívül 
volt. így történt, hogy Utrechtben az a két fejede
lem, aki vereséget szenvedett, Bajorország és Er
dély fejedelmei voltak.

Helyzetük azonban jelentékenyen eltért egy
másétól, mért Miksa Emánuel bajor fejedelemsége 
nem állott a császár útjában akként, amint Rá
kóczi fejedelemsége a magyar királynak útjában 
állott. így történt, hogy amíg az előbbinek sikerült 
Rastattban es Badenben, a francia—német béke
szerződésben a maga fejedelemségét megmentenie, 
addig Rákóczi birtokon kívül maradt.

A Habsburgoknak Magyarország hűségére 
nagyobb szükségük volt, mint a bajor választóéra, 
mert Magyarország birtoka volt alapja fennmara
dásuknak.

A szatmári béke óta Rákóczi csak mint mene-
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kült kérhette és mint ilyen is csak olyan hatalmak
tól várhatta megsegítését, melyeknek a császárral 
szemben különleges terveik voltak és azokat fegy
verrel is készek lettek volna mgvalósítani. Ilyen 
hatalom azonban akkor már nem volt található, 
mert a hosszú háborúban minden ország kimerült 
és békére vágyott. Rákóczi sorsán háborús tervek 
és álmodozások helyett már csak az segíthetett, 
hogy ha valaki az ő ügyét az európai béke megal
kotása közben karolja fel és annak vonalába 
illeszti bele — saját tekintélyének latbavetésével. 
Neki az volt az érdeke, hogy minél közelebb kerül
jön azokhoz a helyekhez, hol az európai béke 
szerződései készülnek és megalkotásán dolgoznak. 
Mivel azonban ezek a helyek messze nyugaton 
voltak, Rákóczi kénytelen volt mindig jobban el
távolodni Magyarországtól és hátrahagyni azt Jenő 
hercegnek, aki minden alkalmat és eszközt fel
használt arra, hogy a magyarokat elvonja Rá
kóczitól és Magyarországot Rákóczi ellenében, a 
Habsburgok javára erősítse meg.

Ezért volt nagy jelentősége annak, hogy a Rá
kóczi elől Récsbe mentett szent koronát diadalme
netben vitték Pozsonyba; hogy a korona nyomá
ban megjelent Habsburg Károly és megnyitotta 
ország-világ előtt a magyar országgyűlést. Meg
hívót kapott arra Rákóczi Ferenc is, de ő a király 
ellenében szuverén fejedelem akart maradni. Nem 
gondolt arra, hogy a magyar királyság területén a 
király és a nemzet szuverenitását nem oszthatja 
meg Magyarország egységének sérelme nélkül, ha 
csak nem a király hozzájárulásával; sem pedig
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arra, hogy a meghívás elutasításával magát zárja 
ki a király és a nemzet közösségéből.

Amíg a fejedelem bolygó csillagát a távol kö
dében látták eltűnni, zavartalanul folyt le Pozsony
ban a koronázás. Az új király hitlevelet bocsátott 
ki és elismerte a magyar nemzetnek azt a jogát, 
hogy halála után szabadon választhat királyt ma
gának. Ha meggondoljuk azt, hogy Rákóczi az 
egész világ előtt manifesztumban tiltakozott az 
országgyűlés összehívása ellen, akkor azt is meg 
lehet állapítani, hogy ennek a tiltakozásnak min
den hatását elvette a szabad királyválasztás elis
merése, amely a fejedelem követeléseinek sark
pontja volt. Mert bárki nyugodtan mondhatta ezek 
után Rákóczinak azt, hogy az utolsó Habsburg 
halála esetén ő maga is király lehet, ha megvá
lasztják.

Rákóczi még mindig abban bízott, hogy ide
gen segítség fogja őt a helyzet urává tenni. Ha nem 
a török szultán, akkor a lengyel király, ha nem a 
lengyel, akkor a svéd, ha nem XII. Károly, akkor 
Nagy Péter; ha nem az orosz, akkor a francia. 
Angliáról egészen megfeledkezett és csak akkor 
gondolt rá, mikor Lengyelországon átutazva ha
jójával az angol partok felé közeledett. Kis bárka 
volt az; de angol volt és Szent Györgynek hívták, 
aki a sárkány fejét levágta és Anglia védőszentje 
volt; most eszébe jutott neki Anglia királynője. 
Az angolországi Hullban csak egy embert kívánt 
meglátogatni, hogy annak házából vegye fel az 
összeköttetést a királynő minisztereivel, de azt az 
egy angolt Washington Györgynek hívták. Semmi 
rokoni összeköttetést nem lehetett találni a hulli és
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az amerikai Washingtonok között, de nem talált 
Rákóczi a miniszterekkel sem. Gaultier már értesí
tett Bolingbroke lordot, hogy Gallás gróf aggódik 
Rákóczi érkezése miatt. A követnek nem eshetett 
jól az, hogy ha Rákóczi Londonba jön és neki ne
hézségeket okoz. Hirtelen nem is tudta volna, hogy 
mit csináljon, ha nem könyörül meg rajta házi 
abbéja, ki legtitkosabb dolgait az angol és francia 
miniszterek elé teregette. Most is az angolokhoz 
szaladt és azt mondotta, hogy Rákóczinak jó ba
rátai vannak Versaillesban, azok melléje állnak és 
ezzel megzavarhatják az angol—francia béketár
gyalásokat. Bolingbroke lord nyomban értesítette 
Rákóczit, hogy partraszállása nem kívánatos az 
angol kormányra nézve. Gondosan eltitkolta, hogy 
Anna királynőnek egészen más a felfogása. A ki
rálynő részvéttel kísérte Rákóczi sorsát. Emléke
zett arra, hogy a fejedelem egy nagy nemzet élén, 
annak szabadságáért küzdve folyamodott hozzá és 
kérte az ő segítségét. Most is meghatottan emléke
zett még a levél szavaira, melyben a fejedelem 
arra kérte őt, engedje meg, hogy nehéz küzdelmé
ben eléje járulhasson, a szabadságnak széltől ki
oltott gyertyáját Anglia szabadságának lobogó 
lángjához érinthesse és annak fűzénél gyújthassa 
meg. A „mon cousin“ most egy rozoga bárkán ült 
Hull előtt. Fogsága nem sokban különbözött az 
övétől, mert mindketten a miniszter rabjai voltak. 
Bolingbroke lord nem engedte meg Anna király
nőnek, hogy Rákóczinak segítséget, vagy legalább 
vigasztalást adjon, a fejedelemnek pedig, hogy az 
általa szabadnak tartott Anglia földjére lépjen.
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A bárka felszedte horgonyát és a „Szent 
György“ lassan elindult napnyugat felé, hogy meg
keresse a Napkirály országát. Szavójai Jenő boldo
gan dörzsölte kezeit: vagy vége van Rákóczinak, 
vagy egyszerre lehet végezni mindkét ellenséggel. 
Azt nem is álmodta, hogy XIV. Lajos méltóképpen 
fogadja majd a „kis abbé“ áldozatát. Fejedelmi 
szállást rendez be neki a Hotel Soissonsban és kül
ügyminiszterét küldte oda, hogy minden rendben 
legyen; mikor a fejedelem kísérete élén felfelé ha
ladt a lépcsőn, annak felső fokán Torcy márki 
állott. Meghajtotta fejét Rákóczi előtt és bevezette 
őt Jenő herceg anyjának szobáiba.

Tündöklő pompa és fény vette körül a magá
nyos lovast, ki a puszták éjszakáiból a versaillesi 
udvarba tévedt. XIV. Lajos hercegei és marsaljai 
feledtették vele az elmúlt viszontagságokat; az elő
kelő dámák csalódva látták, hogy nincsenek tatár 
arcvonásai, mire őket a száguldó hír előkészítette. 
Jenő herceg rokona, Conti herceg fiatal felesége 
végkép nyomába szegődött, az öreg Lajos király 
pedig tüntető szeretettel igyekezett feledtetni vele 
azt a csalódást, hogy Rákóczi az ő személyébe he
lyezte reményeit.

Tudta, hogy Szavójai Jenőtől hátraszorítva és 
előle menekülve jött Franciaországba; hogy ő 
rajta — „Jenő herceg apján“ — kívül most már 
senki nincsen, akiben reménykedhet. Azért kí
vánta szeretettel pótolni mindazt, amit a „kis 
abbé“ elvett tőle. Hadd tudja meg a császár szol
gája, hogy a francia király kegyes és hatalmas.

Mancini Olimpia fia így maradt ki az utrechti 
szerződésből, de vele maradt ki abból Rákóczi
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Ferenc is: Jenő herceg Angliában csalódott, a feje
delem Franciaországban.

Jenő herceg nem tudta elejét venni annak, 
hogy létre ne jöjjön a különbéke az angol kormány 
és Franciaország között. A béke megkötésekor a 
császári haderő élén Spanyol-Németalföld terüle
téről, melyet az ütrechti békeszerződés (1713. áp
rilis 11.) a császár megkérdezése nélkül, Miksa 
Emánuel bajor választófejedelemnek adott oda, 
a Rajna felé vonult. Szemei előtt már nem Fran
ciaország megtámadása, hanem a Német Biroda
lom védelme lebegett. A helyzet váratlanul súlyosra 
fordult. Nem tudott megnyugodni abban, hogy 
Károly császár spanyol királysága elveszett. Fele
sége maga vette ugyan át Barcelóna védelmét, de 
Berwick herceg közeledett minden oldalról túlerő
vel a város felé. Spanyolország messze volt. Még 
ha közelebb lett volna is, Jenő herceggel szemben 
Villars marsai háromszoros haderővel jelent meg 
a Rajna túlsó partján. Károly császárnak már sem 
pénze nem volt, sem katonája. A pénzt elvitték a 
háborúk, a katonaság szanaszét feküdt a külön
böző helyőrségekben; Ausztria, Magyarország és 
Itália területén.

Az udvarban megérlelődött a béke gondolata.
A herceg már nem is gondolhatott arra, hogy 

Bécs felől segítséget kapjon; a birodalmi fejedel
mek segítsége nem tette lehetővé a sikeres ellen
állást a francia haderőnek. Villars a hosszú hábo
rúban megedzett veterán csapatokkal a flandriai 
védővonalról Strassburg felé vonult. Elhagyta 
védővonalát, amely megszabadult az angol—hol
landi haderő nyomásától és védekezés helyett tá-
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madásba ment át. Most már nem kellett életét 
kötnie a Non plus ultra-vonal megtartásához, ha
nem elsöpörhette a „kis abbét“, aki a Bécs felé 
vezető országúton előtte állőtt.

Mikor azonban átkelt a Rajnán, ezúttal már 
nem sietett Bajorország felé. Ha megtelte volna, 
Jenő herceg alig tudta volna feltartóztatni őt, mert 
hadereje sokkal gyengébb volt, mint a franciáké. 
Aggódó szeme hiába tekintett körül, sehonnan sem 
érkezett segítség. Váratlanul nehéz helyzetbe ju
tott, de akkor váratlan csoda történt.

Villars herceg csapatai elszéledtek a Fekete 
Erdő rengetegeiben és időt engedtek Jenő herceg
nek arra, hogy a helyzetet átgondolja. Figyelő te
kintete mondenhol észrevette az általános fáradt
ságot; az uralkodókon éppen úgy, mint a csapato
kon. Károly császár egyébként sem lelkesedett a 
rajnai hadjáratért. Hosszú spanyolországi távol
léte alatt hozzászokott ahhoz, hogy mindent a dél
európai helyzet szempontjából tekintsen. Neki 
nem az volt a fontos, ami a Rajna vonalán történt, 
hanem az, hogy a szavójai fejedelem birtokba 
tudja-e venni a szicíliai királyságot, melyet az 
utrechti békeszerződés neki adott. Ugyanígy gon
dolkoztak a körülötte levő spanyolok is; feltehető
leg azoknak kell tulajdonítanunk azt, hogy a csá
szár a francia támadás idején azt a kérdést intézte 
Jenő herceghez, hogy milyen csapátokat lehetne 
indítani Szicília felé.

Szavójai Jenő azt felelte, hogy már későre jár 
az idő és a hadjáratra jobban fel kellene készülni. 
Ez a kitérés tette lehetővé azt, hogy ne zárkózza
nak el a francia békeajánlat elől. Torcy márki már

16 Horváth: Savójai Jenő herceg. 241
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most is kimerültnek látta Franciaországot és attól 
félt, hogy erőteljes támadás esetén semmiféle ka
tonai győzelem nem tudná pótolni azt a kárt, me
lyet az ország esetleges összeomlása okozhatna, 
így történt, hogy Villars marsai zsebében már nem 
olyan parancs volt, amely Bécs felé hajtotta őt, 
henem olyan utasítás, mely a béketárgyalások 
megindítására hatalmazta fel.

Jenő herceg nem volt ellene, a császár pedig 
őt bízta meg azok vezetésével; az általa vitt hábo
rút neki kellett befejeznie. November 26-án Badeni 
Lajos özvegyének rastatti kastélyában így kezdőd
tek meg a béketárgyalások. XIV. Lajost Villars 
herceg képviselte. VI. Károlyt Szavójai Jenő.

A tárgyalás színhelye az elhalt őrgrófnak vö
rös téglából, reneszánsz-stílusban épített kastélya 
volt, közel a Rajnához és a francia határhoz.

A két delegátus közül Villars érkezett elsőnek, 
hogy a császár megbízottját már a kapunál fogad
hassa. Régóta nem látták egymást, de most alkal
muk nyílt a nyugodt beszélgetésre. A kastély jobb 
szárnyát Jenő herceg, a balszámyat Villars fog
lalta el. Felváltva egymásnál ebédeltek és csak 
1714 februárban, a békepontok megállapítása 
után váltak el egymástól. Örök vesztesége maradt 
a történelemnek az, hogy e téli esték beszélgeté
seit senki sem örökítette meg. A két nagy ember 
egyformán bírta uralkodóik bizalmát, mert azokra 
nézve mindketten egyformán fontosak voltak. 
Régi ellenségek voltak és régi barátok, közei 
egyenlők a hadvezetésben és a diplomáciában.

Valami különbség mégis volt közöttük. Rang
ban és tekintélyben Szavójai Jenő fölötte állott
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Villarsnak. Rangban azonban nem méltóságot kel
lett érteni, hanem azt a viszonyt, mely a herceg és 
XIV. Lajos között volt. Villars már nem a „kis 
abbét“ látta benne, hanem urának legnagyobb 
ellenfelét. Amint néhány megmaradt levél töredé
keiből kitűnik, hódoló tisztelettel — profond res- 
pect — viseltetett iránta; azt is észre lehetett venni, 
hogy megbízójának tudtával vagy annak tudta 
nélkül közeledést igyekezett létrehozni XIV. La
jos és Jenő herceg közölt. Úgy látszik, ő törte meg 
a jeget a két férfi között, mert egyedül ő érte el 
azt, hogy üdvözletét vihetett Párizsba és arra ha
sonló udvarias választ hozott. Ebből a kis dolog
ból az is kitűnt, hogy, ha ezt az eredményt Villars 
herceg a maga sikerének tekintette, akkor rajta 
volt, hogy megszerezze azt. De látszott az is, hogy 
a vezetést' Jenő hercegnek engedte át és ezzel meg
mutatta, hogy a békére nagyobb szüksége van a 
francia királynak. A rastálti öreg kastély sok ér
dekes tárgyalás és beszélgetés színtere volt, bár 
falai sohasem árulták el titkaikat.

Fel kell tennünk, hogy, ha már XIV. Lajos 
személye szóba került, akkor Villarsnak el kellett 
mondania mindent, amit a francia udvar életéről 
tudott. A király az elmúlt években észrevehetőleg 
megtört és megöregedett. Nagy hatással volt reá, 
hogy neki kellett védekeznie és hogy olyan sokba 
került a háború. Franciaország jólétét és nyugal
mát adta oda érte. A beavatottak már akkor 
észreveitck, hogy amíg Spanyolország nyert, ad
dig Franciaország csak veszített. Vauban marsai 
röpiratát ügyesen eltüntették azzal, hogy kivonták1 
a forgalomból, de az általa közölt aggodalmak ott
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maradtak a király homlokán és arcának redői 
megsokasodtak.

Mióta két évvel ezelőtt a katasztrófák lavinája 
indult Versailles felé, csak minden erejét össze
szedve tartja magát és már távolról sem úgy néz 
ki, mint harminc év előtt, amikor Jenő herceg 
utoljára látta. Az első csapás egyetlen fiának, La
jos trónörökös halála volt (1711). Azért igyeke
zett a dauphin feleségének, Wittelsbach Mária An
nának fivérét, Miksa Emánuelt, Spanyol-Német
alföld birtokába segíteni. A trónörökösnek három 
fia volt. A legidősebb Lajos, az új dauphin, egy év
vel azután szintén meghalt. Alighogy eltemették’, 
utána meghalt a felesége, Mária Adelhaid szavó
jai hercegnő is. A kettős gyászeset annyira meg
törte az udvart, hogy amikor meglátták az elhalt 
szülők árváinak arcán a láz rózsáit, mindenki el
veszítette a fejét. Az idősebbik fiú valóban meg
halt, de a kisebbiket, Lajos herceget a harmadik 
dauphin öccsét, dajkája, Ventadour grófnő hirte
len kiragadta a doktorok kezéből és addig melen
gette, amíg éléiben maradt. Ez a hároméves kis
fiú jelenleg Franciaország minden reménysége. 
Lajos király azonban nemcsak attól félt, hogy an
nak is valami baja lesz, hanem attól is, hogy baj 
van a spanyol királysággal. Mert megígérte ugyan, 
hogy a két koronát nem fogja egyesíteni, de ki 
látta előre azt, hogy Anjou Fülöp, a mostani spa
nyol király egyetlen férfi marad a családban, akire 
a Bourbonok reményéi épülhetnek.

Villars herceg csendesen hozzátette: kár, hogy 
a nagy királynak nem akadt nagy fia. Kérdőleg 
tekintett Jenő hercegre, de annak tekintete az ab-
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lak felé tévedt. Szél rázta meg az üveget; látszott, 
hogy éppen most ért ide a francia dombok felől.

Villars nem tért vissza többé a dologra, ha
nem összeseperte a kártyákat. Azután osztott és 
azt kérdezte, hogy mi újság Bécsben. Tíz év óta 
nem fordult meg a császárvárosban.

Jenő herceg azt hitte, hogy a város iránt ér
deklődik. Bécs valóban csak akkor indult fejlő
désnek. Régi palotáit átépítették, utcáit rendezték, 
új emberek telepedtek meg a régiek helyén. Az- 
uán eszébe jutott, hogy Villars nem erre gondolt, 
hanem a politikára. Szerétté volna megtudni, 
mennyiben változott meg a helyzet Lipót császár 
óta, kit még ö is ismert; József császár óta, kit 
Jenő herceg vett gondjai alá; Károly alatt, ki Sza
vójai Jenő helyett azokat a spanyolokat dédel
gette, akiket Villars ura űzött el Madridból.

Jenő herceg érezte, hogy most fog eldőlni a 
Habsburgok sorsa — Németországban.

Eltűnődve nézett maga elé.
A fejedelmek valóban keveset segítettnek a 

Habsburgoknak.
A lotaringiai herceg többet tett annál, mint 

amennyit várni lehetett volna tőle. Éppen ez volt 
a baja, mert országa közelebb volt Párizshoz, mint 
Bécshez. A franciák most már csak az alkalomra 
vártak, hogy azt megszerezhessék magoknak. A 
hannoveri választófejedelem sokkal önállóbb poli
tikát űzött, mint, hogy meg lehetett volna nyerni 
Öt arra, hogy a birodalomban a császár érdekeit 
képviselje. Attól kezdve, hogy Anglia trónjára lé
pett, inkább eltávolódott a császártól, minthogy 
Bécs felé közeledett volna.
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Ha minden akadályt el tudnának hárítani 
Bécs és Hannover között, akkor is megmaradna 
egy: a vallás. A Habsburgok nemcsak képviselték 
a katolikus egyház érdekeit a protestánsokkal 
szemben, hanem kiterjesztették is a katolikus val
lást és egyre nagyobb tömegeket hódítottak el a 
görög egyháztól. Wittelsbach Zsófia erős kálviniz- 
musa lassanként a türelmesebb luteranizmus felé 
hajolt, de luteránus fiának az anglikán egyház 
élén megint új irányt kellett választania. Az angli
kán egyház nagy politikai szervezet volt, amely 
egyre kevesebb közösséget tartott1 fenn a kálvinista 
és luteránus egyházakkal. Ezen az alapon még 
kevésbbé lehetétt arra számítani, hogy a hanno
veri választó mindenben a császár oldalán marad.

Miksa Emánuel jutott az eszébe, de nemcsak 
Szavójai Jenőnek, hanem Villars hercegnek is.

Az angolok és franciák az utrechti békében 
Spanyol-Németalföldet adták neki, hogy kárpó
tolják Bajorországot, amelyet elveszített. Ugyan
akkor azonban szabadulni törekedtek tőle, mert 
attól tartottak, hogy a Wi'ítelsbachok Kölnre és 
Bruxellesre támaszkodva Németország befolyását 
fogjak megerősíteni a Rajna melléit. Azért már az 
utrechti szerződésben a királyi címet és Szárdinia 
szigetét ajánlották fel neki, ha lemond Német
alföld birtokáról.

Jenő herceg észrevette, hogy Miksa Emánuel 
a levegőben lógott a francia és a német uralkodók 
között: mar nem szívesen láttak őt a nyugaton, 
keleten még nem tudta visszaszerezni birtokait. 
Arra volt szükség, hogy a francia király olyan 
erősen támogassa szövetségesét, hogy ez vissza-
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nyerhesse Bajorországot. A császárnak viszont 
olyan erős ellenállást kellett gyakorolnia, hogy a 
megtérő fejedelem ne legyen másé, csak az övé. 
Ezen a ponton váratlanul ellentét támadt köztük.

Jenő herceg ugyanolyan erővel állott ellen a 
francia követelésnek, mint amilyen határozottan 
képviselte azt Villars herceg. Mielőtt a szakítás be
következett volna, Villars még egy lépést tett előre.

És Rákóczi?
Jenő herceg vállat vont. Ha XIV. Lajos Miksa 

Emánuelben a maga szövetségesét kívánta ráerő
szakolni a Habsburgokra, méltányos lenne, ha el
ejtené a másikat. Mert ha feltesszük, hogy a bajor 
választó kész elismerni VI. Károlyt német császár
nak és ha belemegyünk abba, hogy az történjék, 
amit Miksa Emánuel akar: úgy méltányos lenne, 
ha Rákóczi ügyében is azt fogadnánk el, ami a fe
jedelem kívánsága.

Villars herceg kérdőleg nézett a szavójaira, 
de a herceg már kész is volt a felelettel: Rákóczi 
szabályszerű meghívást kapott a pozsonyi ország
gyűlésre, amely Habsburg Károlyt Magyarország 
királyává választotta meg. A meghívást azonban 
visszautasította és Európa népeihez intézett mani- 
feszlumban jelentette ki, hogy Károlyt nem ismeri 
el Magyarország törvényes királyául. Hagyjuk őt 
meg abban, amit ő maga kívánt: ne akadályozzuk 
abban, hogy elveihez hű maradjon. A császár kész 
lemondani Rákócziról és Miksa Emánuel ellené
ben átengedi Öt Franciaország királyának. Rá
kóczi csak élete végén vette észre, hogy sorsa ott 
dőlt el a ra’sfatti kastélyban, Szavójai Jenő és Vil
lars herceg között.
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Akkor, amikor a léli szél ott kopogtatott az 
ablakon, a tárgyaló felek nem sejtették, hogy egy 
zarándok lelke kér bebocsátást a Hotel Soissons 
felől, mely neki éppen olyan kevéssé tudott nyu- 
kalmat adni, amint nem adott Jenő hercegnek 
sem. Élete végén, reszkető kezekkel írta Rodostó
ban azt, hogy Rastattban hagyták el őt: „j’ai été 
abandonné á la paix de Rastadt“. Rastattban (1714 
március 7) és a svájci Radenben (1714 szeptem
ber 7) Szavójai Jenő egyszerre mentette meg a 
Habsburgoknak Németországot és Magyarorszá
got — dobta Lajos király öreg karjaiba a minde
nét elveszített Rákóczi Ferencet.

♦

Grosbois és Belvedere.

XIV. Lajos valóban nem sokkal élte túl azo
kat a szerződéseket, mélyek hatalmát megtörték. 
Udvarának fénye és pompája még mindig egyedül
álló volt, de mindenki elhagyta őt, akivel együtt 
nevelkedett és együtt dolgozott. A harmadik nem
zedék, melyet akkor maga körül látott, már csak 
élvezte, de nem szerette az ő hatalmát1; inkább 
magát szerette nézni azokban a tükrökben, ame
lyeket még XIV. Lajos magának csináltatott. Sza
lonjaiban is víg élet folyt, de annak hevében már 
nem az öreg király melegedett.

Azt, amit annyira nélkülözött, a vonzódást1 és 
szeretetet a sorsától üldözött Rákócziban találta 
meg. A korabeli forrásokat távolról sem merítet
ték ki azok, akik a nagy király életének utolsó 
éveiről, utolsó barátairól írlak, — azok között Rá-
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kóczi Ferencről. Ha gondosan elolvassuk őket, ak
kor feltűnik az a mélységes szakadék, amelyet 
egyetlen fiának halála maga után hagyott. Feltű
nik az az atyai szeretet is, melyet a száműzött Rá
kóczira pazarolt. Csak azt nem tudjuk megállapí
tani, hogy egyedül azért történt-e mindez, mert ő 
volt az oka Rákóczi tragédiájának, vagy azért, 
mert a „kis abbé“-nak volt az áldozata.

Sajnálta őt, mert észrevette, hogy nem nyújt 
neki kárpótlást és nem vigasztalja meg őt az udvar 
és a király kegye. A fejedelem visszavonult a gros- 
boisi barátok közé. Talán valóban akadt valahol 
valaki, aki abban a feltevésben volt, hogy XIV. La
jos Rákócziban saját fiának áldozatát látta. An
nak, aki hátat fordított neki, de mégis ő hozzá ha
sonlított és utolérte őt. Nevét sohasem ejtette ki, de 
amint élétének napja lassan alászállott, veszített 
erejéből a harag és az ellentét Versailles és a Bel- 
vedere között.

Mégis, amikor a Napkirály ravatalon feküdt 
és egész környezete szétszaladt, hogy megvitassák, 
miért jutott olyan kevés örökség mindenkinek, a 
„kis abbé“ helyett Rákóczi jött be Grosboisból, 
hogy szentelt vizet hintsen reá. Az az ember, aki 
a Belvederében ült, ebben a pillanatban szegé
nyebbnek és elhagyot'tabbnak érezte magát a sze
gény és elhagyott fejedelemnél, ö maradt győz
tes anyjának ellenségével szemben, de a sorssal 
szemben olyan vesztés maradt, mint áldozata. La
jos király ravatalánál csak két ember maradt: Sza
vójai Jenő és Rákóczi Ferenc. Az egyik testben, a 
másik' lélekben; egyik sem tudott kezet nyújtani 
a másiknak.
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A monarchia megépül.

A történelmi fejlődés rendje sokkal szigo
rúbb, mint sem hogy hű tükre lehetne a valóság
nak az, ha törött darabjaiban mutatnánk be az 
események egymásutánját. Pontot pedig éppen 
nem tehetünk az események elmondálsa után olyan 
éltelemben, hogy azután semmi sem következik. 
Minden tovább folyik: a tervek és gondolatok, az 
akaratok és elhatározások; nyomukban az összes 
következményekkel, amelyeket nincsen módunk
ban elhárítani.

Azok a békeszerződések, melyek az európai 
kérdést a XVIII. század első éveiben lezárták, 
szintén nem alkotlak olyan zárókövet, amely 
után teljes nyugalom következett volna. Magok a 
szerződések megmondják, hogy alkotóik Európa 
ügyeinek elrendezésében visszamentek az 1648-i 
wesfáliai szerződésig; figyelembe vették az azóta 
meghozott végzéseket és arra törekedtek, hogy 
mindezek alapján végleges formát adjanak az új 
Európának.
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Ez a nagy mű azonban egy fejezettel gazda
gabb, mint ahogyan azt a történelmi kézikönyvek 
mutatják, mert hiányzik belőle az a konstrukció, 
amelynek megalkotása Szavójai Jenő nevéhez fű
ződik. Jenő herceg széles látókörű ember volt, 
akinek látóköre évről-évre még jobban tágult, ö 
olyan dologgal is számolt, amit nem mindenki 
tartott fontosnak, ö tudta legjobban, ha nem 
egyedül azt, hogy a terjeszkedő francia hatalom 
közelében alig lehet maradandót alkotni. Nagyobb 
távolságra kell visszahúzódni tőle; ha visszahúzó
dik a császár a német fejedelmek országain keresz
tül, akkor a Duna mellett kap olyan területet, ahol 
erősen megvetheti lábát. A Duna vonalán lehet va
lamit konstruálni akként, hogy később új erőkkel 
térhessen vissza nyugat felé. A Duna mellett kínál
kozik olyan terület, ahonnan majd a német egy
séget és hatalmat meg lehet szervezni, előre lehet 
tolni a terjeszkedő Franciaország útjába. Mindez 
azonban csak akkor lehetséges, ha előbb a Duna 
vonalát biztosítva lehetővé teszi valaki azt, hogy 
nyugodtan lehessen lerakni egy új hatalom 
alapjait.

Minél tovább nézte a vonatkozó térképeket, 
annál jobban rájött arra, mennyire veszedelmes, 
hogy a visszahúzódó császár háta mögött a török 
még mindig benn van a Kárpátok medencéjében. 
Tudta, hogy ennek a karlócai béke az oka. ö már 
akkor sürgette Temesvár felszabadítását, de az 
elnöklő Paget nem ismerte annak fontosságát és in
kább hajlott a török delegátus szavára, ki az an
gol delegátust a császárral1 szemben a török szul
tán oldalára vonta. Angliának az volt az érdeke,

251



SZAVÓJAI JENŐ HERCEG

hogy a császári csapatokat minél hamarább a Raj
nához lehessen szállítani; ha Jenő herceg még Te
mesvár visszavételével bajlódik, akkor XIV. Lajos 
új támadásra készteti a törököt, hosszabb időre 
leköti a császár erejét, ő maga pedig teljes erővel 
Anglia ellen fordul. Nemcsak arra volt szükség, 
hogy a császár Angliának segítsen, hanem, hogy a 
Rajna felé tolt csapatai a támadásra készen álló 
franciák figyelmét magokra vonják és így Angliát 
mentesítsék a francia támadástól. Most elérkezett 
az idő Temesvár visszavételére; csak az volt a baj, 
hogy az udvar kevés érdeklődést mutatott a keleti 
dolgok iránt. Azt hitte, hogy keleten minden rend
ben van és hogy ez a rend lehetővé teszi neki a 
nyugati dolgokkal való foglalkozást.

Nem is lehetne könnyen eldönteni, vájjon 
Jenő hercegtől indult-e ki az új török háború gon
dolata, vagy a Portának a velencei köztársaság el
len indított támadásából. A herceg sohasem 
érezte magát annyira otthon, hogy maga kezdett 
volna háborút; lépten-nyomon éreztették vele azt, 
hogy idegenből jött. Nem mintha nem lettek volna 
más idegenek is a császár körül, de mert ő volt az 
az idegen, aki nagy befolyásával minden osztrá
kot és bécsit hátraszorított és maga ellen tudott 
egyesíteni. József idejében valóban ő volt a csá
szár; legalább József korára illik ez a megjegyzés, 
amely Nagy Frigyestől származott.

Idegeneknek tekintették a bécsi udvarban 
azokat a németeket is, akik1 a Német Birodalomból 
származtak. Azokat, akik a Reich-ból jöttek, 
Reicher-nek hívták. Külön állottak tőlük a be
vándorolt franciák, különösen lotaringiaiak, akik
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leginkább a császári hadseregben szolgáltak. Mind
ezekhez járultak most a császár spanyol hivei, 
akik egykori királyukat Bécsben is magoknak fog
lalták le. A spanyol befolyás leginkább a spanyol 
kérdésnek előtérben való tartását szorgalmazta. 
Miattuk alig lehetett más politikát űzni, mert ők 
még mindig a spanyol királyság elfoglalását köve
telték, vagy legalább is az itáliai spanyol birtokok 
megtartását, hogy később onnan vonuljanak spa
nyol területre.

Jenő herceg idegenül kezdte magát érezni az 
új környezetben. Látta, hogy a császár nem igen 
ismeri őt; ha jobban ismerné, akkor sem méltá
nyolná érdemeit; ha méltányolná, akkor is csak az 
Ő személye kedvéért, nem pedig azért tenné azt, 
mert ismerné azt az örökséget, amelyet bátyja ha
lála után kézhez kapott. Nemcsak lehetősége, de 
ideje is eljött annak, hogy visszavonuljon palo
táiba, melyek berendezve várták. A herceg azon
ban férfierejének és munkakedvének teljében 
volt. Szerette ugyan a könyveket és műkincseket, 
de korainak vélte az időt, hogy azok közé temet
kezzék, vagy az udvartól távoleső magyarországi 
birtokaira vonuljon. Még kevésbbé illétt hozzá az, 
hogy a Belvederében külön udvart alakítson maga 
körül és barátainak társaságából gyakoroljon kri
tikát a spanyollá lett udvar fölött. Visszavonult 
ugyan, de csak azért, hogy megtartsa függetlensé
gét, zavartalanul dolgozhasson és az udvari hadi
tanács elnöki székéből igyekezzék pótolni az*, 
mit az idegen udvar elmulaszt.

Csendes szemlélődésben rájött arra, hogy a 
Duna körül megalkotott monarchia egészen más,
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mint az a monarquia, amelyet az udvar spanyoljai 
akarnak alakítani. Minél több időt szentelnek az 
elveszett spanyol királyság visszaszerzésére, annál 
kevesebb idejük marad azon veszedelem elhárítá
sára, mely őket kelet felől még mindig fenyegeti.

Azzal is számolni kellett, hogy a bécsi spa
nyolok mesterkedései nem lesznek ismeretlenek 
Madridban, tehát arra is számítani kell, hogy 
igyekezni fognak elhárítani az emigráns karlisták 
esetleges támadásait. Jenő herceg abban sem ké
telkedett, hogy a francia Bourbonok megfelelő 
hátvédet biztosítanak madridi rokonuknak a tö
rökökben és átengedik nekik Rákóczi Ferencet, 
akit a török már is megnyerni törekedett, mert az 
a háború, melyet a szultán Velencének megüzent, 
sokkal jobban elő volt készítve, mint azt Bécsben 
gondolták. Csak Szavójai Jenő, a dolgok csendes 
szemlélője vette észre azt, hogy, ha Károly nem 
siet a köztársaság segítségére, akkor nem lesz al
kalma szembeszállni azzal a veszedelemmel, mely
nek még csak előjelei mutatkoztak. Ha nem veszi 
fel a harcot idejében, akkor a török indul majd 
Bécs felé, hogy véget vessen a spanyol emigránsok 
nyugtalankodásának. Éppen azért a velencei há
ború kitörése óta fokozott erővel fegyverkezett, 
aggodalmai növekedtek, mert úgy vélte, hogy be
lelát a Porta kártyáiba. Sokkal jobb diplomata 
volt, minthogy fel sem tűnt volna neki az a külö
nös eset, hogy az 1715 tavaszán Bécsbe érkezett 
török követség a Hofburg helyett a Belvederében 
jelent meg: a Porta elárulta, hogy fél a háborútól 
és annak jövendő vezérétől. Nem tudta ugyan, 
hogy a török milyen háborútól fél, de nyomban
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sejtene, hogy olyan háború hatásától tart, amelyet 
ő maga szándékozik megindítani. Valóban így is 
történt, mert a szultán még ugyanabban az évben 
megtámadta Velence görögországi birtokait.

Szavójai Jenő rávette a császárt, hogy Velen
cével szövetkezzék és a köztársaság megsegítésé
nek címe alatt előzze meg azt a támadást, melyet 
a szultán a gyönge köztársaság fölött aratott győ
zelem után Bécs ellen fog indítani. Az is harcra 
buzdította, hogy Rákóczi bekapcsolása esetén, — 
mert annak már híre jött, hogy a kuruc emigrán
sok a Balkánról Temesvár felé igyekeznek — a ka
tonai helyzet jóval súlyosabbá lehet. Ezt az aggo
dalmát árulta el az, hogy a velencei szövetség meg
kötése után 80.000 főnyi hadsereget indított a dél
vidékre, azt pedig Erdély felől további 40.000 em
berrel növelte meg. Kétségtelen, hogy nagynak 
látta tehát a veszedelmet, ha leküzdésére ilyen te
kintélyes haderőt állított ki.

Volt azonban egy másik szempont is, melyet 
a történetírók már kevesebb figyelemre méltat
nak. Velencének nyugaton igen jó összeköttetései 
voltak. Nyugat felől' tekintve a köztársaság a latin 
egyház és a nyugati műveltség elővédé, annak 
szélső bástyája volt. Csak az volt a baj, hogy a 
köztársaság ebben az időben már olyan erősen ha
nyatlott, hogy képtelen volt szembeszállni a török 
hatalommal. A nyugati államokat félelem fogta el 
a miatt, hogy magára hagyva áldozatul eshet a 
mozlimoknak. Ebből volt magyarázható az a lel
kesedés, melyet Jenő herceg készülődése a nyu
gati országokban kiváltott. Szavójai Jenőnek ak
kor már európai híre volt. Ha nyugaton jól ismert
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harci és diplomáciai szereplése nyomán most is 
egymásután az ő zászlói alá sietnek az önkénte
sek, akkor a török elleni védekezésből olyan ke
resztes háború alakulhat, melynek a császár he
lyett az európai török hatalom eshet áldozatul. 
Már jöttek is a francia hercegek, mert a háború
nak híre ment és a fiatal nemzedék is részt kí
vánt venni a győzelmes hadjáratban, Szavójai 
Jenő, az európai hírű hadvezér alatt. Sem a ré- 
gens, Fülöp orléansi herceg, sem Torcy és Villars 
nem tudták visszatartani őket; a „kis abbé“-nak 
ekkor már nem voltak ellenségei Franciaország
ban, csak csodáiéi. Hogy a készülődésnek meny
nyire híre ment, azt a portugál király fivérének, 
Manuel hercegnek megjelenése mutatta. Nem ő 
volt ugyan az első a Duna mellett Portugália ki
rályi hercegei között, mert Zsigmond idejében is 
harcolt egy Dom Pedro infáns magyar földön a tö
rök ellen; megjelenése inkább azért volt fontos, 
mert a háború lassanként európai hadjárat jelle
gét öltötte magára. Jenő herceg nála is többre tar
totta Károly Albert bajor herceget, Miksa Emá- 
nuel fiát, akinek atyja valamikor Belgrádot fog
lalta el és akivel később nagy tervei voltak. Maga 
mellé vette őt, erősebb férfit akart nevelni belőle, 
mint a „Kék király“ volt; olyant, aki megszerezi 
majd a gyermektelen Habsburgok birodalmát: a 
monarchiát, amelyet válságba sodort a monarquia. 
A birodalmat, amelyről lehet is, nem is lehet mon
dani, hogy Jenő herceg alapította; de amelyről 
senki sem vonhatja kétségbe, hogy ő mentette 
meg azt, — nem is egyszer. Zentánál és Rastaltban 
súlyos harcokat vívott érte a Habsburg-zászló
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alatt; most Bonac márkitól, a Lengyelországból 
Sztambulba áthelyezett francia követ írásaiból 
tudjuk meg, hogy azoknál is nehezebb harcra vál
lalkozott.

Jean Louis d’Usson annyiban volt kiváló dip
lomatája Torcy márkinak, mert egész Francia- 
országban ő ismerte legjobban a keleti kérdést. 
Csak ő tudta megmondani, hogy fontos-e Rákóczi 
Ferenc, aki száműzöttként Versaillesban élt és aki
től a régens szívesen szabadult volna, mert attól 
félt, hogy ő miatta nem egyezhet meg a császárral. 
Nem élt már XIV. Lajos, aki másként ismerte a 
fejedelmet. Most már csak azt látták, hogy Miksa 
Emánuel bajor választót már kielégít élték Utrecht- 
ben, mert a császár vállalta őt, de — Rákóczi nél
kül. Valahol el kellett helyezni a fejedelmet is; 
hogy merre azt csak Bonac mondhatta meg, ha 
egyáltalában meg tudta mondani valaki.

Bonac márki már az első dauphin feleségé
nek benyújtott egy emlékiratot, amelyben össze
foglalta nézeteit és tapasztalatait. Franciaország 
akkor (1711) már minden emberét elveszítette, 
akit a Habsburgok mögött, a maga oldalára vonhat. 
Miután azok elpusztultak, vagy tönkrementek és 
Rákóczi Ferenc is csak puszta életét tudta meg
menteni, nem tarthatta őt fontosnak más, mint aki 
közelről ismerte a keleti viszonyokat.Bonac marki
nak az volt a felfogása, hogy „nem kell az! hinni, 
hogy az Osztrák Ház mindaddig nyugodtan fogja 
bírhatni a Dunamedencét, amíg Rákóczi el“. Bo
nac tehát még mindig abban a feltevésben volt, 
hogy a francia trón örököse, Lajos dauphin, Rá
kóczi személyére nagy terveket építhet majd, Ka

25717 Horváth: Savójai Jenő herceg.
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trónra kerül. A trónváltozás után Torcy márkihoz 
intézett újabb emlékiratában már azt is előre meg
mondotta, hogy a török velencei hadjárata fegy
veres beavatkozásra fogja bírni a Habsburgokat 
(1715). Ezeknek az emlékiratoknak köszönhette 
azt, hogy konstantinápolyi követté lett. Mikor 
azonban a helyszínre ért, Rákóczi helyett Szavójai 
Jenöt találta ott; mikor pedig Rákóczi 1717 végén 
megérkezett, kedvetlenül értesítette őt arról, hogy 
reményei összeomlottak: a győzelem az immár ko
rábban érkezett Szavójaié lesz.

Jenő herceg nagy haderő élén indult a török 
ellen és gyorsan érkezett meg a Duna vonalára.

Igaz, hogy Ali nagyvezér is biztos győzelemre 
ment. Ennek volt betudható, hogy védelem helyéit 
támadásra vállalkozott és hogy Temesvár helyett 
Pétervárad felé vonult: egyenesen a Bécs felé ve
zető útvonalat választotta. Szemei előtt már Buda 
lebegett, de Buda felől érkezett meg a keresztény 
haderő is, — előbb, mint ahogyan számították. 
A nagyvezér nem volt kellően tájékozva nagysá
gáról, mert szétterítette seregét és széles vonalban 
kelt át a Száván, hogy Szaláhkeménnél tábort 
üssön.

Amikor a lovasság élén Pálffy János gróf a 
helyzet megismerése végett közelébe jött, csapdába 
került. Erős török csapatok vették üldözőbe és ju
tottak el Péterváradig, amelynek megvétele most 
már valóban megnyithatta nekik az utat Buda 
felé. Ali pasa meg volt elégedve a helyzettel; attól 
kezdve már alig mutatkozott, csak sátrából irá
nyította biztató hadműveleteit. Jenő herceg az el
lenség közeledésére döntő csatába kívánt bocsát- 
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kozni. Feltámadt benne a régi harci kedv és vak
merőség. A gyalogságot egymás mögött három 
hadoszlopban állította fel. Azután maga köré 
gyűjtötte vezéreit és Pálffyt a lovasság élén előre 
küldötte. A hadműveletekben már jelentékeny 
számú magyar erő vett részt; a huszárok és drago- 
nyosok félelmes rohama végérvényesen eldöntötte 
az ütközetet. Ali pasa kirohant sátrából. Azt hitte, 
hogy a próféta zászlójával még meg tudja menteni 
a helyzetet. Nem így történt, mert amikor go
lyótól találva elterült a földön, seregének harci 
rendje felborult és a törökök mindent hátra
hagyva menekültek a Duna felé. Jenő herceg egy 
csapással véget vetett a Rákóczira épített francia 
reményeknek; megmentette Magyarországot és 
Velencét, a császárt és az egész Nyugatot. Oly nagy 
volt a győzelem híre, hogy a pápa szentelt kalapot 
és kardot küldött a kereszténység első lovagjának. 
Minden országban az ő nevét emlegették és minde
nütt az volt a benyomás, hogy a török hatalom 
napja Európában végkép leáldozott. Akié felkelt, 
annak híre túlhaladta XIV. Lajosét is, mert Európa 
legnagyobb hadvezérévé lett Szavójai Jenő.

Jenő herceg egyedül érezte, hogy feladata 
távolról sem ért véget. A péterváradi csata (1716. 
augusztus 5.) után az emlékekben gazdag Zenta 
mellett átkelt a Tiszán és váratlanul megjelent Te
mesvár előtt, mely kemény ostrom után megadta 
magát (1716. október 16.)

A hadtörténelem nem tartja ugyan olyan fon
tosnak ezt az ostromot, hogy egy vonalba állítsa 
bármelyik nagyobb vár ostromával a nyugati harc
tereken. Politikai fontossága ellenben akkora volt,
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hogy a politikai történelem nem zárkózhat el an
nak méltatásától.

Temesvár volt az a hely, amelyet 33 év óta 
egy hadvezér sem tudott elérni. Maga Jenő herceg 
is már 33 évvel azelőtt, Bécs falai alól indult el és 
csak most érkezett meg Temesvár elé, ahonnan az 
általa beküldött katonák azt hozták hírül, hogy az 
egész romhalmaz és egyetlen ép ház nincsen 
benne. Kár volt messziről olyan sokat építeni meg
szerzésére. Valóban alig lehetett összehasonlítani 
azokkal a nyugati nagy városokkal, melyekben a 
győztes ellenség sokszor felbecsülhetetlen értékek 
birtokába került. Temesvár fontosságát azonban 
korántsem a zsákmány értéke vagy nagysága adta 
meg, hanem az, hogy az el estét követő napon Jenő 
herceg rendeletére megindult az utolsó török la
kosság elvonulása. Nemcsak a katonáké, hanem 
— ez volt a fontos, — a lakosságé is; nemcsak Te
mesvár területéről, hanem arról az egész magyar 
vidékről, a Maros, Tisza és Duna között, amely 
még a török birtokában maradt. Szemtanúk le
írása szerint valóságos népvándorlás indult meg, 
amelynek tarkasága minden képzeletet felülmúlt. 
A szekereknek beláthatatlan sora haladt dél felé, 
hogy minél előbb átjusson a Dunán és örökre bú
csút mondjon Magyarországnak. Szavójai Jenő 
nevéhez fűződik az a nagy történelmi esemény, 
hogy a török kétszázéves uralom után végképp ki
vonult Magyarországból és Középeurópából.

Fontossá tette az elvonulást az, hogy a török
kel együtt elvonultak azok a — nem kis számban 
odajött — magyarok is, akik Rákóczi érkezését 
vártak. Jenő herceg nagy súly helyezett arra, hogy
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az elvonulás minél előbb megtörténjék és a Duna 
vonalát elzárhassa, védelmi állapotba helyezhesse. 
Csapatai máris ott állottak, hogy megerősítsék a 
régi magyar határt. Ezzel az eljárással ő segítette 
a Habsburgokat az egész magyar királyság mara
déktalan birtokába. Szavójai Jenő érdeme volt az, 
hogy visszaszerezte Szent István birodalmának 
határait; ettől az időtől kezdve a magyar király 
hosszú századok után ismét az egész magyar ki
rálysággal rendelkezett. Az az ellenvetés, hogy ezt 
a haditanács részéről tette, a tényt nem, legfeljebb 
annak beállítását befolyásolhatja.

Csak az elvonulás zavartalan biztosítása után, 
október 18-án vonult be Jenő herceg Temesvárra 
és állott meg a kis Szent György templomnál, me
lyet a Fransiaországból származott magyar Anjouk 
annak a lovagnak tiszteletére építettek, aki a sár
kányt megölte. Most Jenő herceg volt az a lovag, 
aki Magyarországot és Középeurópát a török sár
kánytól megszabadította, ö is Franciaországból 
jött és körülötte is voltak franciák, de megelőzte 
azt a másik franciát, aki Anjou Fülöp név alatt 
Madridon keresztül Rákóczi Ferencet küldötte Te
mesvár felé. Azután Hunyadi János kastélyában 
piheni meg; az egyetlen hadvezér otthonában, kit 
a történelem ma is egyedül helyez Szavójai Jenő 
elé. Nem is volt kétség abban, hogy Szavójai Jenő 
voltaképpen Hunyadi János nagy művét fejezte 
be; ugyanabban az irányban és ugyanazon a föl
dön, ugynazzal a török ellenséggel szemben.

Fontossá tette még a török hadjáratot az, 
hogy Jenő herceg győzelmének' gyümölcsét, a had
járatban visszaszerzett nagy területet mindenkép-
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pen biztosítani kívánta; ez a hozott áldozatokból is 
következett. Nem nehéz kitalálni, hogy ki ellen, 
csak azokat kell felsorolni, akik azt elvehettek. 
Sokkal nehezebb annak megállapítása, hogy kinek 
részére kívánta megtartani. A bécsi udvari hadi
tanács ugyanis olyan gyorsan szerezte meg magá
nak az új terület igazgatását, hogy mindenki meg
feledkezett a terület igazi birtokosáról, aki nem 
volt más, mint a magyar király. Aki nem hiszi, 
vegye kezébe azt az emlékérmet, amelyet Károly 
császár Temesvár visszavételekor veretett és ame
lyen ezek a szavak olvashatók: „Temesvár  o Ex
pugnato R. Hung. Terminus Decumanus Primum 
Restitutus“; Temesvár visszafoglalásával ismét 
visszaállottak a történelmi Magyarország határai.

Nem volna teljes a török hadjárat története, 
ha nem találnánk meg közelebbi okát annak a 
gyorsaságnak és annak a nagy katonai felkészült
ségnek, amellyel Szavójai Jenő a győzelmet kicsi
karta. Általános európai szempontból a török hata
lom megdöntéséről volt szó Középeurópa terüle
tén; a Habsburgok szempontjából arról, hogy a 
török ne ismételhesse meg az 1683-iki bécsi vállal
kozást; Magyarország szempontjából arról, hogy 
ismét visszaszerezze régi területét.

Jenő hercegnek azonban olyan értesülései vol
tak, hogy a török mindent meg akar tenni Temes
vár visszavételére és bosszút akar állni amiatt a 
szégyen miatt, hogy valamennyi töröknek el kel
lett hagynia Magyarország területét. Hallott arról, 
hogy az új nagyvezér, Khalil pasa nagy tervekkel 
érkezett a belgrádi táborba. Kuruc vezéreket fo
gadott és felkérte Franciaország portai követét,
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hogy Erdélyt Rákóczinak kínálja fel. Általános 
felfogás szerint számolni kellett azzal, hogy újból 
véres harcok indulnak meg Temesvár birtokáért. 
Ez a veszedelem érlelte meg Szavójai Jenőben azt 
a gondolatot, hogy a visszaszerzett területet kato
nai kormányzat alá helyezi és a veszedelem elmúl
táig védelmi állapotban tartja meg. Ebben az elha
tározásban állította élére Mercy grófot, akit 
1716. Mindenszentek napján, Temesvárott, ő maga 
iktatott be kormányzói méltóságába. Nem ok nél
kül telte azt, hogy éppen őt választotta ki és maga 
nyújtotta át neki a tartományt.

A magyar történelemben nem volt ismeretlen 
az, hogy valamely veszélyeztetett határvidéket 
katonailag szerveztek meg és élére vajdát vagy 
bánt állítottak. Arról azonban sehol sem olvasunk, 
hogy valamikor és valamilyen formában létezett 
volna egy temesvári bánság — mint külön provin
cia. Tekintettel arra, hogy ezen a vidéken valami
kor 56 vár, 44 város, 1727 helység és 1827 lakott 
hely — valamennyi magyar — volt a török ura
lom előtt, nem felel meg a valóságnak az az állítás 
sem, hogy a török távozása után a területeken 
senki sem maradt. Még ha szószerint így lett volna 
is, akkor sem lett volna sem természetesebb, sem 
jogosabb annál, hogy az elűzött magyar lakosság 
visszatérését megengedjék. Nem is tudjuk elkép
zelni, hogy nem így lett volna-e bármelyik ország
ban, amelynek valamelyik területe idegen uralom 
alól szabadult volna fel. Nem is tudjuk azt bizo
nyítani, hogy a „temesi bánságban“ ennek valami 
más megokolt', vagy megokolható akadálya lett 
volna, mint az, hogy a magyarok' között jelenté-
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kény számú híve volt Rákóczinak. Jenő herceg 
ezért nem akarta rögtön megengedni a polgári la
kosság visszatérését. Távolról sem azért, mert azt 
Magyarországtól el akarta szakítani, nem is azért, 
hogy az új terület a régi lakosság visszatérése elől 
elvonassék. Nem is tett mást, minthogy akként 
rendelkezett, hogy a felszabadított terület marad
jon katonai kormányzat alatt, élére pedig olyan 
megbízható ka.ona kerüljön, mint amilyen Mercy 
Claudius Florimond gróf volt. Egy különben rideg 
és száraz, minden oldalról hozzáférhetetlen lota- 
ringiai katona. Mikor a hadműveletek véget értek, 
Mercy terjedelmes emlékiratban dolgozta ki a kor
mányzat alapelveit. Feltehetőleg nem anélkül, 
hogy meg nem kérdezte volna Jenő herceget, aki 
az udvari haditanács elnöke volt és akitől megbí
zását nyerte. Ha közelebbről megnézzük azok ja
vaslatát, akik a területet visszahódították, akkor 
nemcsak azt kell feltennünk, hogy a helyszínen 
maradottak a legjobban ismerhették a helyzetet, 
hanem úgy látjuk, hogy a katonai kormányzat 
megtartásával sem a magyar nép, sem a magyar 
állam érdekeit nem kívánták sérteni.

Abból indultak ki, hogy a terület a magyar 
királyé, akinek birtokjogát vita tárgyává tenni 
nem lehet — nem is tette senki. Szerintük nem 
lehetett elvileg mgtiltani sem a régi magyar igaz
gatás visszaállítását, sem az elűzött magyar lakos
ság visszatérését. Mindössze arról lehet és volt is 
szó, hogy a háborús veszedelemre való tekintettel 
a magyar király ezt a területet, mint határvidéket 
— bánságot — külön igazgatás alá vette, úgy, 
amint az Erdélyben megvolt; kifejezetten fenn-
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tartván a szóbanforgó területre nézve a maga bir
tokjogát: „eine abgesonderte Provinz wie Sieben
bürgen cum reservatione Dominii supremi territo
rialis“. Az udvari haditanácshoz intézett iratában 
Mercy maga megmondja, hogy a Magyarországhoz 
való — igazgatási — visszacsatolást a háborúra 
való tekintettel ellenzi. Az így külön kormányzott 
végvidéket, mint meg nem osztható, földrajzilag 
egybetartozó területet, a déli határok őrzése végett 
kívánta megtartani. . Államjogi elkülönülésre sem 
Jenő herceg, sem Mercy gróf nem gondoltak. Ilyen 
rendelkezés kieszközlése igen sok akadályba ütkö
zött volna és nem lett volna keresztülvihető.

Az a Temesi Bánság tehát, amelyet Mercy 
javaslata megalkotott, átmenetinek volt tekinthető. 
Ezt bizonyította egyrészt az, hogy Jenő herceg és 
Mercy gróf a régi magyar vármegyék visszaállítá
sát kívánták és nyomban megkezdték a megyei 
hatóságok szervezését; másrészt pedig az, hogy a 
régi lakosságból körülbelül háromezer magyar 
máris akadálytalanul visszatelepedett. Valóság az, 
hogy rendelkezésük szerint magyarok nem tele
pedhettek meg a temesvári erődök vonalában, de 
azt nem is lehetett kívánni a katonai hatóságoktól, 
amelyek akkor már értesültek Rákóczi jöttéről és 
azt hallották, hogy a nagyvezér nyíltan Rákóczi 
nevével fenyegeti a megszálló csapatokat.

Ezzel magyarázhatjuk meg azt is, hogy az el
pusztult vidékre megbízható telepeseket keresve, 
miért küldöttek' megbízottakat Németországba, 
hogy a „Bánátba” való kivándorlást elősegítsék. 
Megbízottaik a Felsőduna és a Rajna vidékére, 
Regensburg és Worms felé mentek, ahol a feltevé-
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sek szerint az elmúlt háborúk pusztításainak még 
nyomai voltak. Olyan vidékekre, amerre Szavójai 
Jenő hadakozott és amerre ő maga hallott elpusz
tult vidékekről. Nagy kedvezmény felkínálásával 
sikerült még Jenő herceg és Mercy gróf életében 
több mint 40.000 német bevándorlót megtelepíteni 
a Bánát területén. Ezek a bevándorlók derék pol
gárokká lettek és felvirágoztatták a töröktől visza- 
hódított területet.

Az a nagy buzgalom azonban, melyet a telepí
tés körül kifejtettek, nem szorítkozott pusztán a 
németekre. A lotaringiai Mercy gróf honfiársai 
közül később lotaringiai franciák is nagyobb szám
mal érkeztek; különösen akkor, mikor Lotaringiát 
Franciaországba kebelezték (1735). Ugyanígy jöt
tek a Habsburgokhoz csatlakozó spanyolok is, 
akik a Bánátban külön várost alapítottak (Nueva 
Barcelona). A német, francia, spanyol telepítés elő
segítését sürgette az is, hogy a nyugat felől nyert 
új lakossággal szemben több mint 300.000 olyan 
lakost találunk, akik a Balkán félszigetről teleped
tek meg. Az volt a valóságos helyzet, hogy ha Jenő 
herceg nem engedte volna meg az elűzött magyar 
lakosság lassú visszavándorlását, akkor a Bánát 
kizárólag balkáni elemekkel — szerbek, bolgárok, 
románok — népesedtek volna be. A németek be- 
költöztetése tehát abból a célból történt, hogy le
hetőség szerint ellensúlyozhassák a balkáni népek 
— nem pedig a magyarok — beözönlését, a török
től visszahódított területet a nyugati civilizáció 
részére is visszahódítsák. A régi Magyarország a 
latin—germán civilizáció védőbástyája volt kelet 
felé; Jenő herceg nem vehette magára, nem is kí-
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vánta magára venni azt a nagy felelősséget, hogy 
a Bánátot a görög—szláv civilizáció érdekkörébe 
játssza át és Bizánc védőbástyájává tegye nyugat 
felé.

Mikor Jenő herceg és Mercy gróf javaslata 
Bécsbe érkezett, az udvari haditanács a helyszíni 
dolgok ismerete nélkül, a maga felfogása és tervei 
szerint1 forgatta ki azt és öntötte más formába. Vég
legesítette a katonai kormányzatot és el akarta 
szakítani a Bánátot Magyarországtól azért, hogy a 
magyarság hátában és annak ellenére, a maga cél
jainak megfelelő katonai erőt helyezzen el — a 
Balkánról bevándorolt nagy néptömegek segítsé
gével.

Jenő herceg tervének a bécsi udvarban eszkö
zölt módosítása vonta maga után azt a későbbi 
követelést, hogy az egész katonai kormányzatot 
megszüntessék. A bécsi haditanács tehát maga 
hívta ki az ellenállást, ennek az ellenállásnak pedig 
az egész katonai kormányzat áldozatul esett.

Hogy Jenő herceg eredeti elgondolása helyes 
es indokolt volt, azt megmutatta Rákóczi érkezése 
és Khalil pasánál való megjelenése. Jenő herceg
nék tehát a Bánát helyett a Balkán felé kellett for
dítania figyelmét.

Akkor még Bécsben volt, mikor a császárnak 
leánya született. Mária Terézia főhercegnő szüle
tése az udvar felfogása szerint már el is döntötte a 
kérdést, hogy kié legyen a Habsburgok birodalma. 
Két nappal azután Jenő herceg is abban a tudat
ban indult a harctérre, hogy a császár leányának 
örökségét kell biztosítania. Gondolatban már vőle
gényt is szemelt ki részére, Károly Albert bajor
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herceg személyében. Miksa Emánuel és Szobieszky 
Terézia fia Blenheim-Hochslädl után osztrák fog
ságba került és Bécsben nevelkedett; most a bajor 
fejedelemség birtokába visszahelyezett atyjának 
örököseként ő volt a bajor hadsereg parancsnoka 
Jenő herceg vezérlete alatt, ki viszont Károly Al
bert atyjával együtt harcolt egykor a török ellen. 
Jenő hercegnek nagy tervei voltak a húszéves ifjú
val. Nem kevesebbet akart, minthogy ismét vissza
fordítsa Bajorországot Versailles ellen. Igaz, hogy 
a Habsburgok helyét a Witllesbachok foglalták 
volna el, de Mária Terézia jogán együtt maradt 
volna mindaz, ami a Habsburgoké volt, sőt a bajor
osz írák-cseh birtokállomány ura Németországban 
sem talált volna komoly ellenzékre.

A herceg ezúttal Temesváron át vonult a 
Duna felé, Pancsovánál kelt át a folyón és minden 
oldalról körülzárta Belgrádot, hol a kuruc magya
rok már csak fejedelmük érkezését várták. Jenő 
herceg ezúttal is nagy súlyt helyezett a dunai flotta 
közreműködésére és jellemző, hogy annak vezér
hajója Szent István nevet viselt. Előkészületeiből 
már a szultán is sejtette, hogy el fogja veszíteni a 
háborút. Azt mondotta, hogy annak megindítása 
nem az ő gondolata volt, hanem Ali nagyvezéré, 
aki Pétervárad alatt esett el. Hozzátette, hogy ő 
kész a békére és már fel is kérte a brit és hollandi 
követeket a közvetítésre. Sir Worthley Monfagu 
és Colyer Jaakob gróf készen állottak, hogy közbe
lépjenek, de Szavójai Jenő kedvetlenül vette az 
értesítést. Eszébe jutott, neki az a régebbi közvetí- 
tífés, amelyet a tengeri hatalmak Rákóczival foly
tattak és elhatározta, hogy nem engedi megismét-
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lődni. A császárnak szuverén joggal kell rendel
keznie birtokai fölött, mint magyar király pedig 
nem oszthatja meg szuverénitását a fejedelemmel.

Az is lehet, hogy a szultán is csak időt akart 
nyerni addig, amíg az Ázsiából útnak indított erő
sítések Belgrád alá érnek. Mikor azonban megje
lentek, Jenő herceg már a helyszínen volt és habo
zás nélkül döntő csatába bocsátkozott, ő is meg
sebesült, de karlövése nem akadályozta meg ab
ban, hogy a lovasság élén, Pálffy gróffal — régi 
kipróbált hadvezérével — együtt fel ne vegye a 
döntő harcot a nagyvezérrel. Feljegyezték róla, 
hogy amikor Nagy boldogasszony napjának esté
jén felkészült és éjfélkor parancsot adott az elő- 
nyomúlásra, 42 fejedelem és fejedelmi sarj vette 
körül a szavójai herceget. Valamennyi között leg
kedvesebb volt neki a „kék király“ fia. Károly Al
bert az ő oldalán lovagolt Belgrádba, melyet elő
ször az ő atyja foglalt el 1690-ben. Hasonlóképpen 
kedves volt neki a császár nővérének, Mariana 
portugál királynénak rokona, Mánuel herceg is, 
aki egykorú volt a bajor herceggel és János portu
gál király ajánlólevelével, rangját titkolva érkezett 
Bécsbe, hogy felajánlja szolgálatait a török ellen. 
Az ő, a franciák és a németek, angolok jelenléte 
olyan színt adott a háborúnak, mintha Európa és 
a kereszténység vették volna fel a harcot a mozli
mokkal. A csatát még 16-án délben Európa nyerte 
meg a szultánnal szemben; 17-én már fehér zászló 
tűnt fel a belgrádi bástya tetején; 18-án a vár el
eseti és Jenő herceg olyan hadsereg élén vette bir
tokba, melyben Európának majdnem összes nem
zetei képviselve voltak.
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Belgrád nem az egyetlen pont volt, ahol a 
háború folyt. Jenő herceg már előbb értesült arról, 
hogy a török névtelen röpiratokkal árasztja el 
Magyarországot és Moldva felől, a Kárpátokon át 
az ő hátában tervez támadást a császár ellen. Arról 
is gondoskodni kellett, hogy ez a támadás kudarcot 
szenvedjen. Röviddel Belgrád megvétele után 
Esterházy Antal gróf kuruc tábornoknak valóban 
sikerült a magyar, török és ■tatár csapatok élén, a 
radnai szoroson át Magyarországba törni, de az Er
délyben álló csapatok rövid harc után vissza
verték.

A következő terület, amelyről gondoskodni 
kellett, Havasalföld fejedelemség volt, ahol a kar
lócai békekongresszus egykori török delegátusá
nak fia, Maurokordatos Miklós uralkodott. A feje
delem annyira népszerűtlen volt, hogy a nép Te
mesvár eleste után fegyvert fogott ellene és a csá
szár mellé állott. Maurokordatos gyengeségét min
dennél jobban mulatta, hogy egy kapitány ezer 
szerb katona élén megszállta Bukarestet és fogoly
ként vitte Havasalföld fejedelmét Erdélybe. Helyét 
öccse, János foglalta el és hozzájárult ahhoz, hogy 
országának nyugati részét, az Olt folyóig császári 
csapátok szállják meg. Ettől kezdve Rákóczi már 
sehonnan sem tudta megközelíteni Magyarorszá
got.

A török reménytelen helyzete annál fénye
sebbé tette Jenő herceg diadalát. Az egész világ 
figyelme az ő személye felé irányult. Voltak, akik 
hadvezéri tehetségét csodálják; mások győzelmeit 
irigyelték anélkül, hogy sebeit vállalták volna, 
melynek nyomait egész életén át viselte. Senki sem
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nézte azt, hogy mi mindenről mondott le a magá
nos ember, aki mozdulatlanul ült lován és lekin- 
te't maga elé, mikor Európa fejedelmei saját fiai
kat állítolták a katonák közé hogy ő alatta harcol
hassanak és tőle sajátíthassák el a hadvezérlet mű
vészetét. Belgrádban 100.000 katona vette körül; 
egyéniségének varázsa volt az, hogy azok mind
egyike úgy érezte, hogy közel van hozzá és ő reá 
néz. Mikor látták, hogy a nemesszívű lovag senkire 
sem néz, mert szívét, valamennyi között osztotta 
meg, míg ő maga szegény maradt, százezer katona 
kapta fel a róla költött belgrádi dalt: „Prinz 
Eugen, der edle Ritter ..

A háborút nyomon követték a béketárgyalá
sok a szerbiai Pozsarevácban. Jenő herceg mind
addig Belgrádban maradt, míg azok véget nem 
értek; ebből következtetni lehét arra, hogy a hábo
rút nemcsak katonailag kívánta megvívni, hanem 
politikailag és diplomáciailag is. Feltételeit röviden 
abban foglalta össze, hogy minden a császáré lesz, 
amit csapatai megszállva tartanak: visszafordította 
ellenük Pagetnek azt a követelését, hogy mindent a 
szultán tartson meg, ami akkor az ő birtokában 
volt. Most csak azt tartotta meg, ami még a kezé
ben maradt. — Rákóczival együtt. A fejedelem 
tragédiájának sötét árnyéka itt kezdődött. Bármi
lyen nagy szerepük vol a tárgyalásokban az angol 
és hollandi követeknek, befolyásukat az egész vo
nalon leszállította. Nem engedte, hogy Montagu 
utóda, Sir Robert Sutton olyan szerepet vigyen, 
mint egykor Paget vitt; Colyers górfot azzal utasí
totta el, hogy ő a cár embere. Még nagyobb kudarc 
vár Bonac márkira, ki Rákóczi kíséretében Driná-
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polyban tárgyalt Ibrahim nagyvezérrel, a szám
űzött Khalil utódával. Bonac komolyan hitt ab
ban, hogy a török Moldvát és a Havasalföldet is 
Erdélyhez csatolja és olyan hatalmat ad Rákóczi
nak, mellyel az Bécset fenyegetheti. Mindez azon
ban csak fu'lóálomnak bizonyult, mert a magyar 
király jogait Erdélyre Szavójai Jenő védelmezte és 
ő vitte diadalra.

A pozsaveráci békekonferencia 1718 június 
5-én nyílt meg. 15-én Jenő herceg megjelent a 
dunamenti Rubinban és közölte a császári megbí
zottakkal azokat a feltételeket, melyektől nem tér
hettek el. Ezen az alapon jött létre július 21-én a 
pozsoveráci békekötés, mely a Balkán félsziget 
északi részét Károly császárnak adta — Rákóczi 
helyett, akit a törökön kívül mindenki elhagyott. 
A béke tehát Jenő herceg alkotása volt.

Ibrahim pasának nem volt szüksége többé 
Rákóczira. Azon az úton, amely Rodostóba veze
tett, jutott eszébe a fejedelemnek az a vígasztalás, 
hogy Jenő herceggel és az egész keresztény Euró
pával szemben úgysem nyerhette volna meg a há
borút. Jenő herceggel, aki a romlott Európában 
egyedül volt hozzá hasonló; nemcsak lelki nagy
ságban, hanem abban is, hogy nem lehetett meg
állapítani: ki volt közöttük — az elhagyottabb.

Szavójai Jenő-e, vagy Rákóczi Ferenc?
Amíg Rákóczi lova Rodostó felé baktatott, 

vágtatva vitte a diadalmas békeszerződés egyik 
példányát Batthyány gróf alezredes, néhai Ádám 
bán fia, Jenő herceg hódolatával együtt Bécs felé.

Szavójai Jenő nem sietett. Szívesen maradt 
még egy kevés ideig Belgrádban, melyet a nagy
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Hunyadi példájára ő tett meg ismét a keresztény
ség elővédévé, — antemurale Christianitatis. Végig
ment a Bánáton, ahol minden faluban az ő nevét 
emlegették és kétszáz éven át mindenütt volt egy 
Jenő herceg-utca. Megnézte Béllyét, ahol uralkodó 
lehetett volna, ha menedékre volt szüksége; most 
úgy érezte, hogy Bécsben van a menedék, hol már 
nyugatibb lélt minden, jól fűtenek a kályhák, alig 
várják a könyvek és az összehalmozoft apróságok. 
Batthyány alezredes azóta már mindent elmondott 
anyjának is, lesz miről beszélgetni abban a kis 
társaságban, melynek úrnője Stráttmann Eleonóra 
volt. *

Birodalom két világ között.

A Habsburgok dunai monarchiájának alapját 
a Habsburgok alkották. Még sohasem mondotta 
valaki, hogy nem így volt; nem is igen hihető, hogy 
valaki, valamikor mást fog mondani. Nem is volna 
értelme, mert akkor félreismerné a Pragmatica 
Sanctio lényegét és jelentőségét. A Pragmatica 
Sanctio értelmében mindent Habsburg Károly 
örökölt, aki minden férfi elhalta után egyedül ma
radt — az utolsó férfi a Habsburgok közül. Hogy 
különböző 'terüléfeket' és különböző méltóságokat 
különböző címeken bírt, az nem gyengítette, sőt 
erősítette azt a megállapítást, hogy a birtoklás kö
zös alapját az uralkodó személye alkotta.

Károly körül egy sereg nő élt, akik valameny- 
nvien Habsburgoknak vallották magukat, de ha
láluk után vagy nem maradt gyermek, vagy ide-

18 Horváth: Savójai Jenő herceg. 273
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gen férfi örökölt utánuk. Ha csak a császárnak fia 
nem lesz, nem lehet kitérni az elől, hogy a nők 
széthordják a Habsburg-birodalmat. Jenő herceg 
nem volt érdekelve az örökösödésben, de az ő alko
tása pusztult volna el, ha felbomlik a Habsburg- 
birodalom. Új fejedelemség alakult volna Cseh
országból és tette volna új birtokosát német vá
lasztófejedelemmé. Ausztriát egy új német császár 
idegennek adományozhatta. Magyarország új ki
rályt választott volna magának; ha Rákóczi Fe
rencet választotta volna meg, akit számításon kívül 
hagyni nem lehetett, akkor a franciák lettek 
volna uraivá a Dunamedencének.

Amikor Szavójai Jenő erre gondolt, vala
mennyi sebe sajogni kezdett. Arra gondolt, hogy 
mennyi áldozattal törte meg a török hatalom ere
jét, hogy ne a Bourbonokot ültesse nyeregbe, azért 
nézétt szembe százszor a halállal, hogy pusztulni 
lásson mindent, amit alkotott.

De mi volt az, amit ő alkotott? Nem Ausztria 
és nem Magyarország, mert azok addig is meg
voltak; amit ő alkotott az ezeknek a Habsburgok 
kezében való szorosabb és biztosabb, maradan
dóbb egyesítése volt. Egy kapcsolat volt az csupán: 
az egybetarlozás. Azért volt alapja közös uralko
dójuk és azért volt a birodalom fenntartása lehet
séges addig, amíg a két országnak egy uralkodója 
volt. Ez az uralkodó Jenő herceg pályája kezdetén 
Lipót császár volt; annak halála után idősebbik 
fia, József; József halála után öccse, Károly; 1717 
óta Károly császár örököse annak újszülött gyer
meke, Mária Terézia: nem fiú, hanem leány.
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Igaz, hogy Mária Terézia kétségtelen örököse 
volt atyjának, de még nem volt eset arra, hogy nő 
ült volna a császári trónon. Még ha megtörtént 
volna is, ma már olyan volt a helyzet, hogy a né
met fejedelmek csak magok közül választottak 
volna császárt. Mária Teréziának nemcsak birto
kai váltak volna bizonytalanokká, hanem saját 
sorsa is. Magában maradt volna Magyarország ki
rálynőjének, de szembe került volna Rákóczival: 
egy újszülött, magáramaradt és idegen leánygyer
mek, a népszerű fejedelemmel; egy osztrák főher
cegnő szemben a szabadság és függetlenség legen
dás vezérével; egy idegen, szemben a nemzeti gon
dolattal.

Jenő herceg mindvégig kitartott volna Mária 
Terézia oldalán, de bölcsebb dolognak vélte az 
arról való gosndoskodást, hogy legyenek a császár 
örököse körül mások, mikor ő már nem lesz az 
élők között, akik majd mellette és családja mellett 
kitartanak.

Ezért tartotta fontos kérdésnek az örökösödés 
rendezését, aminek előfeltétele a család nőtagjai
nak elhelyezése volt. Lipót leányai közül Mária 
Anna még 1708-ban a portugál királyhoz ment fe
leségül. József leányai közül Mária Jozefa 1719- 
ben Frigyes Ágost szász—lengyel trónörökösnek, 
Mária Amália Károly Albert bajor trónörökösnek 
nyújtotta kezét. Károly valamennyi országában 
örömmel hirdette ki, hogy az eltávozott főherceg
nők szabadon hagyták az utat Mária Terézia előtt. 
Azután arról értesítette a hatalmakat, hogy ezt az 
állapotot a Habsburgok összes országai tudomásul 
vették.
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Egyet kifelejtett közülük és ez nem volt más, 
mint Magyarország. Abban ugyan nem volt kü
lönbség az uralkodó többi országai és Magyaror- 
ság között, hogy ott is Mária Terézia fogja örö
kölni a trónt, de a magyar királyság nem volt csa
ládi birtok, vagy része a család másik államának. 
Nem az volt a baj, hogy a magyarok Mária Terézia 
főhercegnőt is megválasztanák, hanem az, hogy a 
fősúlyt a választásra helyezték és nem az örökösö
désre. A magyarok mindig azt kérdezték, hogy kit 
válasszanak meg, nem pedig azt, hogy ki örökli a 
trónt. Ezért történt az, hogy a titkos tanács 1727. 
auguszus 21-én külön ült össze avégből, hogy el
döntse, milyen javaslatokkal lép majd Károly ma
gyar király az országgyűlés elé. Ennek elhatáro
zása viszont a fentiek alapján már magában véve 
megegyezést jelentett, nem pedig parancsot és 
utasítást.

Jenő herceg ügyesen hidalta át az ellentéteket. 
Azt mondotta, hogy a közös uralkodó a külső tá
madásokkal szemben szükséges: contra vim exte
ram. ö tehát a külvilággal szemben megtartott és 
megvédett Habsburg-birodalmat vélte alapul. Az 
országgyűlés felajnálja, a király pedig elfogadja a 
nőági örökösödést.

Ha közelebbről megnézzük az országgyűléstől 
megalkotott és a királytól szentesített 1722—23. 
I.—II. törvénycikkeket, azokból ugyanezt a meg
egyezést olvashatjuk ki: a külső veszedelmek el
hárítása végett szükséges az, hogy a Habsburgok 
országainak egy uralkodójuk legyen; a magyarok 
elismerik a nőági örökösödés jogát, mert Károly 
királynak csak egy leánya van; hajlandók tehát a 
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király leányát megválasztani azzal a feltétellel, 
hogy ősi alkotmányuk érintetlenül megmarad.

Jenő herceg már el is felejtette, hogy a zág
rábi püspök valamikor külön ajánlkozott a nőági 
örökösödés elfogadtatására. Éppen ezért jogos az 
a feltevés, hogy Jenő herceg József halála után 
csak lökést akart adni a trónöröklés mielőbbi ren
dezéséhez, a zágrábi püspök felhasználásával.

Ha valóban együtt kívánta tartani mindazo
kat az országokat, melyekkel a Habsburgok rendel
keztek, akkor ez a kérdés elsőrendű fontossággal 
bír. Azt is meg tudjuk állapítani, hogy gyakorlati 
szempontból az egyes országok között is különbsé
get tett. Abból láthatjuk ezt, hogy maga sem bízott 
a spanyol örökségből átvett tartományok megtar
tásában. Ezért mondotta aZt, hogy ha Franciaor
szág Spanyol-Németalföldet megszerezné magá
nak, akkor a Habsburg-országok természetes súly
pontját Magyarország fogja alkotni, ide kell áthe
lyezni. Ezért volt neki tulajdonítható az a gondo
la, hogy Magyarországra ne kényszerítsék rá a nő
ági örökösödést, hanem arra kell törekedni, hogy 
azt a magyarok maguktól fogadják el. Hogy en
nek biztosítása némi áldozatot követelt, azt ter
mészetesnek találta; hogy áldozatul a bécsi minisz
terek szűk látókörű és kapzsi terveit kellett oda
dobni, azzal nem törődött.

így történt, hogy Magyarország rendjei tör
vénybe iktatták a nőági örökösödést; hogy meg
tart ótták az ősi alkotmányt s aki király akar lenni, 
annak alá kellett vetni magát a választásnak. A 
választás formaság volt ugyan, de a formaság meg
tartása kötelező volt mindenkinek. A király sem
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tudta túltenni magát rajta. Mikor a következő or
szággyűlés összeült, Waldegrave lord — Churcill 
Arabella fia — maga figyelmeztette a Bécsbe jött 
Montesquieu márkit arra, hogy érdemes Pozsonyba 
menni és megnézni azt. Montesqieu valóban el
ment Pozsonyba, de csak húsz évvel azután jelent 
meg az Esprit des lois, amelyről mindenki úgy 
tudja, hogy annak az angol alkotmány és parla
ment vizsgálata szolgált mintájául. Magyaror
szágra nem gondolt senki a munka olvasásakor: 
csak egy ember lett volna, ki gondolt volna rá, de 
a könyv kiadását már nem érte meg: Szavójai 
Jenő herceg, aki éppen úgy a magyar alkotmány 
megismerése után jutott el Angliába, mint Montes
quieu.

Az elért eredmény sokkal nagyobb volt: meg
volt a monarchia. Hogy hol volt és hogy miből ál
lott, azt a jövő fogja megmutatni. Egyelőre Károly 
császárból állott, akinek császári trónját leánya 
nem örökölhette. De a magyarok magok vállalták 
azt, hogy királynőjükké teszik és Magyarország 
birtokában nyitva marad előtte az út a távolabbi 
lehetőségek felé.

♦

Suttogó galériák.

Az elmúlt félszázad folytonos küzdelmei meg
őrölték Szavójai Jenő egészségét. A különböző 
harctereken eltöltött idő, az ott szerzett sebek és 
betegségek megviselék gyönge szervezeét. Attól 
kezdve, hogy Lajos királytól a császárhoz mene
kült, olyan katonai és diplomáciai teljesítmények
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fűződték a nevéhez, amilyeneket kortársai közül 
senki sem tudott1 felmutatni. József császár idejé
ben emberfeletti munkát végzett és feltehetőleg 
erre vonatkozott Nagy Frigyesnek az a mondása, 
hogy Bécsben Jenő herceg a császár. Mindez 
nagyban hozzájárult gyors öregedéséhez és úgy 
látszott, mintha férfikorának javát József császár
ral temette volna el. Utódjának megjelenése még 
egyszer felvillanyozta őt, de mikor látta, hogy az 
új császár nem ismeri és nem érti meg az!!, akinek 
spanyol trónját köszönhette, testi és lelki fáradt
ság jelei mutatkoztak nála. Sebeinek visszatérő 
fájdahnai megnövekedtek, bántotta öt a lemondás 
a spanyol örökségről; úgy érezte, hogy XIV. La
jossal szemben kudarcot szenvedett és elhatározta, 
hogy lassan, de teljesen visszavonul. Nem tudta, 
hogy az elmúlt félszázad alatt mennyire hozzánőtt 
Bécs és az udvar. Mindenki megszokta és ismerte 
őt. Mindenki tudta, hol lehet látni a herceget és 
hogy mit csinál. Csak azt nem tudta senki, hogy 
az évtizedeken át megismétlődő események és meg
szokott elet mennyire próbára teszi a tömeg ide
geit és kitartását. Mert Bécs mindenkit megunt, 
akiért sokáig kellett rajongania. Mindig vágyott 
valami új, a változatosság után; örült, hogy új csá
szár jött, aki új dolgokat hozott magával: a spa
nyol etikettet és a melankóliát.

ött, ahol Bécs felépült, ahol a Duna kilépett 
a hegyek közül, mindig szeszélyes volt az időjárás. 
Áz Mlandó szél vagy kellemetlenül hideg és éles 
volt, vagy légy fuvoláiként bujkált a házak között. 
Ä déli napsütés baja után zord éjszaka sötétsége 
következett; a fagyos reggel úfén Hangulatos del-
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után. Volt aki sohasem tudott megválni tőle, volt 
aki elmenekült; pedig az emberek is hasonlók 
voltak: egyszer marasztaltak, máskor menekülni 
kényszerítették ...

Jenő herceg is menekült valamikor Lajos ki
rály elől, pedig az sohasem mondotta neki, hogy 
ne maradjon Versaillesban. Most menekülni akart 
a már megszokott új környezőt elől is, de csak ak
kor jutott eszébe, hogy önmaga elől is menekülni 
próbált. Sohasem beszélt gyermekkoráról, de min
dig emlékezett a Hotel Soissonsra. Onnan is, a sa
ját gyermekkorától is úgy menekült el, hogy nem 
haragudott azért, mert nem érték utói. Ha utolér
ték volna, meg kelleti volna hajolnia Lajos király 
előtt, ki anyját megsértette. Most is eszébe jutott az 
a kategorikus válasz, melyét akkor adott, mikor 
senki sem kérdezte. Csak magában mondotta: 
„Jamais“, de mondásához mindvégig hű maradt. 
Most már Bécsben is voltak, akik azt gondolták' 
róla, hogy a pletyka elől menekült Versaillesból, 
ahol a pletyka középpontjában anyja és a Hotel 
Soissons állottak. Ami a pletykát illeti, jól forgott 
a világ nyelve Párizsban is, Bécsben is. Egyre több 
lett a nő és azok vették át a vezetést a különböző 
szalonokban. Szalon alatt kis társaságót értettek, 
melyben előkelő emberek a társaság, a szellemi 
élet és a politika eseményeit beszélték még. A Him- 
melpfoitgassé-ban is volt egy kis társaság, amely 
nap-nap mellett összejött a Strattmann-palotában. 
Jenő herceg rendszerint át szokott menni, amikor 
Bécsben volt, mert egyre jobban érezte a magá
nosságot. Az előrehaladó élet olyan, mint az ősz: 
az árnyak növekednek, az ember vágyik a fény és
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a meleg után. Egy kevés fény és egy kevés meleg 
feledteti az élet gondjait. Fény és meleg egyfor
mán volt ottan, ahol Strat'lmann Eleonóra volt a 
háziasszony. Batthyány Ádám özvegye szép, mű
velt és kedves asszony volt. Kél fia közül a na
gyobbik, Lajos alig volt hét éves, a kisebbik, Ká
roly egy évvel fiatalabb, mikor anyjukkal együtt 
Bécsbe költöztek. A bécsiek egészen a magoké
nak tartották a grófnét, akiről azt1 mondották, 
hogy Jenő herceg kedvéért adta egyik fiának a 
francia, másiknak a spanyol király nevét. Csak 
egymás között suttogták, hogy mindkét fiú a Jenő 
hercegé volt; ha hangosan mondották volna, Jenő 
herceg haragja szélmalomharc lett volna Bécs 
utcái ellen. Amiért ő megharagudott, az nem ez a 
pletyka volt; vérig sértette az, amit az udvarban 
beszéltek, hogy az ő befolyását és támogatását 
Eleonóra grófné pénzért árusítja.

A bécsiek nem haragudtak miatta, mert na
gyon szerették a herceget, aki annyi érdemet szer- 
zétt a császár körül. Azt mondották, meg sem ér
demli a vigasztalan legénysorsot. Gazdagsága mö
gött sem láttak semmi különös dolgot, mert a her
ceg nem egyszerű főúr volt, hanem vérbeli fejede
lem. Senki sem tudott róla olyasmit, amire vádat 
lehetett volna építeni; a vádaskodás inkább abból 
származott, hogy az új császár alatt is változatla
nul megtartotta befolyását. Hogy a szóbeszédnek 
komoly alapja nem volt, azt gyanítani lehetett a 
vád bizonytalanságából, mert egyszer azt mondot
ták, azokat segíti, akik Strattmann grófnénak meg
fizetik a kijárás díját; azután azt, hogy Belgiumot
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uzsorázza ki. Akik a helyzetet jobban ismerték, 
azt mondották, nem Jenő hercegben kell keresni 
a pletyka forrását és a bajt, hanem a szavójai kö
vetben, aki nem tudja megszerezni urának a Mária 
Terézia kezét, meg mindent, ami a Habsburgoké, 
amit egy szavójai herceg halmozott fel nekik.

Nagyon nehéz volna ilyen hosszú idő után ki
fejteni annak az udvari összeesküvésnek a szálait, 
amely hálóját Jenő hercegre vetette ki, de való
színű, hogy az értelmi szerzőkét honfitársaiban 
kell keresni. Ezt a feltevést erősíti meg az a körül
mény, hogy Viktor Amadeus az örökösödés rend
szeréről értesülvén, legalább az egyik főhercegnőt 
fia részére kívánta megszerezni és felháborodás
sal értesült arról, hogy legkivált Jenő herceg az, ki 
tervének ellene van. Ez volt az oka és eredete a já
téknak, amely az udvarban megindult (1719). 
Saint Thomas márki szavójai követnek minden
esetre volt benne része, meri különben nem lépett 
volna közbe érdekében a szavójai fejedelem; nem 
írt volna bocsánatkérő levelet Károly császárnak. 
A követ ugyanis ennek a levélnek köszönhette, 
hogy a komoly bajtól megmenekült. Nehezebb 
volna meghatározni Turinetti Herkules, Prié 
márki szerepét. A márki szavójai szolgálatból ke
rült a császáréba. Bécsben ismerte meg a herceg 
őt és feleségét, aki feltűnően szép és művelt asz- 
szony volt. Szavójai Jenő így választotta őt ki arra, 
hogy megbízásából Belgiumot kormányozza. Prié 
márki valóban kizsákmányolta Németalföldet, 
hol a „Pillé márki“ gúnynevet adták neki és kegy- 
vesztettként halt meg 1726-ban. Mentségére azon- 
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bán meg kell említenünk katonai érdemeit is, mert 
a magyar országgyűlés 1715-ben Jenő herceggel 
együtt ezekért fogadta öt magyarrá. Nem érdekte
len azonban megjegyeznünk, hogy volt egy ha
sonló nevű francia diplomata, ki a szavójai udvar
nál teljesített szolgálatot. Ennek nagyműveltségű 
felesége korlátlan befolyást élvezett Bourbon her
ceg francia miniszterelnök oldalán, ő volt az, aki 
a spanyol király menyasszony-leányát Versailles- 
ból hazaküldte és a lengyel király leányát adta 
feleségül XV. Lajos királyhoz. Amikor Bourbon 
herceg megbukott, őt pedig száműzték, önkezével 
vetett véget életének.

Nem jó fényt vétett Szavója fejedelmére az, 
hogy a Jenő herceg ellen koholt vádak terjesztőjét 
a császár a botrány végén Viktor Amadémnak 
küldötte meg. Fel kell tennünk tehát azt, hogy a 
fejedelem követe kapcsolatban volt azzal a Te
deschi nevű olasszal, aki papi ruhában járt, apát
nak címeztette magát és hangosan szórta a váda
kat Jenő herceg ellen. A harc a „szavójaiak“ — 
les Messieus Savoyards — háborúja volt; egy kü
lön szavójai háború a bécsi udvar falai között. 
Azok, akik kárörömmel szedték fel a földről a 
herceg után dobált sarat, a spanyol emigránsok 
voltak. Aithan gróf spanyol felesége kovácsolta 
össze azt a klikket, amelybe sógora, Nimtsch gróf 
is belekerült és amelynek élére az emigránsok ve
zérét, a valenciai érseket állították. A spanyolok a 
magok befolyását féltették Jenő hercegtől és át
törhetetlen falként vették körül a császárt, aki a 
végén mindent elhitt nekik.
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Amikor Jenő herceg a történtekről értesült, 
egyenesen a császárhoz ment. Szó nélkül a lábai 
elé tette rangját és kitüntetéseit és kijelen
tette, hogy eltávozik. Ma már nem tudjuk meg
állapítani, hogy hová szándékozott menni. Fran
ciaországba bizonyára nem; de mikor Magyar
országra gondolt, vájjon egy pillanatra nem vil
lant-e meg eszében az a gondolat, hogy Rákóczi 
Ferenc is a Himmelpfortgasséból indult el kelet 
felé s meg sem állt Rodostóig. A császár megdöb
benve hallgatta végig a herceg panaszát. Úgy 
érezte, igazuk van azoknak, akik azt mondották, 
hogy alantas emberekkel veszi körül magát, mert 
nem szereti az értékeseket és a magasabbakat; 
hogy olyanoktól vezetteti magát, akik az ő 
egyéni értékét is alászállítják, mert azt hiszik, azok 
mutatják az ő színvonalát. Most érezte, hogy Jenő 
hercegre mindenkinél jobban szüksége volt és kí
méletlenül ütött le környezetére. Nimtsch és Alt- 
han elmaradtak az udvartól; Althan röviddel az
után meghalt, Nimtsch börtönbe került, Tedeschi 
„abbét“ a bécsi piacon december közepén hóhér 
vesszőzte meg és csikorgó hidegben, szekéren vit
ték Tirolon keresztül a szavójai határra, hogy át
dobják Viktor Amadeusnak. Károly császár az 
esel után úgy tett, mintha nagyon szeretné Jenő 
herceget. Hogy valóban úgy volt-e, azt nincsen, 
aki megmondaná nekünk. Csak az bizonyos, hogy 
a császárnak nemsokára nagy szüksége lett a sza- 
yójaira, kit akkor becsült leginkább, amikor szük
sége volt reá.

♦

284



DÉLI SZÉL

Déli szél.

Szavójai Jenő életében több korhatárt állít
hatunk fel, de nem szabad őket máshol elhelyezni, 
mint ott, ahol életkörülményei valóban megvál
toztak.

Ilyen változás volt Franciaországból való me
nekülése, mikor az élet szabad vizeire került és új 
világban és környezetben neki magának kellett 
jövőjét biztosítania.

Ilyen volt a magyarországi háborúk befeje
zése, amelyek ünnepelt hadvezérré tették. A mar
sai most először gondolt pihenésre, de minden 
másként alakult, mint ahogyan szerette volna.

Mikor északon elült a vihar, lágy déli szél 
kelt át az Alpokon és minden szem dél felé fordult, 
ahonnan új vihar jelei mutatkoztak. Ezúttal nem 
Versaillesból indult ki a bonyodalom, mert a gyer
mek XV. Lajos gyámja, Fülöp orléansi herceg kö
rül az udvart nagy emberek helyéit nagy nők töl
tötték meg. A Bourbonok hatalmának súlypontja 
Párizsból Madridba költözött át. Nem Francia
ország vezette többé Spanyolországot, hanem Spa
nyolország vezette Franciaországöf. Egyesek már 
XIV. Lajos halálakor sejtették a változást, mert 
az angolok Franciaország felosztásáról készítették 
javaslatot, a spanyolok pedig arra gondoltak, hogy 
Anjou Fülöpöt ültetik XV. Lajos helyébe.

Jenő herceg maga is észrevette a változást, 
mert élénk figyelemmel kísérte a nyugati esemé
nyeket. Látóköre messze túlhaladta bécsi társaiét; 
tudta, hogy az ellene intézett támadás szele is dél 
felől jött Bécsbe. Tudta, hogy milyen kellemes a
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déli szél. Gyakran vágyott utána és jól esett neki, 
mikor a hideg magaslatokról alászállott Milánó és 
Turin felé; mikor csapatai élén a Provenceba vo
nult; mikor Barcelónába küldötte Károly főherce
get; mikor Temesvárolt és Belgrádban utolérte őt 
a dél melege és elfelejtette vele a hideg északot, a 
rideg magányt.

Azt is elfelejtette azonban, hogy ő már elsza
kadt déltől és nem neki való a déli politika sze
szélye, hanem az olyan embernek, mint amilyen a 
spanyol király miniszterelnöke, Alberoni volt. Egy 
olasz kertész fia, ki Vendöme herceg seregében 
harcolt és annak titkáraként került Madridba, hol 
a herceg meghalt. A gazdátlan titkár most a kis 
Párma fejedelemség konzulénak csapott fel; mivel 
pedig Pármának vajmi kevés érdekeltsége volt 
Spanyolországban, elhatározta, hogy ő szerez fele
séget Fülöp királynak. így vitte Madridba Famese 
Erzsébet hercegnőt, Párma örökösnőjét, aki a há
zasság közvetítőjét egymás után tette püspökké, 
bíborossá és miniszterelnökké. A királyné any- 
nyira hálás volt neki, hogy vakon bízott benne és 
kegyence csakhamar korlátlan hatalommal intézte 
az ország ügyeit.

Alberoni mindenekelőtt Szicíliát akarta el
venni Viktor Amadeus szavójai fejedelemtől, aki
nek azt az utrechti békeszerződés adta. Attól tart
ván azonban, hogy tervének a császár ellene lesz, 
Rákóczit küldötte a császár ellen. Attól tartott 
ugyanis, hogy Károly császár Szavójai Jenőt küldi 
majd Szicíliába és a törökök legyőzője könnyen 
elintézi a partraszálló spanyolokat.

Rákóczi Ferenc azzal, hogy Alberoni kardi-
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nálisra bízta magát, végzetes hibát követéit el: 
sorsa akkor fordult arra az útra, mely Rodostóba 
vezetőit.

Láttuk, hogy Jenő herceg Rákóczit Raslatt- 
ban XIV. Lajosnak engedte át. Mikor a király 
meghalt, az új kormány elejtette őt. A spanyolok
ban bízva, már titokban hagyta el a fővárost, hogy 
Törökországba menjen. Mikor Marseilleban a 
tengert meglátta, abban a feltevésben volt, hogy 
az egész déli tenger Alberoni kardinálisé, pedig 
Jenő herceg akkor már elébe került az ő terveinek 
és százezer katona élén vett állást Belgrádban. A 
tölök elveszítette a háborút és szélnek eresztette 
volna Rákóczit, ha nem kötelezte volna magát 
arra, hogy a fejedelmet ártalmatlanná teszi.

így indult a fejedelem Rodostóba, ahonnan 
nem volt többé visszatérés.

Hasonló kudarc érte a spanyolokat is, mert 
Szicília szigetét angol hajók vették körül, Mercy 
tábornok valóban Jenő herceg bánáti csapatait 
vitte Nápolyba és Palermóba. Alberoninak el kel
lett hagynia Spanyolországot és keserű csalódást 
jelentett számára, hogy Erzsébet királyné maga 
sürgette védencének kiutasítását. Még sokáig élt, 
csak 1752-ben halt meg. Hogy akkor is beszéltek 
róla, azt 1753-ban Lausanneban kiadott politikai 
végrendelete mutatta, bár csak kevesen hiszik, 
hogy az valóban Alberoni műve volt.

Ahhoz, hogy politikáját mindhárom déli fél
szigeten egyszerre érje kudarc, nagyobb hatalmak 
beavatkozására volt szükség, de arra még Bécs
ben sem gondoltak, hogy ezek a hatalmak a 
bécsi spanyolok terveit hasonló sorsra juttatják.
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Napnyugati mese.

A bécsi udvarban megelégedést keltett az, 
hogy Károly császár spanyol királyságának része
ként kapta meg Németalföldet. A bécsi spanyolok 
örömét legfeljebb az a probléma mérsékelte, ho
gyan tudják a Habsburgok a távoli tartományt 
megtartani. Az Ausztria és Belgium között fekvő 
területen ugyanis a családnak már nem voltak 
birtokai. Annál közelebb volt Németalföldhöz 
Franciaország, amely hosszú évtizedek óta igye
kezett a gazdag tartományt a maga részére biz
tosítani.

Emlékezünk még a Coll) érték nagyszabású 
gazdasági terveire, a francia tábornokok ismételt 
hadjárataira és a francia jogászok igyekezetére, 
hogy XIV. Lajosnak Belgiumra vonatkozó igé
nyeit kimutassák. Láttuk, mint szállottak velők 
szembe Lisola és Temple követek; mint vonult el- 
lenök Orániai Vilmos előbb Hollandia, majd Ang
lia élén; mint csatlakozott hozzájok Szavójai Jenő 
herceg. A békeszerződés Németalföldet a Habs
burgoknak ítélte oda, de bizonytalanná tette a 
helyzetet az, hogy élére, kormányzóként, Miksa 
Emánuel bajor választófejedelmet állították.

Bécsben arra gondoltak, — éttől a gondolat
tól Szavójai Jenő sem állott messze — hogy legyen 
Belgium a kormányzó magántulajdonává, Bajor
országot pedig engedje át a császár birtokába. 
Ebben az esetben elesett volna az az aggodalom, 
hogy nem lesz könnyű a távoli tartományt meg
tartani; a Habsburgok viszont német földön oly 
nagy terület uraivá lesznek, melynek birtoka ne-
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kik majd az összes német fejedelmek fölött kellő 
hatalmat biztosít. Éppen ez volt az, mit a franciák 
nem akartak. Ezért küldötte XIV. Lajos a fejede
lemhez Villars herceget, aki két királyi koronát is 
kínált neki; az egyik a nápolyi volt, melyet a régi 
Anjouk nyomán a franciák kegyelméből kapha
tott volna meg, a másik a lengyel királyi korona, 
melyet ha elfogad, haza sem jöhet többé.

A kék király azonban csökönyösen ragaszko
dott Németalföld birtokához. Mohács és Belgrád 
hőse bajor csapatoktól kísérve diadalmenetben 
vonult Bruxellesbe. Azt hitte, hogy, ha Hágából 
sikerült a hollandi hercegnek Anglia trónjára 
lépni, akkor ő is király lesz valahol. Mikor azon
ban felesége után egyetlen fia is meghalt, a csaló
dások özönébe merült; második felesége, Szo- 
bieszka Klementina nem a császár felé, hanem 
XIV. Lajos táborában mutattta meg azt az utat, 
amelyen kárpótlást1 talál. Mindketten azt hitték, 
hogy ha Németalföld a spanyol örökséghez tarto
zik és ha Miksa Emánuel kormányzói kinevezését 
a spanyol király írta alá, úgy a spanyol király 
szolgálatában kell maradniok. Ezért állottak XIV. 
Lajos mellé, Bajorországot is ezért veszítették el és 
kapták vissza csak nagyon nehezen, a rastatti 
békeszerződésben. Villars herceg minden ereiével 
támogatta ugyan Versailles védenceit, Miksa Emá- 
nuelt és Rákóczi Ferencet, de maga sem hitte, 
hogy sikere lesz, mert1 Mindelheim fejedelemséget 
is el akarta venni Marlborough hercegtől, hogy a 
bajor választónak adja. Nem tudta feltételezni, 
hogy Marlborough birtokát1 ne védelmezze meg 
Jenő herceg.

19 Horváth! Pavójai Jenő herceg. 289
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Szavójai Jenő azonban Miksa Emánuel, Marl
borough és Rákóczi Ferenc közül Bajorország fe
jedelmét választotta, Erdély és Mindelheim feje
delmeit pedig elejtette. A gazdátlanná lett Spanyol- 
Németalföldet ekkor kapta meg a spanyol örökség
ből Károly császár. Ekkor veszítette el Mindelhei- 
mot Marlborough herceg és ekkor tűnt ki, hogy 
Jenő herceg mindenbe belemegy, ha megszabadít
ják őt Rákóczitól. Ekkor tűnt ki az is, hogy mi
lyen nagyra tartotta ő is a fejedelmet.

Belgium ekkor már az angol kormány gon
dos ellenőrzése alatt állott, Jenő herceg pedig nem 
vette fel a küzdelmet a távoli Bécsből a közeli 
Angliával. Felfogása szerint Németalföld és Szi
cília messze voltak attól, hogy nagyobb áldozatok 
nélkül meg lehetett volna tartani őket. Csak na
gyobb célokért lehetett volna érteni a hadseregnek 
és a figyelemnek a megosztását Kelet és Nyugat 
között.

Angliában másként látták a helyzetet. Azt 
hitték, hogy XIV. Lajos hatalmának megtörése és 
a király elmúlása nemcsak azt a veszedelmet hárí
totta el, amely Angliát hosszú idő óta fenyegette, 
hanem lehetőséget is nyújtott arra, hogy Anglia 
legyen úrrá Németalföldön is. Egyszerre három 
irányban kerestek szövetségeseket: Franciaország
gal, Károly császárral és Poroszországgal. Az an
gol-francia szövetség Spanyolország ellen nyújtott 
fedezetet; az angol-porosz szövetség Észak és Ke
let felől fedezte Angliát; a császárral Stanhope 
lordnak kellett megbeszélnie, hogy mi legyen a 
célja szövtségüknek.

A miniszter maga utazóit Bécsbe, mert jó is-
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merőse volt Károly császárnak és Jenő hercegnek. 
Előbbit még a spanyolországi hadjáratból ismerte, 
utóbbit a flandriaiból. Jenő herceg azonban ekkor 
már annak ellenére is bizalmatlan volt Anglia 
iránt, hogy ott a whigok uralkodtak és így történt, 
hogy a Bécsben létrejött szövetségi szerződés csak 
általánosságban mozgott. Stanhope nem volt meg
elégedve a sikerrel és egy négyes szövetség tervét 
dolgozta ki, amely 1718-ban létre is jött. A meg
beszéléseket Hannoverben kezdték meg, a szerző
dést pedig 1718 augusztus 2-án Londonban írták 
alá. Világosan látszott belőle az a törekvés, hogy 
lefegyverezzék a spanyolokat, de megnyerjék 
Anjou Fülöp elismerését is. A brit politikának te
hát európai céljai voltak: mindenütt békét akart, 
hogy szabadon kereskedhessék mindenfelé. Jenő 
herceg felfogása szerint nem kis áldozatot jelen
tett a spanyol koronáról való lemondás, de szíve
sen vette át, — bár nem tudta meddig — Szicíliát 
a szárdiniai fejedelemtől és adta oda érte Toszká- 
nát, Pármát, Piazenzát Fülöp királynak, mert azo
kat a spanyol király birodalmi hűbérként kapta 
meg és így bizonyos mértékben függő viszonyba 
kerül a Habsburgokkal.

örült annak, hogy Rákóczi után Alberonit is 
leszerelte, de ugyanezt az érdemét követelte magá
nak a francia kormány feje is. Dubois, egy vidéki 
patikus fia, Fülöp orléansi hercegnek volt a neve
lője és később miniszterelnöke lett. Mint ilyen elő
kelő szerepét vitt a négyes szövetség előkészítésé
ben és Alberoni megbuktatásában. Mikor pedig 
mindez sikerült, francia csapatokat küldött Mad
ridba, hogy fogják el az útjában levő kardinálist.
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A bukott ember helyett most ő lett bíborossá és at
tól kezdve a hatalom gyakorlásában nem ismert 
határokat. Ugyanakkor azonban adósságai hihe
tetlen mértékben megnövekedtek és mosolyogva 
gondolt gyászoló hitelezőire, amikor szemét örökre 
lehúnyta (1723).

Jenő herceg nyugodtabban és nagyobb távla
tokban dolgozott, mint korának kalandorai; mégis 
attól félt, nem tudja kivárni azt az időt, amíg 
Anglia megnyugszik abban, hogy Spanyol-Német
alföld a császáré lett. Mást látott annak birtoká
ban ő és mást a bécsi udvar. A bécsi sanyolok azt 
hitték, hogy a spanyol örökségnek ebből a darab
jából ismét úrrá lehetnek a tengerek és az elveszí
tett gyarmatok, 'távoli földrészek fölött. Nem gon
doltak arra, hogy ezzel Angliát a császár ellensé
gévé teszik; Jenő herceg viszont szívesen védel
mezte az angolokkal szemben a tengerek szabad
ságát, de nem sok kedve volt ahhoz, hogy a sza
badsággal együtt, annak címe alatt védelmezze a 
bécsi spanyolokat, távoli területekért kezdjen új 
háborút.

Prié márki, akit mint kormányzó maga he
lyett küldött Bruxellesbe, örült a meddő vitának, 
amely Anglia és a császár között folyt, mert a ci
vakodó felek között nyugodtan fosztogathatta Bel
gium lakosságát. A nép gyűlölte Őt, az angolok vi
szont Bécsre haragudtak, mert Prié márki az an
gol partok előtt elhaladó belga hajóknak „III. 
Carlos" és „Jenő herceg" neveket adott. London
ban úgy tudták, hogy az ádáz versengés Szavójai 
Jenő gondolata volt; ezért arra törekedtek, hogy a 
kormányzót és vele az egesz politikát megbuktas- 
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sák. Tudták, hogy Jenő hercegnek még mindig 
voltak ellenségei az udvarban és ezek után nem le
hetett csodálkozni azon, hogy a végén Károly csá
szár sem idegenkedett a herceg elejtésétől. Azt 
mondotta Károly császár, hogy régen is főherce
gek kormányozták Spanyol-Németalföldet és rég
óta vágya volt neki az, hogy nővérét küldje oda. 
Jenő herceg lemondott (1724), helyét pedig Mária 
Erzsébet főhercegnő foglalta el. Prié márki meg
bukott, mert ő nem volt más, mint másnak a neve 
alatt üzérkedő, annak nevével visszaélő alkal
mazott.

*

A madridi kézfogó.

Jenő herceg tisztában volt azzal, hogy a 
Habsburgok sorsa nem Belgiumban és nem Szicí
liában fog eldőlni, hanem a hatalmak között.

A hatalmak egyelőre várakozó állásban 
voltak.

Lord Stanhope időközben a brit kormány 
élére került. Mikor azonban politikáját a lordok 
házában kritika tárgyává tették, olyan hevesen vé
dekezett, hogy szélhűdést kapott és osztrákbarát 
politikájának nem maradt örököse.

Nem volt vigasztalóbb a helyzet Versaillesban 
sem. Előbb Dubois bíboros halt meg, mielőtt még 
olyan nagy dolgokat alkothatott volna, mint 
Richelieu, akit mintaképül választott. Röviddel az
után követte őt Fülöp orléansi herceg, kinek feje 
akkor hanyatlott alá, mikor az egyik hercegnő fé
nyes társaságában keresett vigasztalást. A magára
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maradt kis királyon öreg nevelője kívánt segíteni. 
Fleury András, egy vidéki adószedő fia, már két 
évtized óta Cambrai püspöke volt, mikor hetven 
éves korában az egyszemű Bourbon herceget aján
lotta miniszterelnöknek. A herceg azonban Prié 
márki feleségére hallgatott, az pedig mindenek
előtt Fleury elbocsátását követelte, hogy senki ne 
legyen útjában mesterkedéseinek. Nem csoda, 
hogy ezek után a spanyol Bourbonok kiragadták 
a vezetést a franciák kezéből. Erzsébet királyné 
azonban Alberoni bukása után ismét kalandort 
vett maga mellé. Jan Willem Ripperda maga ter
jesztette azt a hírt, hogy családja spanyol eredetű 
volt és katolikus; ő csak azért lett kálvinistává, 
hogy hollandi szolgálatban előre juthasson. Mint 
Hollandia követe került Madridba, de ott ismét 
katolikussá lett, Alberoni mellé állott és otthagyta 
Hollandiát. Mint Alberoni volt barátját bízta meg 
őt a királyné azzal, hogy szerezze meg fia, Don 
Carlos részére Mária Terézia főhercegnő kezét.

A Habsburgok örököse már szülétése óta kö
zéppontjában állott a fejedelmi udvarok érdeklő
désének. Jenő herceg arra gondolt, milyen nagy
szerű alátámasztást nyújtana Károly császár bi
rodalmának az, ha Bajorország fejedelme venné 
el Mária Teréziát.

Viktor Amadeus azt szerette volna, ha Mária 
Terézia egész örökségével együtt az ő családjába 
kerül. Azt hitte, hogy ennek a tervnek Szavójai 
Jenő áll az útjában és ezért indította meg rokona 
ellen azt a támadást, melynek szálait Jenő herceg 
vaskézzel törte szét.

Most Ripperda érkezett Bécsbe; nyomban
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érintkezésbe lépett a miniszterekkel és arra kérte 
őket, hogy a Habsburgok összes birtokaikat adják 
oda, Mária Terézia kezével együtt a spanyol ki
rály fiának. Hozzá tette, hogy Fülöp spanyol ki
rály a császári koronával és a német tartományok
kal is megelégszik, de, ha Bécsben ragaszkodnak 
a Pragmatica Sanctióhoz, akkor, a Habsburgok 
összes birtokait is kész elfogadni.

Jenő herceg hirtelen azt sem tudta, hogy mit 
gondoljon. Már sok szélhámossal volt dolga, de 
Ripperda iratai teljes rendben voltak. Eszébe ju
tott azonban, hogy Spanyolország még nem is
merte el a Pragmatica Sandiót és ezért nem uta
sította el az ajánlatot. A házasságra vonatkozólag 
kitérő választ adott, hajlandó volt azonban a fel
kínált szövetséget és a kilátásba helyezett segítsé
get elfogadni. Nem 'tudta elgondolni, miért örül 
ennek a sikernek annyira Ripperda, hogy az 1725 
április 30-án Bécsben aláírt szerződést magához 
véve diadallal indult vissza Madrid felé.

A dolognak az volt a magyarázata, hogy a 
spanyol király leányát, kit a francia királynak 
szántak, hazakiildték. A kis XV. Lajos olyan ide
genkedéssel nézte az alig hétéves, fejletlen Mária 
Terézia Infásnőt, hogy a gyermeket visszaküldték 
Madridba. Erzsébet királyné magán kívül volt ha
ragjában és azzal akarta megtorolni a sértést, hogy 
összefog a Habsburgokkal. Frontot csinált Versail- 
lesnak, Bécs pedig frontöt csinált Londonnak, 
mely a Belgiumban létesített indiai társaság, a 
Compagnie d’Ostende leszerelésére törekedett. Ká
roly császár mindezzel nem törődött. Neki elég 
volt az, hogy Spanyolország elismerte a Pragma-
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tica Sanctiót és hogy a spanyol király hűbérként 
fogja elfogadni tőle Toszkanát, Pármát és Piacen- 
zát. Bécsi felfogás szerint ez megérte az áldozatot.

Erzsébet királyné azonban mindezzel nem 
volt megelégedve. Hazaküldte a francia követet és 
szakított Franciaországgal; már június 7-én békére 
lépett a Némét Birodalommal és ezzel minden aka
dályt elhárított a szövetség útjából.

Jenő hercegnek az volt a felfogása, hogy Bécs 
semmire nem kötelezte magát Madriddal szem
ben. Ripperdára nem is gondolt, mert azt nem tar
totta sokra és iratai ellenére sem vette komolyan; 
csak azt nem tudta, hol és miben fog kiderülni a 
kalandor titka.

*

Mária Terézia keze: Észak beleszól.

Stanhope madridi angol követ jelentései már 
régóta gyanút keltettek az iránt, hogy Erzsébet 
spanyol királyné mesterkedéseiből bonyodalmak 
származhatnak. Ha nem így lett volna, akkor nem 
követte volna nyomon a bécsi szerződést már szep
tember 3-án az a másik megállapodás, melyben 
Anglia és Hollandia Poroszországgal szövetkeztek. 
Mivel az egyik szerződő fél Franciaország volt, azt 
lehetne mondani, hogy ez csatlakozott a protes
táns hatalmak szövetségéhez, tehát a francia Bour
bonok kerestek védelmet Madriddal szemben az 
északi hatalmaknál. Azt is lehetne azonban mon
dani, hogy a Madriddal szemben már előzőleg 
létrejött angol-francia szövetség nyerte meg Po
roszország csatlakozását. Bármint forgatjuk azon-
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bán a dolgot, bizonyos volt, hogy hiányzott a szer
ződő felek közül Károly császár; ennek alapján 
pedig azt lehetett gondolni, hogy az északi hatal
mak szövetsége az osztrák-spanyol tervek ellen 
irányult.

A szövetkezés élén a brit kormány volt lát
ható, melyét Ripperda bécsi utazása nagy mér
tékben nyugtalanított. Ezt a nyugtalanságot csak 
növelték Ripperda megelégedése és meggondolat
lan nyilatkozatai. Mire Récsből Madridba ért, 
olyan fontosnak találta elért sikerét, hogy a maga 
részére hercegi rangot és a kormány vezetését igé
nyelte. A látszat szerint tehát Bécsben olyan dol
goknak kellett történniök, amelyek megindokol
ták a feltűnő kitüntetésekét.

Walpole Róbert, a brit korámny feje, már 
nem volt fiatal ember. Fiatal korában a whigok- 
nak egyik vezére volt és híve annak a gondolat
nak, hogy Spanyolország ne legyen a Bourbonoké. 
Mint hadügyminiszter kitartott Marlborough és 
Jenő herceg oldalán is; ezért helyezték vád alá és 
zárták a Towerbe a toryk. Walpole most a kor
mány élén állott. Bolingbroke lordot és Ormonde 
herceget vád alá helyezte; s benne látták azt az 
erős embert, aki megvédelmezi a hannoveri ki
rályt a visszatérni akaró Stuartokkal szemben. 
Egyre nagyobb figyelemmel olvasta Stanhope 
Vilmos madridi követ jelentéseit, amelyek egyre 
komolyabb formát öltöttek. Azokból tudta meg, 
hogy november 5-én ismét új szerződés jött létre 
Bécs és Madrid között, amelynek titkos cikkelyei 
egyelőre titokban maradtak. Nagyon fontosnak 
kellett lenniök, mert Ripperda befolyása korlát-
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lanná lett. Ekkor történt, hogy valaki a bécsi ud
varból egy papírlapon arra figyelmeztette az an
golokat, hogy Ripperda Stuart Jakab trónkövete
lőnek az angol trónra való helyezéséről is tárgya
lásokat folytatott.

Szavójai Jenő tényként vette azt, hogy a spa
nyol kormány az első bécsi szerződésben elismerte 
a Pragmatica Sanctiót és Károly császárnak segít
séget ígért. Mikor erre a segítségre szükség lett, a 
császári követ megjelent V. Fülöp spanyol király
nál és a szerződésben megígért katonai segítséget 
igényelte. A király mit sem tudott a történtekről, 
magához hivata Ripperdát és számon kérte tőle a 
Bécsben tett ígéretekét. Ekkor derült ki, hogy 
Ripperda messze túllépte utasításait. Kegyvesztetté 
lett és megfosztották összes méltóságaitól. A spa
nyolok már nem a grandot és a hercegét látták 
benne, hanem az idegent, a kalandort és az árulót. 
Mikor arról értesültek, hogy menekülni akar, nem 
is tudott messzire jutni. Futva érte el az angol 
követséget; mikor abban eltűnt, a kaput bezárták 
és az üldöző tömeg kívül maradt. A miniszter 
egész testében remegett, amikor a követ szobájába 
került. Lerogyoft egy székre és elmondotta neki az 
üldözés okait. A bécsi tárgyalások története fölötte 
érdekelte Stanhopet. Papírt vett elő és írni kez
dett, Ripperda pedig lediktálta neki a második 
bécsi szerződés titkos cikklyeit: Stuart Jakab 
trónraültetését és a protestáns vallás kipusztítá
sát: „Achever avec la religion protestante“ — már 
ebből a mondatból kitűnik, hogy a titkos szerző
dést nem Szavójai Jenő alkotta meg, mert ő nem 
volt ellensége a protestánsoknak.
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Ripperda befejezte a diktálást és amint az 
utca elcsendesedett, eltávozott a követségről. A 
spanyolok elfogták és börtönbe zárták, de azután 
ismét szélnek eresztették. Ripperda visszatért 
Hollandiába és újból reformátussá lett; azután 
Marokkóba vitorlázott és mohamedánként halt 
meg (1737). Walpole nagy érdeklődéssel olvasta 
Stanhope jelentését, melynek titkos jegyzeteit már 
megfejtették és most előtte állott az eredeti szöveg.

Régóta gyanakodott a bécsi körökre; most 
fel kellett készülnie a válaszra. A válasz alig lehe
tett más, mint hadüzenet; Walpole azonban taka
rékos ember volt és inkább a várakozás álláspont
jára helyezkedett. Várakozásában nem csalódott, 
mert Récsben sem volt mindenki hive a háború
nak, Jenő herceg egyenesen szívesen vette a köz
vetítést Anglia és Ausztria között. Inkább Porosz- 
ország felé fordította figyelmét, mert ezen az úton 
jobban megerősíthette a császár helyzétét. Amint 
az idő múlt, egyre népszerűtlenebbé lett az a gon
dolat, hogy Mária Terézia Don Carlosnak nyújtsa 
kezét. A türelmetlen Erzsébet királyné erre harag
jában elfordult Bécstől, elejtette Ripperda szer
ződéseit és a Habsburgokat magára hagyta. Min
den úgy történt, ahogyan Jenő herceg szerette 
volna. Nem kellett bizonytalan kalandokba bo
csátkozni Ripperda szerződései miatt; kárpótlás
ként Poroszország szövetsége utat nyitóit a meg
egyezéshez Hannoverrel és Angliával. Walpole 
már azt hitte, hogy övé a győzelem, de győzelmé
nek csak a bécsi spanyolok estek áldozatul. Az 
1731 március 16-án Bécsben megkötött szerző
désben a császár lemondott azokról a nagy ter-
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vekről, melyeket az ostendei hajóslársasághoz 
fűzölt és átengedte a spanyol Bourbonoknak Tosz- 
kánát, Pármáb és Piacenzát, a brit kormány ellen
ben elismerte a Pragmatica Sanctiót és ehhez 
1732-ben Hollandia is hozzájárult.

Jenő herceg elégedett volt. A császár alig ve
szített valamit; amit elveszített, azt úgy sem 
tudta volna megtartani. Ugyanezt gondolta Wal
pole is, aki legjobban annak örült, hogy a lefolyt 
nagy küzdelem kiadásai nem terhelték meg az an
gol kincstárt.

Az északi szél erősebbnek látszott a délinél.
*

Mária Terézia keze: 
Európa közepe megmarad.

Jenő herceg gondolatait nem szeszélyek és 
apró intrikák irányították. Három évtized óta 
figyelte az eseményeket és építette fel gondolat
ban azokat a programmokat, melyek a Habsbur
gok európai helyzetének megerősítését és biztosí
tását céloz Iák.

Szándékosan említettük az európai szempon
tot, mert mindig szemei elölt tartotta Károly csá
szár európai érdekeit. Aki közelről figyelte a dol
gokat, az észrevehette, hogy a herceg mindenek
előtt a francia háborúk terhétől és veszedelmétől 
igyekezett megszabadítani a Habsburgokat; mikor 
ez hosszú harcok után sikerült, figyelmüket Nyu
gat helyéit Kelet felé fordította. Olyan lehetősége
ket bizosított nékik, amilyeneket XIV. Lajos sem 
tudott szerezni Franciaországnak. Most már nem
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maradt más hátra, mint biztosítani a megszerzett 
birtokokat. Ebben a tekintetben legfontosabbnak 
látszott előtte azoktól a területektől való vissza
vonulás, amelyek a nyugati hatalmakkal háborút 
idézhettek volna elő. Ilyen terület volt a béke
szerződésekben elveszített Elszász, amelynek bir
tokáról egyelőre le kellett mondani. Spanyol- 
Némélalföld és Szicília olyan távol feküdtek Bécs- 
től, hogy megtartásuk csak más hatalmak segítsé
gével volt lehetséges.

Amikor Jenő herceg más hatalmak segítsé
gére gondolt, mindig a német hatalmakat tartotta 
első sorban szemei előtt. Azok közül is főleg há
romra építette számításait. Időrendben az első a 
hannoveri választófejedelemség volt. Hannover 
protestáns fejedelemség lévén mindig a vallási el
lentétek áthidalását kereste. Hannoverből igyeke
zett a vallási békét megteremteni Leibniz, Leibniz 
és Jenő herceg pedig rokonleikek voltak. Nem 
annyira a bölcseleti spekulációban, mint a vallási 
türelemben és a nagy politikai koncepciók terén. 
Hannoveren át vezetett az út Angliába, melynek 
királyi trónját 1714-ben a hannoveri fejedelem 
foglalta el. Igaz, hogy ettől kezdve az angol király 
beavatkozhatott Németország belső ügyeibe, de az 
angol király hannoveri birtokai után a császár 
alattvalója volt. Jenő hercegnek az volt a felfo
gása, hogy a császár embereinek kell ügyes diplo
máciával elhárítaniok a beavatkozást és a császár 
oldalán megtartani a hannoveri választót és az an
gol királyt.

Bármilyen ügyes lehététt azonban a diplo
mácia, tisztában volt Jenő herceg azzal, hogy a
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Német Birodalom belső egységét nem lehet függővé 
tenni külső államoktól. Éppen ezért arra töreke
dett, hogy a Franciaországtól elfordult bajor vá
lasztófejedelmet nyerje meg annak a gondolatnak, 
hogy a császári hatalom legfőbb támaszává legyen. 
Kimutatható, hogy Jenő herceg lelkében ez a gon
dolat időről-időre állandóan visszatért és különö
sen megerősödött akkor, mikor bizonyossá léit, 
hogy Habsburg Károly családjának utolsó férfi - 
sarja maradt. A herceg ekkor már sokkal jobban 
ismerte a Német Birodalom alkotmányát, mint
sem hogy ne tudta volna, hogy a fejedelmek a csá
szár halála után új császárt fognak választani.

Ez a császár azonban nem lesz többé Habs
burg, mert a férfiág kihal. Leánya viszont nem 
veheti át az örökséget, mert nő még nem ült a 
császári trónon. Mivel pedig bizonyosra vehető, 
hogy a fejedelmek magok közül fognak valakit 
megválasztani, fontos volt, hogy ez a választás 
kire esik. Felfogása szerint mindenkinek érdeké
ben állott az örökösödés kérdésének békés elinté
zése. Ha Mária Terézia főhercegnőt Károly Albert 
bajor herceg venné feleségül, akkor minden függő 
kérdést meg lehetne oldani. Igaz, hogy a Habs
burgok helyébe a Wittelsbachok lépnének, de bár
kinek nyújtja a kezét Mária Terézia, mindenkép
pen másé lesz a Habsburgok öröksége. Különösen 
fontossá tette a fenti elgondolást az, hogy a bajo
rok elszakadása Franciaországtól Bécs oldalára 
állítja őket és a jövendő császár korlátlan túlsúlyra 
kerül a birodalom határai között. A német egység
nek ezen az úton tervezett megvalósítását keres'e 
Jenő herceg akkor, amikor Károly Albertét a török
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háború idején maga mellé vélte és a maga közelé
ben tartotta. Úgy vélte, hogy a katolikus herceg 
megnyerése a vallási akadályt is elhárítja és a ter- 
vezétt házasság valóra válhat. A trónörökös azon
ban Mária Terézia helyett József császár leányát, 
Mária Amáliát vette feleségül és ezzel nyilván
valóan elesett Károly császár örökségétől. A fran
cia diplomácia észrevette, hogy a bajor választó 
már nem kaphatja ugyan meg a Habsburgok bir
tokait, de abban reménykedett, hogy igényt emel
het a császári trónra.

A terv kudarca súlyos csalódást keltett Jenő 
hercegben és arra bírta őt, hogy másokban keresse 
azokat, kik a király helyzetét megerősítik.

Az udvar a maga részéről Lotaringia katolikus 
fejedelmét választotta Mária Terézia férjéül, de 
kérdés tárgya volt az, hogy milyen magatartást fog 
tanúsítani Franciaország, ha Lotaringia fejedelme 
Bécsbe költözik és országát magára hagyja. Jenő 
herceg biztos volt abban, hogy a franciák meg 
fogják kísérelni Lotaringia elszakítását a Német 
Birodalomtól, fejedelmét pedig hontalanná teszik.

♦

Az utolsó játszma.

Mikor Károly császár a leány ág örökösödésé
nek ügyét a német birodalmi gyűlés elé terjesztette, 
Károly Albert bajor választófejedelem már nem 
állott az ő oldalán. A birodalmi gyűlés 1732 elején 
kimondotta ügyan a Pragmatica Sanctio elismeré
sét, de a bajor fejedelem jegyzékben tiltakozott 
Mária Terézia jogai ellen. Eltávolodott a Habs-
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burgoktól és most már csak egy lépés kellett ah
hoz, hogy mögéje álljanak a franciák.

Fleury bíboros nem sokáig váratott magára. 
1733 elején meghalt Frigyes Ágost lengyel király 
és Franciaország a maga jelöltjét kívánta királlyá 
tenni Leszczynsky Szaniszló személyében, aki bu
kása óta Franciaországban élt. Bármilyen rövid 
volt Bourbon herceg miniszterelnöksége, Prié már- 
kiné mégis keresztül vitte nála, hogy XV. Lajos a 
száműzött király leányát vette feleségül. A kor
mány a királyné atyját Lengyelország birtokával 
kívánta jutalmazni és így történt, hogy Frigyes 
Ágost halála után a császár háta mögött a maga 
szövetségesét ültette nyeregbe.

Jenő herceg tudta, hogy ez a terv sokkal szé
lesebb vonalakon indul meg, mint ahogyan ezt 
Bécsben gondolják. Fleury bíboros mindenekelőtt 
Szavójával szövetkezett es ezzel elárulta, hogy Itá- 
lián keresztül a császár ellen indult. Azután Bécs- 
től elfordult és Madriddal kötött szövetséget és ele
jét vette annak, hogy a spanyol Bourbonok ezúttal 
is a Habsburgok mellé álljanak. Csak ezek után 
üzent hadát a Habsburgoknak, 1733 őszén.

A franciák megszállották a nápolyi királysá
got, amelynek hosszú ideig való megtorlásában 
Jenő herceg maga sem reménykedett. Északon 
Lotaringiát szállották meg és kérdéses volt, hogy 
meddig tudják a Habsburgok megtartani Spanyol- 
Németalföldet, melyhez a szavójai herceget annyi 
emlék fűzte. Az 1735 október 3-án létrejött bécsi 
békében Franciaország elismerte ugyan a Prag
matica Sanctiót, de a császár elveszítette a lötarin- 
giai fejedelemséget és a nápolyi királyságot.
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Jenő herceg ekkor már túl volt azokon a há
borúkon, amelyek az ő élettörténetében befejezeti 
egészet alkottak. Tizenhét véres csatában aratott 
diadalt, mindenütt a katonák élén harcolván és 
maga vezetvén őket; bátorságával és szerzett sebei
vel Európa csodálatát vívta ki a szerzett győzel
mekkel. Taktikájának felépítésében a haditudo
mány a lángészt csodálta; a politikusok azt, hogy 
mindig a helyzet ura maradt és minden terve sike
rült neki. Ehhez a hadjárathoz azonban kevés 
kedve volt. Lehet, hogy azért, mert nem sikerült 
elhárítani, vagy azért, mert öregnek érezte magát. 
Csak az bírta rá, hogy ismét lóra üljön, hogy vele 
szemben az ellenség is öreg és hozza méltó nagy 
embereket állított csatasorba. A 80 éves Fleury a 
82 éves Villars herceget küldötte át az Alpokon 
Turin felé. Villars egy lendületben eljutott Nápo- 
lyig és életének legnagyobb sikerét aratta volna, 
ha mögötte a szavójai fejedelem el nem vágja út
ját. A herceg visszafordult a dicsőség útjáról és 
hazafelé vonulva, Turinban halt meg, Szavójai 
Jenő hazájában. Ugyanakkor a Rajnán a 63 éves 
Berwick herceg kelt át és nyomúlt előre addig, 
amíg egy ágyúgolyó le nem terítette. Jenő herceg 
68. évében volt, mikor ellenfeleitől megszabadulva 
egyedül maradt Európa csataterein. A katonai di
csőség már nem állott mellette, mert a háború el
veszett. A tizennyolcadik csatát már nem tudta 
megvívni, öregnek érezte magát. Vagy csak a kato
nák látták öregnek, mikor közöttük lovagolt. Vagy 
csak az a 18 éves fiatalember, aki a poroszokkal 
érkezett a táborba.

20 Horváth: Savójai Jenő herceg. 305
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Jenő herceg az öregség jeleit árulta el; Nagy 
Frigyes a fiatalságét.

Amikor a herceg a császári haderőt megszem
lélte, külön megelégedését fejezte ki a 10.000 főnyi 
orosz hadsereg fölött. A cár serege csupa harced
zett katonából állott. Amikor feléjük nézett, az ju
tott eszébe, mi lesz a Habsburgokból, ha ez az 
orosz hadsereg annyira megnő, hogy birtokba 
tudja venni a szomszédos országokat. Arcának 
redöi megszaporodtak és Frigyesre néztek. A po
rosz trónörökös úgy tűnt fel előtte, mint a felkelő 
nap. Nyergében lassan előrehajolt, látszott rajta, 
hogy megviselte az élet és hogy gondterhes tekin
tete a jövő titkát fürkészi Frigyes szemeiben. A 
trónörökös mozdulatlanul fogadta Jenő herceg 
tekintetét és nem tudta, hogy a jövő Poroszorszá
got keresik benne; azt amelyik a Habsburgok alá- 
hanyátló erejét alá fogja támasztani.

„Miben leli örömét a fiatalúr?“ — „Ami Fen
ségednek egykor örömöt okozott: a szerelemben 
és a dicsőségben.“ Jenő herceg nem tudta hirtelen, 
hogy nevessen-e, vagy haragudjék. Tetszett neki a 
válasz, de ki tudta, hogy szeretett-e ő valamikor és 
miért látják most, hogy a dicsőség és a szerelem 
elhagyták őt.

Szavójai Jenő nem akkor találkozott első
ízben Poroszországgal. Már a magyarországi török 
háború idején megismerte a porosz katonákat. 
Nagyra értékelte azt, hogy Poroszország a spanyol 
örökösödési háborúban a császár mellé állott. Igaz, 
hogy a választófejedelem királyi címet kapott érte 
és hogy ő lett a leghatalmasabb a német fejedel
mek között, de az mindaddig nem volt baj, amíg a
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porosz király a császár oldalán maradt. Találko
zott Jenő herceg a poroszokkal a délfrancia had
járatok idejében is és látta, hogy a porosz király 
minden alkalmat felhasznál területének megna- 
gyobbítására. Veszedelmesnek tartotta volna, ha 
ez a terjeszkedés a Habsburgok birtokai felé for
dul és éppen ezért mindent megtett, hogy Porosz
ország jövendő királyát magához fűzze. Ugyanak
kor komolyan figyelmeztette a bécsi udvart, hogy 
megnyerje magának a „fiatal urat“, aki a herceg 
szerint sok jót és rosszat is tehet a császári háznak.

Frigyes trónörökös lelkében Szavójai Jenő 
rokonszenve teljes visszhangra talált. Örök kár 
volt, hogy a nagy hadvezér öreg korában ismerte 
meg a fiatal urat. Ahogyan nyergében ült, Frigyes
nek a hanyatló Ausztria jutott eszébe és ettől a 
képtől soha többé nem tudott megszabadulni. 
Ugyanígy nem felejtette el azt sem, hogy a 17-ik 
csata után Jenő herceg már nem vállalkozott a 18-ik 
megvívására. Hirtelen tollat ragadt és ódát írt a 
dicsőségről, — Ode sur la (/lói re. — de mikor ké
sőbb maga is elfáradt a küzdelemben, úgy vélte, 
hogy a dicsőség csak a hiúságok hiúsága: „Oh 
hiúságok hiúsága! Oh a dicsőség hiúsága!“ Nem 
Jenő herceg mondotta ezt néki, hanem Nagy Fri
gyes maga jött erre a meggyőződésre, melynek 
forrása Jenő herceg megjelenése volt. Szavójai 
Jenő észrevette, hogy személye hatással volt a trón
örökösre. Arra gondolt, milyen jó volna, ha Po
roszország segítené a császárt a kölcsönös véde
lemben, akkor, ha valaki megtámadja őket — 
Kelet felől. Egy pillanatig az járt az eszében, hogy 
milyen jó volna Frigyessel együtt játszani végig az
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új partiet, de látta, hogy közöttük áll valaki, aki 
egyre nagyobb és nagyobb akadályt gördít közé
jük: az idő.

Mikor a háború véget ért és a hullámok el
csendesedtek, a herceg bécsi palotájában telepedett 
meg és ettől kezdve nem igen hagyta már el a 
Himmelpfortgassét. Ott értesült róla, hogy a távoli 
Rodostóban örökre lehúnyta szemeit Rákóczi Fe
renc, akivel szemben most már véglegesen ő nyerte 
meg a játszmát. Most már alig volt valaki abból az 
időből, mikor ő is a Himmelpfortgasséba került. 
Azért vágyakozott a magányból a Stráltmann- 
palotába, hol még fény volt és társaság találkozott. 
Ott beszélték, hogy közeledik a császár leányának 
az esküvője. Mindenki arra készülődött, az egész 
város izgalomban élt. Az öregek, akik a régi dol
gokra emlékezték, annak örültek, hogy meghalt 
Rákóczi Ferenc; a fiatalok annak, hogy esküvő 
lesz a Burgban. Jenő herceg szótlanul ült a helyén 
és arra gondolt, hogyan ingadozik az emberi han
gulat. ö nem örült Rákóczi halálhírének és bár 
szerencsét kívánt az ifjú párnak, eszébe jutott, 
hogy a vőlegény a maga fejedelemségét volt kény
telen átengedni a franciáknak és nem növelte a 
Habsburgokét.

Olyan béteg volt 1736 elején, hogy nem tudott 
részt venni az esküvőn. Makacs köhögése nem 
hagyta el és egyre mélyebbről jött.

A tavasz, a déli szél, mégis megkönnyebbülést 
hozott és a herceg ismét visszatért a társaságba.

A grófné osztott, de úgy tűnt fel néki, hogy 
nincs kinek. Jenő herceg lehúnyta szemeit; mikor 
felnyitotta őket, látszott, hogy megtör! bennök a
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sárga gyertyafény. Felállt, mélyen meghajolt a 
háziasszony előtt és elindult az ajtó felé. Lépése 
alig hallatszott a parketten, mindig kedves, úri 
alakja lassan veszett el a homályban.

Mindenki arra nézett és látták, hogy egy la
káj magasra emeli előtte a gyertyát, a herceg pedig 
megindul a lépcső felé, hogy eltűnjék az örök éj
szakában.

Másnap, április 21-én, mosolygó arccal talál
ták halálos ágyán. Bécsnek új szenzációja volt: 
fejedelmi temetésre készült az udvar és a város. 
Nehéz lovak vitték Szavójai Jenő gyönge testét a 
Szent István székesegyházba. Mindenki ott volt, de 
két embert nem lehetétt látni a gyászmenetben. 
Károly császár volt az egyik, aki tisztelte ugyan, de 
sohasem értette meg Jenő hercegét, nem tudta 
kellően értékelni szolgálatait. Nagy Frigyes volt a 
másik, aki messziről kiáltotta most Bécs felé: 
„Emlékezzetek Jenő hercegre! Emlékezzetek Jenő 
hercegre!“

Mikor a halott szíve Turinba ért, hogy a város 
fölött épült dómban eltemessék, Bécsben már keve
sen gondoltak reá. Arra sem gondoltak, hogy a 
Superga tetejéről milyen felséges látványt nyújta
nak az Alpesek és hogy az ide-oda hullámzó emberi 
érzelmekkel szemben mennyivel maradandóbb a 
természét, mely évezredek óta egyformán ölti ma
gára virágos tavaszi ruháját.

Szavójai Jenő semmit sem hagyott Versail- 
lesban; Bécsben csak porhüvelyét hagyta; szívét 
hazavitette, hová őt vitte mindig, Szavójába. Ki 
gondolta volna, hogy mindvégig szavójai maradt?

♦
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Szavójai Jenő: az arckép.

Jenő herceg arcképét sokan megfestették, de 
vonásait idők és alkalmak szerint más és más 
síkba állították. Nem kívánjuk e helyen megismé
telni, vagy egybefoglalni valamennyit, de megkí
séreljük, hogy egyetemesebb képet adjunk róla, 
mint eddig telték. Nem sokat mondván el egyes 
vonásairól, de sok vonást keresvén és kiemelvén, 
hogy képe tökéletesebb és valódibb, a valósághoz 
hívebb legyen.

A herceg alacsonynövésű ember volt. Vékony 
és nehezen fejlődő, betegségekre hajló és törékeny 
szervezettel bírt. Annál jobban feltűnt mindenki
nek, hogy ebben a törékeny szervezetben töretlen lé
lek és bámulatos akaraterő lakott. Legnagyobb em
beri teljesítménye az volt, hogy olyan küzdelmek
ben és hányódásokban, lelki és testi szenvedésekben, 
több mint hét évtizeden át fenn tudta tartani magát, 
míg nála erősebb és hatalmasabb embereket 
kisebb bajok elkop'tattak, megőröltek, vagy leterí
tettek. Hozzá kell tennünk, hogy Jenő herceg so
hasem kímélte magát; mint Hannibál és Napoleon 
ő is egyformán viselte a fájdalmakat és fáradalma
kat, ő is katonái élén lovagolt és mindenütt ott járt, 
ahol a halált osztogatták. Sebei számosak voltak 
és nem jelentéktelenek; fájdalmai voltak a leg
hívebb barátai, mert haláláig nem hagyták el és 
mindig visszatértek hozzá.

Tekintete mindenkor nyílt és tiszta volt. Látni 
lehetett szemében az egyéniségét, a határozottsá
got és a jellemességet. Aki valami kapcsolatba ke
rült vele, annak mindezekkel számolnia kellett.
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Ha nem tette, akkor távolabb került a hercegtől, 
mint eddig volt. Mindenkihez egyformán és kivétel 
nélkül udvarias volt. Megvolt hozzá a műveltsége, 
hogy ne csináljon presztízskérdést az udvariasság
ból, vagy sportot a neveletlenségből. Minden ven
dégének maga ment eléje és maga kísérte ki; ezzel 
mutatta meg, hogy megtisztelve érezte magát. Aki
vel találkozott, vagy megismerkedett, fejet hajtott 
előtte. Ha idősebb, vagy magasabb rangú személy 
volt az illető, akkor megadta neki a tiszteletet; ha 
kisebb rendű volt, úgy a herceg méltósága nem 
szenvedett csorbát, mert ugyanaz maradt, mint aki 
azelőtt volt.

Mindenki tudta, hogy trónokat érhetett volna 
el és hogy a Habsburgok udvarában olyan fejede
lem élt, akinek azért nem voltak vetélytársai, mert 
nem lehetett vetélkedni vele. Azért mondotta róla 
Nagy Frigyes, hogy Bécsben ő volt a császár. Són 
Altesse mindenkinek fölötte állott, a porosz király 
szerint még a császárnak is.

Az az ember, aki hozzászokőtt a megpróbálta
tásokhoz és a nélkülözésekhez, gyermekkora óta 
vágyott valami után, amit a sors mindvégig meg
tagadott tőle: nem alapított magának otthont és 
családot. A Hotel Soissonst nem tudta meleg ott
honnak tekinteni; Bécsben csak palotái voltak, de 
családja nem. A város egyébként sem adta meg 
neki azt, amit Párizsban hagyott. Jenő herceg 
mindezek ellenére hű maradt a császárhoz, pedig 
az nem pótolta neki XIV. Lajost. Már büszkeség
ből sem gondolt arra, hogy a császárt elhagyja, 
mert ő választotta magának: sohasem titkolta, 
hogy szándékát nem változtatja meg, de nem tehe-
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tett róla, hogy néha visszavágyott az elhagyott vi
lágba. Amint az alámerült a ködben, egyre jobban 
lekötöíte figyelmét a húnyó nap fénye. A gyermek
kor emlékei akkor is ott rajzottak szemei előtt, 
mikor öregen és betegen már mindent szépnek 
látott.

Élétírói nem tudták eldönteni, hogy mennyi 
volt egyéniségében az olasz, a francia és a német 
sajátosság, mert valamennyiből volt benne valami. 
Ha szellemét tekintjük, akkor még bonyolultabb a 
dolog, mert a fentiekhez olyan vonások is járultak, 
amelyek Magyarországhoz fűzték. Leveleit mindig 
németül írta — más valaki; de soha nem tért el 
ettől a szokástól, mert látta, hogy a bécsi udvar 
németül levelezett.

Az első barokk paloták egyiket ő építtette 
Bécsben. Mikor az építő Hildebrandt János Luká
csot ezt megelőzőleg Ráckevéra vitte és először 
vette igénybe művészetét, Fouquet egykori kasté
lyának alapjait rajzolta meg a merter előtt. Any- 
nyira emlékezett reá, pedig nagyon regen látta, 
hogy XIV. Lajos mindenhátó miniszterének, csa
ládjuk nagy barátjának milyen kastélya volt. Csak 
azt nem tudjuk eldönteni, hogy Fouquet volt-e az 
eszében, vagy a kastélya. Hajlandók vagyunk azt 
hinni, hogy a francia kastélyok világa után vágyott 
és azt kívánta maga körül életre kelteni az „ázsiai 
császár7* birodalmában. Sokát megfordult duna- 
menti birtokain és akart építeni egy-egy francia 
chateau-t Budafokon, Ráckevén, Csepel szigeten, 
amelyet ő és emberei egyszerűen szigetnek — isola 
— hívtak. Béllyén viszont várkastélyt tervezett 
falakkal és bástyákkal, mert oda közel volt a török
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határ. Csak azt nem lehetett tudni, hogy kinek 
építette mindezeket. Ha magának építette, mert 
erre mutatott a gondos építkezés mellett a gazdag 
berendezés, akkor fel kell tennünk, hogy több időt 
töltött Magyarországon, mint amennyiről életírói 
megemlékeznek. Ha kevés időt töltött, akkor vi
szont arra kell gondolnunk, nem volt-e szándéká
ban a végleges megtelepedés magyarországi bir
tokain? Csak az bizonyos, hogy Hildebrandt a 
magyarországi építkezések befejezése után Bécs
ben épített Jenő hercegnek, annak szolgálatában 
Ausztria leghíresebb építőművészei közé emelke
dett.

Több időt töltött a városban, mint birtokain, 
mert a haditanács elnökének sokkal több dolga 
volt az udvar és a kormányzat székhelyén. Ami
kor arra gondolhatott volna, hogy visszavonul, a 
falusi magány kedvességét és nyugalmát élvezi, 
akkor már törődött ember volt.

Meg kellett elégednie azzal, amit a császár
város tudott nyújtani neki.

Műtárgyai és könyvei egyre szaporodtak; 
mindenünnen küldötték neki azok, akiket meg
kért, hogy a különböző országokban részére vásá
roljanak. Még Villars is könyvekét küldött neki 
Párizsból, ahol megismerték és nagyra tartották 
Szavójai Jenő műízlését. Különösen szerette a ké
peket, főleg az arcképeket és a csataképeket. Jól 
ismerte Corneille költő rokonait, a Mariette-dinasz- 
tiát. Az apa, fiú és unoka egyformán híres metsző 
volt, az unoka pedig halomszámra hordotta össze 
a bécsi palotában a szebbnél szebb metszeteket. A

313



SZAVÓJAI JENŐ HERCEG 

drága könyvek és metszetek sokaságával verseny
zett a festmények és szobrok tömege; nagyobb ta
nulmány telne ki belőle, ha valaki részletesen kí
vánná megírni a nagy műbarát történetéi.

Ha elgondolkozunk fölötte, még sem tudjuk, 
hogy mit higyjünk inkább: azt higyjük-e, hogy a 
ház urának sok pénze volt, vagy azt, hogy fejlett 
ízlése volt, vagy azt, hogy nagy igényei voltak. 
Gondoljuk-e azít, hogy a művészet: élvezete meg
nyugtatta öl, vagy azt, hogy új és újabb dolgok 
kellettek a hontalan léleknek. A hercegen az lát
szott, hogy melegét és színt keresett, miket az élet 
nem mindig nyújt azoknak, akikben nagy vágyak 
és igények lakoznak. Ugyanígy volt Jenő herceg az 
irodalommal és a tudományai is. Minden érdekelte 
őt, ami szép és okos, bár nem minden, amiről élet
írói azt hiszik, hogy valami nagyon lelkesedett 
értük.

A bölcseletnél jobban érdekelte őt a történe
lem, a történelemnél az irodalom, az irodalomnál 
a művészet, a művészetnél a társaság, a társaság
nál a politika, a politikánál a hadvezetés, a had
vezetésnél a magány, a magányban az emlékezés.

Az irodalmat azért szerette, mert szórakoz
tatta őt. Ismeretes Jean Bap'tisfe Rousseau francia 
költővel való barátsága, egészen addig, míg meg 
nem haragította őt.

A történelmet azért szerette, mert más embe
rek küzdelmét látta benne, más lelkek alkotásvá 
gyait, sikerét és vergődését. Ások tapasztalat azt a 
vágyat ébresztette benne, hogy ő is írjon történel
met, de inkább az élet embere maradi. Inkább be-
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szélt, mint írt; inkább elmondotta, mint leírta 'ta
pasztalatait, nézeteit, a nagy államférfiakról és 
hadvezérekről. így beszélgetett a porosz trónörö
kössel is; nem volna könnyű megállapítani, hogy 
Nagy Frigyes történelmi és egyéb műveiben mi 
volt az, amit Szavójai Jenőtől hallott, vagy amihez 
Jenő herceg adta meg a gondolatot.

Ha jobban tetszett az írásnál a beszéd és a be
szédnél a művészet élvezete, akkor nem csodálkoz
hatunk azon, hogy miért nem merült el a tudo
mányban és miért nem lett történetíróvá. A prózá
nál is azért szerette jobban a verseket, mert azokat 
úgy élvezte, mint a művészétét. Műveltsége élő 
műveltség volt, ízlése élő valami, műpártolása bő
kezű áldás mindazoknak, akik alkottak. Amikor 
beteg lábait pihentetve könyveket és képeket, dol
gokat és emberekét állított maga köré, akkor is 
olyan volt, mint a hadvezér: a tudomány, irodalom 
és művészét hadvezére.

Nem kis dolog volt ez a korabeli Bécsben, 
ahol akkor csak bontogatta szárnyait az, ami nyu
gaton már régóta megvolt. Azért gondolt mindig 
szívesen nyugati emlékeire és ismerőseire. Azért ült 
szívesen Sir Godfrey Knellernek, a Hamburgból 
Angliába származott festőnek, aki a korabeli feje
delmek és kiváló emberek arcképeivel díszítette az 
angol palotákat és kastélyokat. Azért küldte meg
bízottjait a nyugati országokba, hogy összehordja
nak neki mindent, ami őt gyermekvilágára emlé
keztette.

Villars herceg mindig nagy figyelemmel ol
vasta Jenő herceg leveleit, de sajnálkozással adta
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tovább másoknak. Azt mondotta, Jenő hercegnek 
elérhetetlen vágyai vannak, mert egyedül érzi ma
gák Ö is volt Bécsben és meg tudja érteni a herce
get. Annál inkább, mert neki sem igen voltak ba
rátai Versaillesban; annál inkább megtudja érleni, 
hogy Jenő hercegnek legjobb barátai a könyvek és 
művészetek. Azért rakja körül magát könyvekkel 
és műtárgyakkal, mert azokban keresi a nélkülö
zött életet, a fényt és a színekét.

Párizsban tudták, hogy Jenő herceg családjá
ban mindig sok volt a baj. Bátran hozzátehetjük, 
hogy Párizsban és Versaillesban jobban ismerték 
ezt mindazoknál a győzelmeknél és érdemeknél, 
amelyek Szavójai Jenő nevéhez a császár birodal
mában fűződtek.

Az ő családjában vagy korán halt meg valaki, 
vagy — ha életben maradt — nem nagyon lehetőit 
eldicsekedni viselt dolgaival. A herceg sokkal jobb 
szívű volt, minthogy meg tudta volna tagadni tő
lük a segítséget. Talán túlzás volna azt mondani, 
hogy minden rokonát ő tartotta el, de nem túlzás 
az, hogy minden rokonát eltartotta, ki tönkrement 
és hozzá folyamodott. Hosszú és türelmes dolog 
volt az, amely nagy próbára tette idegeit. Mert az, 
aki hozzá jött, a hercegtől várta saját bajainak 
rendbehozását; mikor a dolog rendbejött, akkor a 
megmentéit rokon meghalt és Jenő hercegnek kel
lett végigélnie, hogy lassankint az egész családból 
ő marad egyedül. Villars hercegnek igaza volt ab
ban, hogy a herceg egyedül érezte magát, de nem 
sej lé! te a magára maradás hosszú történetét.

A bécsiek csak azt tudták, hogy a dúsgazdag
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ember elzárkózik. Azt hitték, hogy gőgös, mert azt 
a sok ember!, aki nap-nap mellett a palota felé 
özönlött, nem igen eresztették a palota urához. 
Azt mondották, nem is olyan, mint a bécsi grófok 
és hercegek, hanem fejedelem. Még a császárnál 
is büszkébb és zárkózottabb, csak egy valakit is
mert, akinek kapuja előtt sokszor megállt az agg
legény kocsija. Aki csak látásból, vagy az utca 
nyelve után ismerte Batthyány Ádám gróf özve
gyét, akit a bécsiek maguk között Strattmann Ló
rinak neveztek, az nem csodálkozhat azon, hogy 
másfél századdal később is háromkötetes regényt 
tudott írni egy bécsi romantikus író „Wiener Lori“ 
címmel. Hogy mindannak, amivel a népnek tet
szeni akaró fantázia három kötetét meg tudott 
tölteni, mennyi volt a tárgyi alapja, azt nem igen 
szokta keresni az, aki olvassa.

Biztosra vehetjük, hogy a magányos ember 
társaság után vágyótt és hosszú évtizedeken át 
azért maradt hű ehhez az ismeretséghez, mert sok 
mindenért kárpótlást nyújtott neki.

Rákóczi azután, hogy hontalanná lett, azért 
vonult a grosboisi kolostorba, mert hazájának tra
gédiáját nem tudta elviselni a jókedvű társaság
ban. Rodostói magányából azonban azért rendel
kezett úgy, hogy szívét Grosboisban temessék el, 
mert a rodostói éjszakában az egyik fény, amelyen 
eltűnődött, a francia társasélet emléke volt. Jenő 
herceg is élet és fény után vágyott, mikor kocsija 
megállóit a Strattmann-palota előtt a Himmel- 
pfortgasséban, ahol valamikor a fiatal Rákóczi 
Ferenc rajongott Strattmann Lóriért. Milyen
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messze került onnan Rákóczi, akit Belgrádnál Jenő 
herceg tartott vissza attól, hogy Bécs felé nyomúl- 
jon. Mikor sikerült a fejedelmet a szultán karjaiba 
dobni, Jenő herceg a Strattmann Lóri fiát, gróf 
Ba thyány Károly alezredest küldötte a diadal 
hírével a császárhoz is, meg a Himmelpforígasséba 
is. Párizst és Versaillest Batthyány özvegye pótol a 
neki. Kis társaság volt az, amely nap-nap mellett 
összejött a Strattmann-paloában. Tárgya piquét 
volt, beszélgetés, csendes szórakozás. A keretben 
azonban benne volt minden: az élet és a világ, az 
irodalom és a művészet, a fény és az árny. De in
kább a fény, mert a ház úrnője maga volt a fény 
és Jenő herceg a fény után ment, mikor kocsija 
megállóit a kapu előtt. Az utcával szemben úgy 
védekeztek, hogy amikor a gyertya fénye kialudt, 
a gyertyának is nyoma veszeti: ők, vagy egy isme
retlen kéz megsemmisített minden írást és levelet.

A társaságnál is jobban éidekelte Jenő herce
get a politika és éppen azért sajnáljuk, hogy ebben 
az irányban nem igen haladt előre a kutatás. Ed
dig még senki sem világította meg a hasonlóságot 
és a különbözőséget Jenő herceg és XIV. Lajos 
között, akire igen jól emlékezett és akit sohasem 
felejtett el. Senki sem vizsgálta meg az átmenetet 
XIV. Lajostól Szavójai Jenőn keresztül Nagy Fri
gyes felé, pedig ebben a vonatkozásban érdekes 
eredményekre juthatnánk. Hasonlóképpen hiány
zik annak a képnek megrajzolása, hogy mit tett 
Szavójai Jenő a német egység, a Német Birodalom 
összetartása érdekében. Ebbéli tevékenykedését 
gyakran összezavarják azzal, amit a Habsburgok 
birtokainak összetartása érdekében telt. Pedig ez
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két különböző dolog. Jenő herceg igen jól tudta, 
hogy a német kérdést csak német alapon lehet 
megoldani; nem lehet tehát feltételeznünk azt, 
hogy a német nemzeti és népi erők létezéséről nem 
bírt volna tudomással. Jól tudta azt is, hogy ilyen 
erők a Habsburgok alá tartozó népeknél hiányoz
tak. Erre mutat az, hogy a Habsburg-országok 
összetartozását a közös fejedelem személyére és 
nem államjogi egybetartozásra építette.

Nem hisszük, hogy abban a nagy munkában, 
amely ezt az egységet megalkotta, semmi része 
nem lett volna Jenő hercegnek. Amikor ennek el
lenkezőjét állítjuk, azt is hozzátesszük, hogy be
ható tanácskozásokat folytatott Leibnizzal, sőt a 
hannoveri udvarral is.

Külön figyelmet érdemelne annak a törekvés
nek a vizsgálata, hogy kívánta Jenő herceg meg
oldani a magyar kérdést. A vonatkozó források 
azt mutatják, hogy számolt a történelmi magyar 
nemzet létezésével. Nem hisszük, hogy túloznánk, 
azzal a felevéssel, hogy ebben a tekintetben szem
ben állóit Rákóczival, mert az Jenő herceggel 
szemben bukott el. De nem azért, mert Jenő her
ceg gyűlölte volna őt, vagy a magyarokat, hanem 
azért, mert a magyar fejedelemmel a magyar ki
rályt állította szembe.

Az a tény, hogy ebben a küzdelemben maga 
helyett a magyar Pálffy János grófot állította elő
térbe, csak megerősíti feltevésünkét.

Jenő herceg magát a császár udvarában ide
gennek tartotta és többször megismételte azt a ki
jelentését, hogy idegen létére nem kíván beleszólni 
az ügyek intézésébe. Bajos volna azonban feltéte-
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lezni azt, hogy a Habsburgok birodalmában min
den úgy történt volna, ahogyan történt, ha nem 
élt volna Bécsben, vagy csak csendes szemlélője 
lett volna az eseményeknek Szavójai Jenő herceg.

Az ő politikája művészet volt és eredményei
ben hatott. De ha végignézünk az eredményeken, 
akkor úgy vesszük észre, hogy azok egy közép
pontból indulnak ki és hogy a középpontban Jenő 
herceg alakja áll. Ez az alak semmivel sem kisebb, 
vagy jelentéktelenebb XIV. Lajos alakjánál. Nem 
is hisszük azt, hogy helyesen értékelné vagy igaz 
méré’eiben festené meg Szavójai Jenő alakját az, 
aki őt Lajos királynál kisebbre venné. Mindketten 
Európa korabeli történetének középpontjában ál
lottak és kiegészítik •egymást: az egyik Nyugaton 
igyekezett a maga hatalmát kiépíteni, a másik Ke
leten épített ki olyan hatalmat, mely azt ellensú
lyozta.

*

Szavójai Jenő: az örökség.

Amiből kiindult, az a császár megsegítése 
volt. Ebből a gondolatból követkézéit a török ve
szedelem elhárítása és a török birtokából visszavett 
területek összetartása. Jenő herceg ez utóbbit a 
Habsburgok útján tartotta eszközölhetőnek. Mikor 
a Habsburgok férfitagjai egymás után elhaltak és 
Károly császárnak csak leánya maradt, Jenő her
ceg arra törekedélt, hogy a Habsburg-birtokok 
örökösét, Mária Terézia főhercegnőt a bajor vá
lasztófejedelem vegye nőül.

Mivel ez nem sikerül-, Jenő herceg öröksége
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veszendőbe indult. Magyarországot akként kívánta 
megtartani a Habsburgok részére, hogy Ausztria 
és Magyarország uralkodója egy személy legyen. 
Jobbnak vélte azonban, ha ezt a személyt nem 
kényszerítik a magyarokra, hanem magok választ
ják meg; a királyválasztás jogának meghagyása 
tehát egyenlő volt a magyar nemzet önrendelke
zési jogának elismerésével és biztosításával. Hogy 
ez az eljárás célhoz vezetett, kitűnt abból, hogy a 
magyarok nemcsak királynővé választották Mária 
Terézia főhercegnőt, hanem a bajor választóval 
szemben Mária Terézia férjének, Lőlaringiai Fe
rencnek biztosították a császári trónt is.

Jenő herceg politikai öröksége tehát csak for
mailag maradt meg. Még hamarabb elpusztult az 
a nagy vagyon, amelyet egész életén át összegyűj
tött. Ingatlanai egyformán voltak Franciaország
ban, Piemontéban, Ausztriában és Magyarorszá
gon. Miután végrendelet nélkül halt meg, magyar
országi birtokait a magyar törvények értelmében 
a királyi kincstár örökölte. Tudták, hogy a herceg 
családjából a szavójai Chambéryben él egyik uno- 
kahuga, az akkor már 52 éves Viktória szavójai 
hercegnő. Alig indult el Becsből az értesítés, hogy 
a körülbelül 2 millió forintot kitevő örökséget át
veheti, már meg is érkezett a hercegnő és egyre- 
másra kezdett árúba bocsátani mindent, amit Bécs
ben talált. Csakhamar férje is akadt Frigyes szász- 
hildburghauseni herceg személyében, de mikor 
mindenen túladott, férjét is otthagyta és vissza
ment Chambérybe.

A bécsiek’, akik' valamikor Jenő herceget ún- 
ták, egyszerre csak szembefordultak a méltatlan
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örökössel és egy szép reggel a járókelők nevetve 
olvasták a palota kapujára illesztett verset, mely 
szomorú iróniával mondotta el, hogyan pazarok a 
el Jenő herceg sok Viktóriáját és glóriáját egy mél
tatlan Viktória:

„Est il possible que du Prince Eugene la gloire 
Sóit terrie pár une si vilaine Victoire.“

*

Szavójai Jenő: Az emlék.

Szavójai Jenő emléke sokkal mélyebb nyo
mot hagyott maga után, mint ahogyan azt élétira- 
tai mutatják. Röviddel halála után két hatalmas 
uralkodó őrizte meg azt: Mária Terézia és Nagy 
Frigyes. Mária Terézia tudatában volt annak, 
hogy a Habsburg-birodalom fenntartásának terhe 
az ő vállaira nehezedik és hogy ennek viselését 
Jenő herceg tette lehetővé. Ha ő nem lett volna, 
beláthatatlan nehézségekkel kellett volna számol- 
niok a bécsi udvar minisztereinek. Hálájának 
külső jelét mutatta Strattmann grófnő fiairól való 
gondoskodása is. Mindkettőt az általa megalapí
tott Szent István-rend nagykeresztjével 'tüntette ki; 
az idősebb Lajos Magyarország nádorává lett, a 
fiatalabb Károly hadvezért hercegi rangra emelte, 
az aranygyapjas rendet adta neki és fiainak, Jó
zsefnek és Lipótnak nevelését bízta reá.

Nagy Frigyes olyan híven őrizte Szavójai Jenő 
emlékét, hogy szellemi örökösévé lett. Éppen ezért 
munkáinak és leveleinek beható áttanulmányozá
sára volna szükség, hogy Jenő hercegnek reá gya
korolt hatását kimutassuk. A porosz király egész
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életén át sokat foglalkozott Jenő herceg személyé
vel és ismeretes volt előtte az az életrajz, mely 
1750-ben Amsterdamban jelent meg a francia 
Mauvillon Eleazár tollából. Ezt az ölkötetes terje
delmes életrajzot a bécsi udvarban is sokat forgat
ták. így törtérit, hogy Batthyány — Strattmann 
Károly herceg fiatal ismerőse, a belga Ligne Ká
roly József herceg, József császár barátja, kit egye
sek szeszélyes kalandornak tartottak, 1809-ben 
azzal lepte meg a világot, hogy közzétette Jenő 
herceg emlékiratait. A könyv névtelenül jelent 
meg és ntm volt egyéb, mint Mauvillon munkájá
nak sikamlós részletekkel való felhigítása. Felkeli 
tennünk tehát, hogy Szavójai Jenő emléke Napo
leon idejében változatlanul élénk volt és foglalkoz
tatta Európa vezető embereit. Ugyanez látszik ab
ból is, hogy két évvel azután, 1811-ben Sartori Jó
zsef bécsi könyvtárnok Jenő herceg iratait és leve
leit kezdte közzétenni, tehát továbbra sem szűnt 
meg az érdeklődés a herceg személye iránt. Ellen
kezőleg azt látjuk, hogy Ligne herceg és Sartori 
mohón igyekeztek kihasználni azt a kedvező al
kalmat, hogy a herceg személye ismét divatba jött. 
Ez a mohóság látszik abból, hogy mindketten 
siettek; arra törekedtek, hogy minél több érdekes 
és feltűnő dolgot közöljenek. Azzal nem törődtek, 
hogy igazak voltak-e azok vagy nem. így történt, 
hogy arról a két munkáról, amely Napoleon ide
jében Szavójai Jenő emlékét örökítették meg, a 
kritikai vizsgálat kimutatta, hogy azok a legsze
mérmetlenebb hamisítványok. Ligne hercegnek, 
aki névtelenül jelentette meg Szavójai Jenő állító
lagos emlékiratait, mindenki megbocsátotta elté-
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velyedését, mert azt hitték róla, hogy csak szóra
koztatni akarta könyvének olvasóit. Annál jobban 
felrótták azonban a hamisítást Joseph von Sarto- 
rinak, aki felelős állásban volt és jól tudta, hogy 
mit jelent a hamisítás, amelyet ő szakavatott kéz
zel végzett. Megtévesztő munkája nemcsak tuda
tos volt, hanem nagy zavarokat is okozott, mert a 
hamisításnak még egy évszázaddal később is töb
ben áldozatul estek.

Ez a két hamisítás szükségessé tette mind
azoknak a forrásműveknek beható vizsgálat alá 
való vételét, amelyek Jenő herceg életére és sze
mélyére vonatkoztak. Ez a munkálat 1901-ben 
eredményezett olyan kalauzt, amely a kérdésben 
eligazít.

Az ötvenes évek közepén Alfrél von Arneth, a 
bécsi titkos levéltár vezetője alkotta meg az első 
életrajzot, amely a hozzáférhető terjedelmes for
rásanyag felhasználásával készült. Munkájának 
három nagy kötetében valóban tekintélyes isme
retanyag került felszínre, de jogosnak kell latta
nunk bírálóinak azt a megjegyzését, hogy a művet 
olyan hivatalos színezetű munkának tekintették, 
melyet az osztrák kormány részére vagy annak 
elgondolása szerint írtak. Amikor Arneth mun
kája készült és megjelent, Ausztria egységes, nagy 
birodalom volt. Időszerűnek látszott tehát, hogy 
megkeressék annak megalkotóját, akit Szavóiai 
Jenőben találtak meg. így történt, hogy Jenő her
ceg alakját méltóképpen kívánták megörökíteni és 
hogy erre a feladatra leghivatottabb embernek 
Arneth lovagot' tartották. Annak ellenére azon
ban, hogy munkájában a korabeli osztrák kor-
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mányzat mindenhatósága és egyoldalúsága tük
rözik, az ma is a leghasználhatóbb Szavójai Jenő 
valamennyi életrajza közölt.

Jenő herceg nagyságát legjobban mutatja, 
hogy emlékét mindig kapcsolatba hozták annak a 
korszaknak a politikai fejleményeivel, amelyben 
emlékét felidézték.

Mikor az osztrák összbirodalom ereje alá- 
hanyatlott és a német egység körvonalai megjelen
tek, Heinrich von Sybel müncheni egyetemi tanár 
1861-ben három előadást tartott Jenő szavójai 
hercegről. A tanulmány, amelyet az előadások 
után 80 esztendővel, 1940-ben újból kiadtak, Sza
vójai Jenőnek azt a javaslatát elevenítette fel, ame
lyet 1734-ben Károly császárhoz intézett emlék
iratában fejtett ki. Abban mondotta meg, hogy 
vagy összefog Ausztria Bajorországgal, vagy en
gedni kell a Bourbonoknak. Jenő herceg akkor a 
német egység alapjává az osztrák-bajor viszonyt 
kívánta tenni és azt szerette volna, hogy, ha Mária 
Terézia főhercegnő, a Habsburgok általános örö
köse a bajor választófejedelemnek nyújtja kezét. 
Hogy Károly császár valóban elolvasta-e Jenő her
ceg felterjesztését, azt ma már nem tudjuk meg
állapítani. Csak annyit tudunk, nogy másként ha
tározott: leányát Lotaringia hercegéhez adta fele
ségül, vejének országát, Lotaringiát pedig a Bour
bonoknak engedte át.

A kutatók sorában a következő a fríz Klopp 
Onno, hannoveri szolgálatban álló professzor volt, 
aki nagy forrásanyagot hozott napfényre a han
noveri levéltárból, ö adta ki Leibniz müveit is és 
nagyban hozzájárult az osztrák-hannoveri, vala-
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mint a hannoveri-angol összeköttetések történeté
hez. Munkáját egyformán felhasználták az ango
lok és a némétek, de Michael Vilmos freiburgi 
professzor, a hannoveri forrásanyag legjobb isme
rője szerint ez még távolról sincs kimerítve.

A század második felében a bécsi hadilevél
tár között bőséges forrásanyagot, Németországban 
pedig a Nagy Frigyes élétére vonatkozó kutatások 
foglalkoztak Jenő herceg személyével. Az ő emlé
két örökítette meg az a lovasszobor, melyet a zen- 
tai csata emlékére állítottak és amelyet a budai 
várpalota homlokzata előtt helyeztek el. Ez a szo
bor nemcsak arról nevezetes, hogy Szavójai Jenő
nek legsikerültebb emlékműve, hanem arról is, 
hogy azon a helyen áll, ahonnan a herceg valami
kor az egész Duna-medencét maga előtt látta.

Időrendben következik Ferenc Ferdinánd fő
hercegnek, Ausztria-Magyarország trónörökösé
nek berendezkedése a bécsi Belvedere palotában, 
ahol másfél évtizeden át dolgozott jövő birodal
mának kiépítésén. A halálát! követő nagy esemé
nyek lezajlása után Bécs 1683-i és Buda 1686-i 
felmentése fordította ismét a figyelmet a herceg 
személyei elé. Ennek a visszaemlékezésnek volt 
köszönhető Hellmuth Rössler életrajza, mely 
1933-ban’ a birodalom katonáját mutatta be Sza
vójai Jenő személyében (Der Soldat des Reiches. 
Prinz Eugen).

Ugyanabban az évben fogott hozzá Winston 
Churchill angol politikus ősének, Marlborough 
hercegnek életrajzához. Négy kötetre terjedő 
munkájában ő is igen sok adatőt közölt Jenő her
ceg életéhez.
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Mikor a munkát befejezte (1938), kitört a 
második világháború, melyben Churchill az angol 
kormány élén vonult Németország ellen. A sors 
úgy hozta magával, hogy a németék és olaszok 
Jenő herceg bécsi palotájában, a Belvedereben 
hozták meg azokat a döntéseket, melyek a Szavó
jai Jenőtől már egyszer felszabadított Magyaror
szág elszakított részeit újból Magyarországhoz csa
tolták vissza (1938—41).

Szavójai Jenő nagysága téhát nemcsak életé
ben nyilvánult meg. Amint akkor formálója volt 
az új Európának, úgy halála után is utat mutatott 
az új Európa kialakulása felé.
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Octave Aubry „Napoleon magánélete“ című mun
kájának kiegészítője, folytatása és méltó párja a 
„Nagy Idők — Nagy Emberek“ sorozat harmadik 
kötete. Megjelenik folyó év szeptember havában.

Vághidi Ferenc 

WELLINGTON — NAPOLEON ELLEN

1808 augusztus 1-én Arthur Wellesley angol tábor
nok, a későbbi Wellington herceg, partra szállítja 
Portugáliában katonáit, hogy Junot francia sere
geivel felvegyék a harcot. Megkezdődik észrevétle
nül, anélkül, hogy nagy jelentőséget tulajdoníta
nának neki, Napoleon világuralma ellen a Water
looi végleges bukással végződő felőrlő hadjárat. 
Vághidi Ferenc a két legzseniálisabb hadvezér 
izgalmas élet-halálharcát tárja fel drámai erővel, 
a legújabb történeti kutatások anyagának felhasz
nálásával. Wellington herceg, aki egy esztendőben 
született Napóleonnal, 83 évet élt, szemtanúja és 
résztvevője volt az új Európát kialakító legfonto
sabb eseményeknek; a könyvben majdnem egy 
egész évszázad elevenedik meg, a nagy francia 
forradalom előzményeitől a második császárságig, 
III. György nehézségekkel és bajokkal küzdő ural
mától Victória diadaláig. Mindenkinek el kell ol
vasnia ezt a könyvet, akit európai múltúnk és 
európai sorsunk érdekel.














