




TOLNAI
VILÁGTÖRTÉNELME

XIII. KÖTET

1



TOLNAI

VILÁGTÖRTÉNELME
BALLA KÁROLY

hírlapíró

DR. BÁNYAI ELEMÉR
hírlapíró

DR. FERENCZY ZOLTÁN
egyetem i n y ilv . rk. tanár, 

a T udom ányos A kadém ia tagja

KISS JÓZSEF
tanár

DR. KOCH NÁNDOR
tanár

LONDESZ ELEK
hírlapíró

DR. MIKES ALADÁR
hírlapíró

DR. PALÁGYIMENYHÉRT
egyetem i m agán tanár, 

a Petől'i-Társaság tagja

RADISICH JENŐ
m in. tanácsos,

az Iparm űvészeti M úzeum  igazgatója

DR. TIMON ÁKOS
m iniszteri tanácsos, 

egyetem i tanár

VÁMBÉRI ÁRMIN
egyetem i tanár,

a T u d om án yos A kadém ia tisz!. tagja

ZILAHI KISS BÉLA
(JU N IU S )

hírlapíró

K Ö Z R E M Ű K Ö D É S É V E L  s z e r k e s z t  e t t é k

DR. MANGOLD LAJOS DR. HORVÁTH CYRIL
egyetem i m agán tanár egyetem i m agántanár

AZ U J K IA D Á S  S Z E R K E S Z T Ő JE :

D R .  B A L L A G  I A L A D Á R
egyetem i tanár

Több ezer képpel

BU D A PEST
TOLNAI NYOMDAI MÜINTÉZETÉSKIADÓVÁLLALAT RÉSZ VÉNYTARSASAG

KIADÁSA



AZ ÚJKOR
IV. RÉSZ

A FÖLVILÁGOSULT 
ÖNKÉNYURALOM 

KORA

150 képpel

BU D A PEST
TOLNAI NYOMDAI MŰ INTÉZETÉS KIADÓ VÁLLAL AT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KIADASA



421623

Nyomatott Tolnai Nyomdai Müintézet és Kiadóvállalat Rt. körforgógépein 
Budapest, VII., Dohány ucca 12—14.



Az északi állam ok.

Oroszország Nagy Péter cár korában.

A Romanovoktól sem lehetett elvitatni, hogy az orosz birodalmat 
modern alapokra akarták fektetni. Igaz ugyan, hogy a cári önkényt 
is kiszélesítették, erre azonban szükség is volt ott, ahol a nép irtózott 
a nyugateurópai kultúrától és gyűlölettel fogadott minden újítást. Ilyen 
körülmények között az ó-orosz és a nyugateurópai felfogásnak okvetlen 
meg kellett ütköznie egymással, döntés pedig csakis komolyabb belső 
megrázkódtatások után következhetett be.

I. Mihály (1617—45.) uralkodása idejében még nagyon is érezni 
lehetett a legutóbbi polgárháború bénító hatását. Szerencséje volt a cár
nak, hogy atyja, Filaret moszkvai pátriárka segített neki az uralkodásban.

Már Alexej (1645—76.) uralkodása idejében jobban meglátszottak 
az orosz, birodalmon a modern fejlődés nyomai. A cár fiatal korában 
nevelője, Morozov Boris volt, a főkancellár, akinek befolyása azáltal, 
hogy a cár Miloszlavszki hercegnőt vette nőül, akinek nővére Morozov- 
nak lett a felesége, hallatlan arányokat öltött. Morozov és rokonsága 
pedig régi orosz hagyomány szerint megcselekedte azt, hogy befolyását 
mindenféle sápolásra és rengeteg vagyon haráesolására használta fel, 
ami oly gyalázatosságok között ment végbe, hogy 1648-ban lázadás 
tört ki és Morozovéknak embereikkel együtt pusztulniok kellett. Most 
már a cár bizonyos önállósággal igyekezett az ország ügyeit rendbe
hozni, átszervezte a hadsereget, idegen tiszteket hívott meg és meg
teremtette a saját modern hadseregét, amely a nyugateurópai seregek
kel csaknem egyenrangúvá fejlődött. Külföldi iparosokat hívott be és 
elismerésre méltó buzgalommal igyekezett az elhanyagolt birodalmat 
modern alapokra fektetni.

Alexej cár modern szervező rendelkezései azonban az orosz nép 
kebelében nem találkoztak a kívánt rokonszenvvel. A nép kezdettől 
fogva irtózott, félt minden újítástól, amikor pedig Nikon moszkvai
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pátriárka hozzájárulásával a teljesen elmaradt, sőt mondhatni züllött 
orosz görögkeleti egyházat is reformálta — amit a moszkvai egyetemes- 
zsinaton vitt keresztül — bekövetkezett egyrészt a vallási szakadás az 
országban, másrészt az ortodox és a reformirány áldatlan harca egymás 
ellen. Az úgynevezett ó-hitüek (a raszkolnikik, a szakadárok) a refor
mált orosz egyházat elhagyták és teljesen a félművelt szerzetesek be
folyása alá adták magukat. Ó-hitűnek maradt meg az alsóbb néposztály 
zöme, míg a reformált orosz egyház hívei a nemességből, a papok több
ségéből és a városi lakókból kerültek ki. A raszkolnikik bámulatos fa
natizmussal ragaszkodtak ódon hitükhöz, a mindenféle ostoba babo
nákkal, buta nézetekkel kibélelt formákhoz. Nem vágták a hajukat, 
a szakállukat, nem érintkeztek idegenekkel, majd pedig nyílt lázadásban 
törtek ki az új rend ellen. A cár kénytelen volt birodalma jól felfogott 
érdekében kérlelhetlen szigorúsággal fellépni ellenük.

Alexej cár cl volt telve reformeszméktől s ezek közül sokat még
is valósított. Úgy kell tehát őt tekintenünk, mint az orosz birodalom 
egyik legjelesebb uralkodóját. Halála után első házasságából származott 
idősebb fia, Feodor jutott a cári trónra, aki alig hat évi (1676—82.) 
uralma alatt megmutatta, hogy atyja reformeszméit meg tudja érteni. 
Legnevezetesebb cselekedete az volt, hogy a társadalmi rangsorozalot 
megszüntette, ami természetesen a bojárok részéről forrongáshoz veze
tett. A fejleményeket azonban Feodor cár már nem érte meg, mert 
hirtelen meghalt.

Feodor cár váratlan halála után (minden valószínűség szerint 
a bojárok mérgezték meg) Joakhim pátriárka befolyására Feodor beteges 
fivére, Iván lemondott utódlási jogáról fél testvére, az alig tízéves Péter 
javára, aki Alexej cárnak második házasságából származott. A gyermek 
Péter cár helyett anyja, Natália és Matvejev Artamusz kormányoztak, 
akik ellen a Miloszlavszki-család szőtt összeesküvést és szövetkezett Péter 
cár önző, uralomvágyó mostoha nővérével, Zsófiával, valamint Galicyn 
Vazul herceggel. Ennek a pártnak kész eszközei voltak a haderő részé
ről a strelicek (az orosz „janicsárok”), akik elég okot találtak az elége
detlenkedésre hátralékos zsoldjuk miatt.

A strelicek nem sokat gondolkoztak, hanem fellázadtak és a Kreml 
vörös lépcsőjén Natália és Péter szemeláttára agyonverték a parancsno
kukat, az ősz Matvejev Dolgoruckijt számos főhivatalnokkal és tiszttel 
egyetemben. A lázadás borzalmai napokon keresztül tartottak és a vége 
az lett, hogy Pétert és Ivánt közösen elismerték cárnak és a kormány
zatot Zsófiára és Natáliára, Péter anyjára bízták.
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Előre volt látható, hogy Zsófia nem fog sokáig békében mégférni 
a kormányzótársnőjével, hanem magához ragadja a hatalmat. Elnevezte 
magát „Egész Oroszország uralkodónőjé”-nek és Galicynt vette maga 
mellé tanácsadónak. Zsófia ezek után kétségtelenül hatalmi számításból 
elhalmozta ajándékokkal, vagyonnal, méltóságokkal a streliceket, a

Nagy Péter cár.
A  lángeszű  s nagy  akaraterejű  uralkodó v o lt . A z elm aradt O roszországot reform jaival a 
n yugateurópai állam ok k ulturn ívójára akarta em eln i. Á lruhában b eu tazta  E u róp át, hogy  
k özvetlen ül tan ulm ányozza  a n yugati kultúrát. N ég y  és fél hónapig m in t közönsé
ges m unkás d o lgozott egy  am szterdám i hajóács m ű helyében . K ülönben k egyetlen  zsar
nok v o lt , k ím életlenü l ü ldözte azok at, ak ik  reform jainak ellenszegü ltek . Ú jjászervezte  
az orosz hadsereget. A p o ltava i csa táb an  legyőzte  a svéd ek et. A török  ellen k étszer is 
vezetett hadjáratot s törököknek  E urópából való k iszorítása v o lt k ü lp olitikai terveinek

végcélja.
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két Chovanszkij herceget pedig nagy méltóságokhoz juttatta. Ekképp 
az ó-orosz irány kezdett ismét hódítani s a Chovanszkijok pedig min
dent elkövettek, hogy a reformált állami egyházat megbuktassák. Most 
azonban a cselszövő Zsófia is megijedt a következményektől és attól 
való félelmében, hogy az elkapatott sterlicek hatalma még az ő fejére 
nő, másrészt pedig nem érzett semmi hajlandóságot, hogy a raszkolni- 
kiket uralomhoz juttassa, Moszkvát elhagyta, kolostorba vonult és 
onnan szólította fegyver alá a bojárokat s nemsokára a papok is meg
ígérték támogatásukat.

Erre az intézkedésre a strelicek kissé megrettentek, Zsófia a két 
Chovanszkijt elfogatta, kivégeztette, a strelicek pedig önként szolgál
tatták ki harminc főemberüket. Zsófia helyzete ezáltal megszilárdult, 
de amikor a törökök ellen vezetett két hadjárat balul végződött, Péter 
cár, a felesége, Ljaprodim Jevdokija rokonságára támaszkodva szemre
hányásokat tett Zsófiának könnyelműségéért, ami természetesen ellen
ségeskedéseket vont maga után. Zsófia a strelicekhez fordult és láza
dásra hívta fel őket, hajlandó lévén a steliceket Péter cár ellen vezetni.

Az összeesküvésről Péter cár idejekorán értesült s európai ezredeit 
azonnal fegyver alá szólította, mire a streliciek meghunyászkodtak. 
Péter a főbbeket kivégeztette, Zsófiát pedig kolostorba küldte és mint 
uralkodó cár bevonult Moszkvába.

Érdekes uralkodó volt Péter cár. Elemi erővel ébredt fel benne 
a vágy, hogy hiányos ismereteit, nevelését pótolja, kiegészítse. Katonai 
hajlamainak engedve, mindenekelőtt volt játszótársaiból egy katonai 
csapatot alakított és azt teljesen európai mintára szervezte. Nagy be
folyással volt Péter cárra, hogy alkalmat keresett arra, hogy európai 
műveltségű férfiakkal érintkezzék. Vágya támadt, hogy az európai kul
túrát közvetlenül tanulmányozza. Egy alkalommal valami ócska 
fészerben megpillantott egy rozzant angol haj ócskát, amelyet egy német- 
alföldi hajóáccsal kijavíttatott és ezen a csónakon nagy kedvteléssel 
haj ókázott a folyón. Építtetett egy kicsiny, bizony még eléggé kezdet
leges flotillát, ámde csak akkor nvilt meg előtte egy teljesen új világ, 
amikor Archangelskben megpillantotta a hatalmas németalföldi keres
kedelmi hajókat. Ez indította arra, hogy modern hajókat építtessen.

Péter cár reformer szelleme megnyilatkozott Azov ostrománál is, 
amelyet, bár hosszas, de teljesen nyugateurópai mintára vezetett ostrom 
után a törököktől elfoglalt. Ekkor már híre ment Európában, hogy 
Oroszországnak kivételesen van egy modern, nyugateurópaiasan gon
dolkodó és cselekvő cárja.
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Hogy pedig közvetlen tapasztalatokra tegyen szert, egyúttal pedig 
birodalma számára Európában összeköttetéseket szerezzen, egy népes 
orosz küldöttséget menesztett a nevezetesebb európai városokba s a 
küldöttséget álruhában maga is elkísérte. Königsbergben III. Frigyes
sel kereskedelmi szerződést kötött, majd behatóan tanulmányozta a

Lefort Ferenc, Nagy Péter cár barátja és kegyeltie.
G enfi szárm azású v o lt . H ollan d , m ajd orosz k atonai szo lgá la tba  
lép ett. M űveltsége s hűséges odaadása m egn yerte a cár barátságát. 
Jelen ték en y  m u nk át vá lla lt a cár refortörekvéseinek  a m egva lósítá 

sában. A cár ten gern agyi rangra em elte.

haderő, különösen a tüzérség szervezését. A genfi Lefort Ferenc volt 
egyik hűséges barátja és tanácsadója, aki elkísérte őt utazásaira és 
a legnagyobb önzetlenséggel fáradozott vele munkában, vagy segített 
neki a duhaj mulatságokban

Péter cár azonban Németalföldre vágyott, mert az volt a hite, 
hogy amire neki szüksége van, azt csak ott tanulmányozhatja igazán. 
Amszterdam közelében, Zaandam faluban lévő híres hajógyárakban nyolc
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napig dolgozott mint egyszerű munkás, nemsokára pedig egy amszter
dami hajóács szolgálatába lépett és 4 y2 hónapig dolgozott a „Péter 
és Pál” fregatton. Németalföldről átment Londonba, ahol III. Vilmos 
nagy előzékenységgel fogadta és elkalauzolta az angol ipar és keres
kedelem londoni telepein.

Péter cár alig tudott a bámulattól betelni. A nagy kulturális fej
lettség egészen elbűvölte. Szinte égett a vágytól, hogy mindezt Orosz
országban is meghonosíthassa és egész sereg iparost, kereskedőt, mű
vészt vett rá gazdag ajándékokkal, hogy telepedjenek meg orosz földön. 
Londonból átjött a szárazföldre, bejárta Németországot, majd Bécsbe 
és Velencébe ment, de a strelicek lázongásának hírére gyorsan hazasietett. 
Az ó-hitűek és a strelicek mozgalma ez alkalommal veszedelmes formát

öltött. Az ó-oroszok elbor
zadva gondoltak arra, hogy 
Péter cár micsoda rettene
tes módon eltévelyedett, 
amikor teljesen nyugateuró
pai mintára rendezkedett be 
és nyugateurópai „ördögi” 
szokásokat akar a népre rá
erőszakolni. Égbekiáltó bűn
nek tekintették, hogy Péter 
cár levágatta a szakállát és 
ezáltal arcát, az Isten kép
mását elcsúfította, idegen 
nyelveket tanul, idegene
ket hoz az országba, kül
földön csatangol, szóval a 
cár ilyen körülmények kö
zött nem lehet más, mint 
az Antikrisztus maga, akit 
porba kell sújtani.

Sok baja volt a cárnak 
a strelicekkel, akik az orosz 
janicsároknak voltak tekint
hetők. Elszánt, vad erkölcsű 

strelic közlegény. katonák voltak ezek, akik
R etten etes  Iván cár szervezte m eg a streiicek et, akik  f n Iv tn n n < ;n n  p ln in o n lr n t  Ií í í v p .  a car testőrei vo ltak  s egyb en  az ország állandó gya- IO iy iO n O S B il ClOJOgOKclL K O \ l
logos katonaságát a lk ották . M oszkva külön n egyed e- í rJlfp lr  F n n n lr i i k  h n t n l m o  

ben lak tak  s szám uk néha 40-50 ezer volt. t l l lC K .  1 OnOKUK n a t a t i l i a

_________



Az északi államok 11

óriási volt, mert csak egy 
szavába került és a strelicek, 
ha kellett, a cár ellen is 
fegyvert ragadtak. A streli- 
eek azért nyugtalankodtak, 
mert a cár nem tekintette 
már őket hasznavehető kato
náknak. Sűrű tömegekben 
vonultak a főváros ellen.
Amikor Péter cár erről érte
sült. az európai ezredek élén 
útjukat állotta és Moszkva 
közelében leverte őket. Két
ezer strebe esett foglyul,- 
akikkel szemben a felbőszült
cár irgalmat nem ismert.
Százával végeztette ki őket a 
saját szemeláttára, többnek 
pedig maga vágta le a fejét.
Ezzel aztán a streliceknek 
végük is lett, mert Péter 
cár feloszlatta szervezetüket, 
a cselszövő Zsófiát pedig ko
lostorba záratta.

Nem lehetett Péter 
cártól zokon venni, hogy 
ilyen közállapotok mellett 
nem tűrt meg a környezetében tanácsadót, hanem egymaga kez
dett uralkodni. Az sem szenvedhetett kétséget, hogy Péter cár önké
nyesen volt kénytelen kormányozni azt a félművelt népet, amely 
a kultúrában ellenséget, ördögi dolgot látott csak. Egy ilyen elmaradt, 
félvad ázsiai népet csakis hatalmi szigorral lehetett féken tartani 
és irányítani. Péter cár nem ismert kíméletet, pihenést, hanem szinte 
erőszakos gyorsasággal igyekezett országa elmaradottságát meg-

Strelic ezredes.
A strelic ezredes, főnök hatalm a óriási v o lt . A pa
rancsnokságuk a la tt álló n agy strelic hadsereg m ég a 
cár ellen is fegyvert ragad ott, ha a strelic főnök  

ú gy  k íván ta .

szüntetni.
Első feladatának azt tekintette, hogy a hadsereget teljesen nyugat- 

európai mintára újjászervezte. Jórészt német tiszteket hívott meg a 
legénység kioktatására és a hadseregben kíméletet nem ismerő vasfegyel- 
met honosított meg. Sok hajóácsot telepített meg az északi partvidéken
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Nagy Péter cár kivégezleti a streliceket Moszkva uecáin.
A slrelicek  a ttó l tarto ttak , h ogy  N agy  P éter, nyugateurópai reformjai m iatt e lvesztik  h a 
talm u k at, azért fö llázadtak  a cár ellen. A cár a nagy veszedelm es lázadás hírére gyorsan h a z a - 
tért külföldi tan ulm ányú tjáró l s egy  sereg élén m egü tk özött a lázadókkal. K étezer strelicet 
foglyu l e jte tt s ezeket halom ra ölette . L egtöb b jét fe lak aszta tta , m ásokat íe jvesztésre ítélt, 
ném elyiknek  ő m aga ü tö tte  le a fejét. A strelicek  uralm ának így  vége szakadt. A cár fel

osz la tta  szervezetüket s a m egm aradt a streliceket A sztrak ánb a szám űzte.

és csakhamar megteremtette és vízre bocsátotta az első orosz flottát. 
Azoknak, akik kézművességet, ipart, kereskedelmet akartak űzni, ritka 
kedvezményeket nyújtott, mindenképp azon volt tehát, hogy Orosz
ország a nyugateurópai kultúrához simuljon és méltó helyet foglal- 
hassno el az államok társaságában. Ö készítette el először Oroszor
szág címerét, amely a moszkvai címer nevezete alatt ismeretes. Két
fejű sas van rajta, a sas szárnyain és a kerületén a fejedelemségek 
címerei láthatók.
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A nagy északi háború.
( 1700— 1709. )

Ismeretes, hogy az Oroszországgal és Svédországgal folytatott 
kettős harcból Lengyelország tetemesen megfogyatkozva került ki és 
János Kázmérnak a trónról történt lemondása következtében bekövet
kezett szabad királyválasztás korszaka, amely — ismervén a lengyel ne
messég pártoskodó hajlamait — a magánérdekeknek áldozta fel az ország 
magasabb érdekeit. Mert ezeknél a királyválasztásoknál a legundokabb 
pénzéhség és kapzsiság ülte gyalázatos torát s Lengyelország a maga 
szomorú sorsát, amelynek okai a nemesség politikai erkölcstelenségében 
rejlettek, nem kerülhette el.

János Kázmér lemondása után az elkeseredett választási harc 
Visnoviecki Mihályt emelte a trónra (1669—73.), aki oly tehetetlen, 
gyáva volt, hogy sírva fogadta el a koronát. Alig négy évi árnyék
uralom után meghalt, utóda Szobieszki János lett, aki III. János név 
alatt foglalta el a trónt (1674—96.). 0  volt, mondhatni, az utolsó ne
vesebb lengyel király, aki modern reformokkal akarta birodalmát meg
erősíteni, ez azonban a nemesség ostoba féltékenységén hajótörést szen
vedett. Bécs felmentése végett viselt török hadjáratait már ismertettük 
és ott megemlítettük azt4s, hogy győzelmei minő európai hírt szereztek 
nevének. Az oroszok fölött 1673-ban Chocim mellett aratott győzelmé
nek emlékére XI. Ince pápa egy remekmívű karddal ajándékozta meg, 
jelezve ezzel, hogy János király kötelessége a katholikus egyházat az 
orosz invázió ellen megvédelmezni. János király halála után újból ki
tört a marakodás a gazdátlan trónért, minden közeli és távoli ország 
hercegei versenyeztek a trónlicitálás útálatos színjátékában. Váratlanul 
az úgynevezettt francia pártnak komoly versenytársa akadt I. Frigyes 
Ágostban, aki végtére is pénz, ígéret, utóbb pedig haderő segélyével le 
is gyűrte az ellenpár tot és 1698. elején megkaparintotta magának a 
trónt. Nyilvánvaló volt, hogy egy olyan országnak, ahol a közviszonyok, 
politikai erkölcsök annyira sülyedtek, szerencsés jövendőt jósolni már 
nem lehetett és lehetetlen volt megakadályozni az ország pusztulását.

Lengyelországot és Oroszországot nagyon akadályozták fejlődé
sükben a svéd parti területek, mert ezek nélkül sem szabad kereskedel
met nem lehetett észak és északnyugat felé folytatniok, sem pedig a köz
lekedés zavartalansága nem volt biztosítva. Svédország ellen tehát az 
említett két ország a békekötések dacára állást foglalt. Péter cár kész-
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seggel állapodott meg Ágost lengyel-szász királlyal a svédellenes szövet
ségre vonatkozólag. A szövetséghez csatlakozott nemsokára IV. Frigyes 
dán király is, aki a szászokkal kész haditervet dolgozott ki a svéd ha
talom megtörésére.

A szövetségesek azonban nagyon elszámítolták magukat, mert 
XII. Károly svéd király nem volt az az uralkodó, aki megijedt volna 
a saját árnyékától. Mindenki azt hitte, hogy XII. Károly tapasztalatlan, 
ijedős fejedelem, akivel hamarosan elfognak bánni. Pedig XII. Károly 
egészen más volt, mint amilyennek képzelték. Atyja, XI. Károly halála 
után került a trónra s egyideig regens kormányzott helyette. A svéd 
parlament azonban megunta a régensséggel járó bajokat s a nemesség 
javaslatára XII. Károlyt hamarosan nagykorúnak nyilvánította. Két mi
nisztere, Potusz és Piper nagy tekintélyben állottak XII. Károly előtt, 
mindazonáltal Károly király sokkal függetlenebb, önállóbb gondolkodású 
volt, semhogy sokáig rászorult volna a tanácsadókra. XII. Károly nem 
volt valami lángeszű politikus, de megvolt a gyors áttekintése, gyakor

lati érzéke és nem tudta egy
hamar elveszíteni a bátorsá
gát. Különben katona volt, 
annak érezte magát tetőtől- 
talpig. Rendkívül erkölcsös, 
mondhatni puritán életet élt, 
csak a vadászatnak volt nagy 
kedvelője.

Katonáival szemben 
szigorú fegyelmet gyako
rolt, de ugyanakkor ha vala
mely katonai vállalkozása 
sikerült, az érdemet nem fog
lalta le magának, hanem 
katonáira hárította.

XII. Károly éppen va
dászaton v*lt, amikor hírül 
adták neki, hogy a szászok 
betörtek Livlandba. Károly 
király nyugodtan befejezte 
a vadászatot, azután elment 
az országgyűlésre és kijelen- 

Lcngyel katona Szobieszki János hadseregében. tette :
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„Igaztalan háborút 
nem fogok indítani, de 
az igazságos harcot mind
addig nem hagyom abba, 
amíg az ellenséget le nem 
verem !”

így is cselekedett.
Gyorsan összeszedte se
regét és villámgyorsan 
megtámadta a dánokat, 
akik Schleswigben gyüle
keztek. A svéd flotta 
ágyú tüzelésének fedezete 
mellett XII. Károly 
Kopenhágától északra 
sietve partra szállott és 
minthogy a dánok nem 
merték megtámadni, 
nyugodtan bevárta se
gélycsapatait és azután 
Kopenhága ellen indult.
Ekkor IV. Frigyes dán 
király Travendahlban bé
két ajánlott és kilépett a 
svédellenes szövetségből.

Amíg ezek történ
tek, a szászokkal egye
sült oroszok átmentek 
a svéd kelettengeri terü
letre. Ágost király húsz
ezer ember élén körül
zárta Rigát és száz ágyúval kezdte lövetni, de sikertelenül, úgyhogy az 
ostrommal nemsokára fel is hagyott. Péter orosz cár vállalkozása sem 
járt kellő sikerrel. Harmincezer emberrel Narvát akarta megvívni, ami
kor Károly király alig hatezer emberrel megérkezett, hogy Rigát fel
szabadítsa. Arra a hírre, hogy Péter cár Narva előtt áll, seregével óriási 
viharban átkelt a tengeren és alig nyolcezer emberrel óriási fáradalmak 
között megérkezett Narva elé. Váratlan megjelenésétől Péter cár anv- 
nyira megrettent, hogy sietve hazautazott és a vezérletet átadta Crov

XII .  Károly svéd király.
T izen ötéves korában ju to tt  a  trónra. A lengyelek , d ánok  
és oroszok elérkezettnek  v élték  az id ő t, hogy a svédek  
nagyhataim i á llását m egd ön tsék  és szövetk eztek  ellene. 
D e K ároly sorban m egverte ők et. M időn azon b an  Orosz
ország belsejébe h ato lt, a p o ltava i c satáb an  súlyos vereséget 
szen ved ett. Serege roncsaival T örökországba m enekült. 
Csak n égy  év i kaíandos élet u tán  tér t v issza  országába, 
m elyet a legnagyobb  rendetlenségben  ta lá lt . D e a harcias 
király m ost sem p ihent m eg, újjászervezte seregét és be
tört S védországba. Itt egy  éjjeli várostrom nál ellenséges  

go lyó  v e te tt  véget kalandos életének.
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hercegnek. Croy nem mert a nem nagyon képzett orosz katonasággal 
támadni, hanem sáncok védelme mögé vonult meg velük a Nareva 
folyó mellett. A svédek nem sokat várattak magukra. A svéd lovasság 
mint a vihar támadta meg az oroszokat és az orosz lovasságot beleker
gette a folyóba, másnapra pedig az egész megmaradt orosz sereg meg
adta magát .

A következő év telét XII. Károly hadikészleteinek kiegészítésé
vel töltötte el. Az oroszoktól nem igen tartott, hanem 1701-ben a len
gyelek és litvánok ellen fordult. Károly király oly merész volt, hogy 
Riga alatt a szászok és oroszok szemeláttára csónakokon átszállíttatta 
seregét a Dünán, a szász sereget hamarosan tönkreverte, mire az oro
szok sietve elmenekültek. XII. Károlynak most az volt a közvetlen 
célja, hogy Lengyelországba vonuljon be. A svéd kelettengeri határok 
miatt nyugodt lehetett, miért is egész bosszúját és keserűségét Ágost 
királyon akarta kitölteni, remélvén, hogy letaszíthatja a trónjáról.

Szorosan véve a ,,lengyel köztársaság” nem állott hadilábon a 
svéd királlyal, csakis Ágost szász király, aki azonban a hadakozás alap
jául és támaszául a lengyel területet választotta s úgy tüntette fel 
a háborút, mintha azt a lengyelség érdekében kezdeményezte volna. 
XII. Károly beavatkozott mindenekelőtt Lengyelország belső ügyeibe 
és elfoglalta a litvánok egy töredékének biztatására Koonot. Ágost 
király persze most ugyancsak megrettent és okvetlenül ki akart békülni 
Károly királlyal, de ez annál makacsabbul elutasította a békeajánlatot, 
mert úgy vélte, hogy a lengyelség zöme nem akarta a háborút, Károly 
király megfelelő haderővel Koono és Grodnón keresztül Vsrsó felé indult 
azzal az állítólagos szándékkal, hogy a „lengyel köztársaság”-ot Ágost 
királytól megszabadítja.

Hamarosan be is vonult Varsóba. Most azonban csalódnia kellett 
a lengyel nemességben, mert a szenátus szász segítséget kért és egy
úttal Lubomirszki vezérlete alatt harcba indította a lengyelséget. Ágost 
szász király a lengyel segéderővel Klisszov mellett útját állotta Károly 
királynak, de ennek jóval gyengébb serege tönkreverte a király had
erejét és erre XII. Károly svéd király bevonult Krakóba.

Minden jel arra mutatott, hogy a lengyelek mégis Ágost király 
mellé állanak. A szandomierci országgyűlés ezt határozatilag kimondta 
és felszólította XII. Károly királyt, hogy vonuljon ki Lengyelország 
területéről. Károly király erre persze választ sem adott. Erre Ágost 
király a szász sereggel Thornba vonult, egy másik sereget meg a Na
reva mellett hagyott. De mialatt ez történt, úgy látszott, hogy a len-
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gyelek közhangulata a svédek mellé szegődött, mert Lubomirszki fő
hadvezér alkudozásokba bocsátkozott Károllyal, a galíciai nemesség 
svéd oltalom alá helyezte magát, Radziepovszki prímás pedig nyíltan 
Ágost szász király ellen foglalt állást.

Most a lengyelországi helyzet érdekes változásokon ment keresz
tül. Miután nyilvánvalónak látszott, hogy a svédek újabb hódításai 
folytán lengyel érdekek vannak sértve, a lublini lengyel országgyűlés 
Ágost király jelenlétében elhatározta, hogy ötvenezer harcost állít talpra, 
amennyiben XII. Károly kielégítő választ nem ad, Ágost király tár
gyaljon az oroszokkal kötendő szövetségről.

Minthogy a nagylengyelországi küldöttek erre az országgyűlésre 
nem kaptak meghívást, ellenszövetséget hoztak létre Ágost király tervei
vel szemben. Az ellenszövetségesek segélyére jött több svéd győzelem 
is. Pozent a svédek bevették, Thorn megadta magát, mire Ágost csak
ugyan megkötötte Péter cárral a szövetséget.

Erre Radziepovszki lengyel érsek döntő lépésre határozta el magát. 
Varsóba egybehívta az országgyűlést, ahol XII. Károllyal egyetértve 
azt javasolta, hogy csatlakozzanak a nagylengyel ellenszövetséghez.

A varsói országgyűlés határozatának hatása csakhamar mutatko
zott, különösen akkor, mikor Horn svéd tábornok titkos iratokat mutatott 
be az országgyűlésnek, amelynek értelmében Ágost király a béke zálo
gául lengyel területet ajánlott fel a svéd királynak. Erre a varsói ország- 
gyűlés a trónt megüresedettnek jelentette ki és az érsek javaslatára 
Szobieszki Jakab hercegnek ajánlotta fel a trónt.

A kellemetlen hírekre Ágost király Szászországból Krakóba 
sietett és Szandomiercbe összehívta a külön országgyűlést. Ez minden
esetre kellemetlen volt a svéd királyra, mert az, hogy egész Lengyel- 
ország elszakadt volna Ágost királytól, e szerint nem vált valóra. Károly 
király tehát svéd őrséget helyezett el Varsóban és Renszkjöld tábor
nokot kilencezer emberrel Krakó ellen küldte, ahol Ágost király tar
tózkodott, mire ez onnan elsietett.

Radziepovszki érsek Ágost királyt nyíltan trónvesztettnek jelentette 
ki és királyválasztó gyűlést hívott egybe. A választás, bár nem egy
hangúlag, a svéd király jelöltjére, Leszcinszki Szaniszlóra, a poseni 
vajdára esett.

Ez a királyválasztás azonban nem a békének, hanem a polgár
háborúnak lett a kútforrása. Ágost királynak ugyanis még mindig 
tetemes pártja volt. Nehéz lett tehát a svéd király helyzete, mert vé
dencét el kellett ismertetnie egész Lengyelországgal. Mindenekelőtt
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Krakó ellen fordult, de Ágost óvatosan elvonult előle, majd pedig 
gyors támadással Ágost király bevette Varsót, miközben a svéd király 
Lemberget kerítette hatalmába. Az a kísérlete azonban, hogy a 
szászokat leverje, nem sikerült, mert ezek nagyon erősen tartották 
magukat.

Nem férhetett szó ahhoz, hogy Károly király Lengyelországban 
megtartotta a katonai fölényét, a szászokat gyors visszavonulásra kény- 
szerítette, mire újból két vajdaság fogadta el királyul Leszcinszkit. Erre 
a hírre Radziepovszki érsek összehívta a 1 or mázó országgyűlést Var
sóba, amit a szászok meg akartak akadályozni, de a szász sereget Károly 
király Rakovice mellett fényesen tönkreverte, mire Leszcinszkit király
ivá koronázták. De még mindig nagy terület vallotta magát Ágost 
király hívének, előre látható volt tehát, hogy újabb fegyveres mérkő
zésekre kerül a sor.

A harc nemsokára meg is kezdődött. Károly király megjelent 
Grodno előtt, de csatát nem tudott kierőszakolni, mert Ágost király 
elsietett onnan, de Schulenberg tábornoknak adott utasítást, hogy tizen
nyolcezer emberrel siessen Renszkjöld svéd generális ellen, támadja meg, 
ezalatt majd ő megkerüli a svédeket. Schulenberg tábornok a parancs 
szerint cselekedett azzal a különbséggel, hogy nem ő verte meg Prons- 
kell mellett a svédeket, hanem ezek őt és az oroszokat.

Az oroszok most már sietve hátráltak és visszamentek orosz terü
letre. Károly király most azt tervezte, hogy Szászországot fogja meg
fenyíteni. Húszezer ember élén bevonult Szászországba. Ágost király, 
aki sohasem tartozott a bátrak közé, erre úgy megijedt, hogy kö vetí
tőket, békealkuszokat küldött ki a svéd király táborába, akinek a len
gyel trónról való lemondását is felajánlotta. XII. Károly Altranstádt- 
ben kötötte meg a békét Ágosttal.

XII. Károly ekkor állott hatalma tetőpontján.
Annyi haszna mindenesetre volt a svédeknek, hogy Szászországra 

meglehetős hadisarcot vetettek ki, azt be is hajtották, a sereg hiányait 
pótolták, lovakat szereztek be, sőt újoncokat is szedtek és ekkép a svéd 
sereg meggyarapodva és felfrissülve hagyta el a szász területet, hogy 
Lengyelországon keresztül az oroszok ellen vonuljon. Erre a svédeknek 
elég komoly okaik voltak.

Amíg a svéd király Leszcinszki Szaniszló részére meghódította 
a lengyel alföldet és azután Szászországot szállotta meg, Péter cár a 
kelettengeri tartományokban vetette meg a lábát. Vezére Szeremetjev 
a kisszámú tartalék svéd csapatok legyőzése után meghódította Észt-
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országot, Livlandot és Dorpatot. Azután maga a cár foglalta cl ke
mény ostrom után Narvát.

Nevezetes történeti esemény volt, hogy Péter cár éles eszével 
csakhamar belátta, hogy neki a Néva-folyó torkolatára feltétlen szük
sége van, mert enélkül nem képes a belső Oroszország és a Keleti- 
tenger közötti forgalmat biztosítani. Elfoglalta Noteborgot, majd a kis 
Nyenschana erődöt vette be az Ochta torkolatánál, közvetlenül a mai 
Pétervár közelében. Ez a környék lett Pétervár alapja, Péter cár ritka 
merészséggel a svéd flotta szemeláttára vetette meg a mai Pétervár 
alapjait és nem törődve a minden oldalról fenyegető veszedelmekkel, 
sokezer jobbágyot hozatott, akiknek felét a mocsárvizek gőze ugyan 
elpusztította, de a megmaradt másik fele a mocsaras vidéket féltőitől te 
és megerősítette. Az új telep védelmére Kotlin szigetén emeltette Péter 
cár Kronstadt erődöt és az egész környéket gondosan szabályoztatta.

Már kezdtek mutatkozni azok a jelek, amelyekből az oroszok elő
nyomulására lehetett következtetni. Igaz ugyan, hogy Lewenhaupt 
svéd vezér alig kétezer ember élén a háromszor akkora orosz sereg 
felett fényes győzelmet aratott, de amikor Szeremetjevnek maga a cár 
jött negyvenezer harcossal segélyére, Lewenhaupt kénytelen volt sietve 
meghátrálni.

A svéd királynak válságossá kezdett alakulni a helyzete. Egy
magára volt utalva, mert lengyel segítségre komolyan nem számíthatott, 
viszont a szászokkal semlegességet fogadtatott. Amikor Varsó mellett 
harmincnégyezer emberrel megpihent, az Oroszország ellen intézendő 
hadjárat tervével foglalkozott. Amint a Visztula befagyott, seregével 
átkelt a jég hátán és Grodno elé érkezett. A svéd tisztek azt ajánlot
ták Károly királynak, hogy előbb a Balti vidéket szabadítsák fel, de 
a svéd király merészen elhatározta, hogy egyenesen Moszkva ellen indul 
és azt foglalja el. Ezt a tervét arra alapította, hogy képes lesz fellází
tani az elégedetlen kozákokat, a tatárokat és szövetséget köt a török
kel, nem szólva arról, hogy lengyel támogatást is remélt.

Szó sem férhet ahhoz, hogy az ukrainai kozákok elégedetlenek 
voltak, mert a cár megfosztotta sokféle kiváltságos jogaiktól, ők pedig 
szívesen ragadták meg az alkalmat, amely függetlenségük vissza vívá
sára kínálkozott. Eőnökük, Mazeppa is pártolta a svédekkel való szö
vetkezés eszméjét.

Mazeppa Stefanovics Iván kozákfőnük a lengyelországi Podoliá- 
ból származott és fiatal korában János Kázmér lengyel király udvará
hoz került. A csinos fiatalember azonban nem minden ok nélkül ma-
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gára vonta egy lengyel mágnás féltékenységét. A mágnás igazi lengyel 
nemesi durvasággal elégítette ki a bosszúját Mazeppán. Bérencekkel 
megtámadtatta Mazeppát, pőrére vetkőztette és egy vad ló hátára kK

Mazeppa János kozákfőnök.
Ifjúkorában János kázm ér lengyel k irály udvarában  élt. Itt e lcsáb íto tta  egy  elő
kelő lengyel nem es feleségét. A m egcsalt férj egy  vad ló hátára k ö tö zte tte  a m ez
telenre v etk ő zte te tt  ifjút. A vad paripa U krajnába vá g ta to tt  vele s a kozákok  
szedték  le hátáról az á ju lt M azeppát. A kozákok csakham ar főnökükké válasz
to tták . N agy  P éter cár ped ig  U krajna fejedelm évé te tte . D e M azéppa partot 
ü tött a cár ellen s részt v e it  X II . K ároly svéd király O roszország ellen vezetett  
h adjáratában  is. A p o ltava i vereség u tán  a svéd  k irállyal eg y ü tt ő is Török

országba m en ek ü lt. I tt  is h a lt m eg, á llító lag  m egm érgezték .

töztette, a lovat pedig ostorcsapásokkal kiverték a határból. A meg
bokrosodott vad paripa Mazeppával együtt elvágtatott és Ukrajnába 
a kozákokhoz jutott el, ahol végre erőtlenül összeesett. Az áléit, elerót-
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lenedett ifjút ukrajnai kozákok vették a gondozásuk alá, akiknél Ma- 
zeppa továbbra is megmaradt és belépett a szervezetükbe. Bátorsága 
és körültekintése miatt az ukrajnai kozákok nemsokára hetmanjuknak 
választották. Péter cár gyakran kegyeivel tüntette ki Mazeppát, aki 
azonban a cár brutalitásai által sokszor mélyen sértve érezte magát.

Mazeppa, amint XII. Károly közeledtéről értesült, azonnal fel
ajánlotta neki az ukrajnai kozákok támogatását. A svéd király nagy 
reményekkel indult el útjára, de nem vetett számot az óriási terüle
tekkel, amelyeken át kell haladnia és nem gondolt arra sem, hogy min
den talpalattnyi föld ellenséges terület, ahol nyugalma aligha lesz.

Kezdetben a svéd királynak kedvezett a szerencse. Átment sere
gével a Berezina-folyón és Golovcsinnál Mencsikov sokkal erősebb sere
gét legyőzte. Itt kezdődött azonban a svéd sereg veszte. Az ugyanis 
már kétségtelennek látszott, hogyha Károly király Mohilev irányában 
tovább siet, hamarosan eléri Moszkvát és be is fogja azt venni. Ámde 
Károly király eltért az eredeti tervétől és ezzel aztán sorsa is meg 
volt pecsételve.

Az történt ugyanis, hogy amint Károly király Mohilevbe érkezett, 
Mazéppa futárja várta már őt. Mazeppa arra kérte a királyt, hogy sies
sen Ukrajnába, mert különben a kozákok támogatására nem számíthat. 
Károly király kezdetben ingadozott, mert Lewenhaupt svéd vezér egy 
másik sereggel, tetemes élelemmel és hadiszerrel közeledett, hogy csatla
kozzék a királyhoz. Károly király döntött. Elfogadta Mazeppa aján
latát, Moszkva ostromát elejtette és utasítván Lewenhauptot, hogy 
kövesse őt délre, elindult Ukrajnába.

A svéd sereg óriási nélkülözések között vonult le dél felé. Hosszas, 
végtelennek látszó, kedvetlenítő menetelések pián megérkezett Károly 
király Ukrajnába, ahol azonban óriási csalódásra ébredt. Mazeppa 
ugyanis alig hétezer kozákkal várta a királyt, mert a többi nem volt 
hajlandó elhagyni a cárt. Károly királynak Lewenhaupt csatlakozása 
folytán harmincezer embere volt ugyan, de csakhamar be kellett látnia, 
hogy eltévesztette számításait. Óriási távolságok állottak előtte, nem 
volt sehol hátvédje, összeköttetése, körülötte mindenütt ellenséges 
vidék, jött a szigorú tél és közeledtek a cár seregei.

Talán még menekülhetett volna a svéd király, ha nem oly ma
kacs és visszavonul észak felé. Károly király azonban eredeti tervétől 
nem akart tágítani és azon volt, hogy a törökkel hozzon létre szövet
séget. Ukrajnából nem mozdult, sőt hadiszerek hiányában az oroszok 
által jól megerősített Poltavát vette ostromzár alá.
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1709 tavaszán a svéd sereg helyzete válságosra fordult. Május
ban megérkezett a poltavaiak segélyére Mencsikov, sőt már júniusban 
maga a cár is odaérkezett, hogy a döntő csatában lelkesítse katonáit.

Az orosz sereg Poltavánál kezdte meg a támadást, amikor XII. 
Károly a lábán sebet is kapott. Egyidejűleg az orosz sereg átment 
a közeli folyón és gyorsan közeledett a svédek táborához. A svéd sereg 
határozott hátrányban volt. A svédek alig voltak húszezren, ezeknek is ne
gyedrésze beteg volt, maga a király sebesülten még lóra sem tudott ülni. 
Hiányoztak a hadiszerek s az ágyúk is, holott az oroszok negyvenezren 
hetvenkét ágyúval állottak a svédekkel szemben.

Szentpétervár és környéke a város megalapítása idejében.
N agy  P é ter  cár eredetileg  csak  egy  várat akart it t  ép íten i a svédek  ellen. A  svéd ek  leve

rése u tán azonban  elhatározta , h ogy  itt  ép íti föl székhelyét is.

Julius 8-án volt a nevezetes csata Poltavától északra. A svédeket 
Renszkjöld vezette és noha a svédek bámulatos eréllyel támadtak és 
védekeztek, sorsuk csakhamar eldőlt, hátrálniok kellett, vereséget szen
vedtek.

A svédek a Dnjeperen át török földre akartak menekülni, de nem 
volt elég vízi járóművük, így csak mintegy ezren, azok között a király 
és Mazeppa jutottak át török földre. Tizenhatezer svéd pedig másnap 
Mencsikov előtt lerakta a fegyvert.

A győzelem nagy örömet okozott a cárnak. Örömében ezt írta 
a cár Apraxin tábornoknak :

„Csak most tehettük le végképpen Pétervár alapköveit !”
Ebben a cárnak igaza volt, mert nem kellett most már a svédek-

V '
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tői északon tartania, már pedig Péter cárnak mindig az volt az álma., 
hogy valamiképp északon erősítse meg, biztosítsa országa határait.

Ez most végre sikerült is. Nagy Péter az 1703. évben megalapított 
Szentpétervárat — ahol eredetileg csak egy várat akart felállítani — 
most már annyira kiépítette, hogy 1712-ben székhelvévé is választ
hatta.

A poltavai esata után. —- Svédország hanyatlása.
é

XII. Károly király csekélyszámú fegyveres hívei és Mazeppa 
kíséretében barátságos fogadtatásra talált török földön. Tartózkodási 
helyéül Bender mellett Varnica falut jelölték ki, amelyet a svéd király 
valóságos megerősített sánctáborrá alakított át. Mazeppa alig néhány 
hétig bírta ki az új helyzetet, mert megmérgezte magát.

A svéd király, bár helyzete reménytelen volt, nem hagyott fel a 
harcias terveivel. Elhatározta, hogy a török szultánt Oroszország ellen 
háborúra ingerli és ekképp visszaszerzi azt, amit elveszített. Károly király 
konstantinápolyi megbízottja, Poniatovszki Szaniszló a török főváros
ban keresztülvitte azt, hogy a szultán környezetében a háborúspárt 
kerekedett felül. Mohamed Baltacsi nagyvezér csakhamar felszólította 
a cárt, hogy az azovi és taganrogi erődítményeket bontássá le, az orosz 
csapatok Lengyelországból vonuljanak ki, a svédek pedig kapják vissza 
a korábban meghódított területeket.

A cár mindezekre választ sem adott, mire Törökország megizente 
a háborút. Péter cár erre mintegy ötvenezer ember élén gyors menet
ben a Pruthig nyomult elő, de Falcsi mellett egyszerre csak azt vette 
észre, hogy háromszoros túlerő fogta körül. A cár helyzete rendkívül 
aggasztó volt, mert az előtt állott, hogy seregével együtt török fogságba 
jut. De ekkor Péter cár második felesége, Katalin mesés ajándékokkal 
megvesztegette a török nagyvezért és rávette, hogy kössön békét. Ez 
meg is történt s Péter cár és a serege megmenekültek.

XII. Károlyt végtelenül bántotta a nagyvezér árulása és ezért 
panaszt is emelt a szultánnál, aki erre ismét hadat izent a cárnak, de 
a háborúból alattomos mesterkedések folytán semmi sem lett. Harmad
szor is elment a hadizenet a cárhoz, de harmadszor is abba maradt 
a háború. Oka ennek utóbb az volt, hogy a szultán mégsem akart 
egy idegenért véres háborút indítani, másrészt XII. Károly király any- 
nyira otthonosnak érezte magát török területen, hogy nem is gondolt 
a távozásra, noha erre a szultán felszólíttatta. Végre is katonaságot kel
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lett ellene mozgósítani. Egy évig mint fogoly élt a svéd király Dri- 
nápoly mellett, de aztán visszakapta szabadságát s a Svédországból 
érkező aggasztó hírekre hazament.

Mindaz, amit XII. Károly bámulatos vezéri zsenialitásával ki 
vívott, részint egyszerre, részint lassanként semmivé törpült. Ágost 
szász fejedelem IV. Frigyes dán királlyal újból szövetségre lépett a 
svédek ellen, csatlakozott ehhez Brandenburg-Poroszország, végül Orosz
ország is. Ágost fejedelem értésére adta a lengyeleknek, hogy Lengyel- 
országba érkezik és tizenháromezer ember élén be is vonult Varsóba, 
a lengyelek pedig tömegesen siettek eléje, hogy hódotalukat bemutas
sák. Elkezdődött tehát újból az északi háború. Az oroszok bevették 
Elbinget, majd Rigát, mire Péter cár Észtországot és Livlandot bekebe
lezte Oroszországba.

Finnországot is ekkor hódították meg az oroszok. Wiborg, Albő, 
Helsingfors rendre megadták magukat, Tamenfors mellett pedig a svéd 
sereg súlyos vereséget szenvedett. Hangodéi mellett vívták az oroszok 
az első tengeri csatát a svédekkel, még pedig fényes győzelemmel.

A többi európai országok, főként azok, amelyek tengeri haderőre 
is támaszkodhattak, a további bonyodalmak elkerülése végett Svéd
országot semleges területnek akarták nyilvánítani. A svédek azonban 
ebbe nem egyeztek bele, hanem folytatták a háborút. A dánokat Hel- 
singborg, majd Gadeburch mellett Steenbach svéd vezér nagy fölénnyel 
megverte, de már a következő évben Tönning mellett kénytelen volt 
magát a dánoknak megadni.

Ekkor Károly Frigyes holstein-gottorpi herceg és Poroszország 
szövetségre léptek az oroszok ellen, de nem tudtak lényeges eredményt 
elérni, csak Poroszországnak sikerült Stettint és környékét pénzzel 
megváltani az orosztól. így állott a helyzet, amikor 1714 november 
végén megjelent Stralsundban — XII. Károly. Úgy érkezett, mint egy 
menekült, azt sem tudta, hogy mihez fogjon, de végtelen büszkesége 
nem hagyta nyugodni. Amikor értesült, hogy Poroszország Stettint 
megvásárolta, hadat izent, mire a poroszok harminckétezerén és huszon
nyolcezer szász Stralsundot körülkerítették, ahonnan a svéd király még 
idejekorán kimenekült, Stralsund pedig megadia magát s ezzel aztán 
az északkeleti vidéken sok svéd terület a jutott szövetségesek birtokába.

Szomorú kilátások nyíltak a svéd király számára. Országa folyton 
kisebb lett, népe már kezdett kimerülni a véget nem érő és amint 
látszott, eredménytelen hadakozásokban. De XII. Károlyt beteges harci 
ösztöne nem hagyta békében. Kárpótolni akarta magát Norvégia meg
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hódításával. Uj sereget állított talpra, még a tizenötéves gyermekeket 
is besoroztatta. Az 1718. év folyamán akarta XII. Károly Norvégiát, 
svéd uralom alá juttatni. Annfeld svéd tábornok eljutott Drontlieim 
elé, a király pedig a fősereggel Frederikshuld mellett a dánok által 
erősen megszállott várat vette ostrom alá. Itt aztán fegyverlövés érte. 
és 1718 december 11-én XII. Károly király meghalt.

Svédországnak tehát nem volt királya. A trón betöltése nagy 
mértékben a hadseregtől függött és Dücker tábornok rá akarta venni 
a holstein-gottorpi herceget, Károly Frigyest, hogy kiáltassa ki magát 
királynak. Ennek azonban nem volt bátorsága, a svéd nemesség pedig, 
amely ráunt immár a háborúra és megelégelte az abszolút királyi hata
lom által okozott terheket, Svédországból választókirályságot alakított 
és a trónra XII. Károly fiatalabb nővérét, Ulrika Eleonórát és ennek 
férjét, I. Frigyes hessen-kasseli fejedelmet emelte.

A nemesség azonban, amelynek a múltból elég tapasztalata volt 
abban az irányban, hogy a túltengő királyi hatalom mennyire árthat 
a nemzetnek, előre is azon volt, hogy csak árnyék-királyságot tűrjön 
meg. A kormányzást a birodalmi tanácsban öt állami főméltóság intézte, 
a koronának csak két szavazata volt, a hadsereg a királynak és a par
lamentnek tette le a hódolati esküt.

Ezek után a nemesség a királlyal egyetértőleg külön-külön békét 
kötött minden ellenfelével.

Hannovertől és Poroszországtól a területátengedésekért három 
millió tallért kapott, Finnországot visszakapta, de egyébként minden 
olyan terület, amelyeket XII. Károly szerzett, végleg elveszett.

Oroszországgal, miután az orosz flotta három ízben pusztította 
végig a svéd partvidéket, Nystadtban kötött békét Svédország. Ezzel 
azután végképp lehanyatlott Svédország nagysága, hosszú ideig meg
szűnt nevezetesebb szerepet játszani. Az északi háború következménye 
tehát Oroszország kialakulása lett.

Nagy Péter, „Kelet császára.“

Az északi háború szerencsés befejezése Oroszországra nézve rend
kívül sokat, mondhatni mindent jelentett. Hatalmának, fejlődésének 
igazi alapját ez vetette meg. Nagy Péter cár jogosítva érezte tehát ma
gát arra, hogy valamiként nyugaton a római császárság intézményét 
politikai hagyományképp fenntartották, akképp a cár, mint kulturmisszio- 
nárius, a keleten szintén felvehesse a „császár” címet és a kelet-római csá
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szárok utódának tekintse magát. Hogy Péter cár micsoda címet hasz
nált, az elvégre nem volt fontos. Ellenben fontos volt az, hogy minő 
birodalomfejlesztő tervekkel foglalkozott.

Péter cár nagyon is belátta, hogy neki nyugat felé terjeszkednie 
alig lehet. Itt elérte már mindazt, amit elérhetett. Igazában csak 
déli és délkeleti iránvban fejleszthette, naevobbíthatta birodalmát. 
Leghamarabb a per
zsákkal jutott vi
szályba. Amikor 
ugyanis kémei által 
értesült arról, hogy 
a fegyveres vállal
kozás a perzsák 
földjén sikerrel ke
csegtet, a Kaspi- 
tengeren hatalmas 
flottát gyűjtött össze 
és százezernél több 
katonát szállított át 
a kaukázusi partokra 
és be^ftte Derben- 
tet, Dagesztán kul
csát.

Hamarosan Baku 
is orosz kezekbe ke
rült és ami Perzsiát 
illeti, ettől ugyan az 
oroszok bátran nyo
mulhattak volna to
vább, ellenben meg
akasztotta a további 
terjeszkedést a törökök fenyegetőzése. Péter cár tehát elég ravaszul 
megegyezett a portával abban, hogy a Kaspi-tenger a Kur vidékig 
legyen orosz, Tebrisztől Tifliszig terjedő terület pedig legyen a 
törököké.

Ezzel az egyezménnyel Perzsia a jelentőségteljes országok soro
zatából végleg kiesett.

Péter cárról meg kell állapítani, hogy tervei, cselekedetei nem vol
tak véletlenek. Ellenkezőleg. Nagyon is számítolt és minden lépése mö-

Nagy Péter cári koronája.
Az északi háború győzelm es befejezése után N a g y  P éter, m int 
a keletróm ai császárok  u tóda fö lv e tte  a császári cím et s új, 
m esés értékű koronát k ész ítte te tt , am elynek  alakja azonban  

m egtartotta  a régi orosz koronák jellem ző form áját.
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gött valamely számítás rejlett. De minden cselekedete között feltűnt 
az, hogy óriási birodalmát bizonyos kultúrnívóra akarta emelni és 
inkább húzódott a nyugateurópai szokásokhoz, semmint cári elődeinek 
hagyományaihoz. Annyi tény, hogy sok durva vonás volt még benne; 
így szerette a duhaj dorbézolást, ha pedig cári haragja magas fokra 
hágott, a környezetét saját felséges tenyereivel pofozta végig, vagy 
rugdalta ki a szobájából. Ezek azonban egyéni fogyatkozások voltak. 
Nem lehet eltagadni, hogy a cár reformjai sok tekintetben eredményte
leneknek bizonyullak, mert Péter cár nagyon sietett és egyszerre vagy 
legalább is aránytalanul rövid idő alatt szerette volna birodalmát kultúr- 
országgá varázsolni. Nemcsak arra törekedett, hogy nagyszabású refor
mok által emelje népe műveltségét, hanem azt követelte, hogy alattvalói 
még külsőségekben is kövessék a nyugateurópai szokásokat. Megparan
csolta, hogy az emberek európai szabású ruhában járjanak, hosszú sza
kállukat vágják le és aki nem engedelmeskedett, azon erőszakosan haj
tották végre a cár rendeletéit.

Bizonyos azonban az, hogy külföldiek segedelme nélkül alig bol
dogulhatott volna. Nagyon sok német, németalföldi, angol, francia tele
pedett meg orosz földön, különösen németek, úgyhogy az intézményeken 
és az eredményeken meglátszott a germánizmus bélyege. Persze emellett 
akadtak oroszok is, akik hathatósan támogatták a cárt munkájában. 
Ilyen nevezetes orosz férfiú volt Mencsikov Danilovics Sándor herceg, 
aki egy istállólegénynek volt a fia. Mint katona és mint államtanácsos, 
egyaránt nagy hasznára volt Péter cárnak. Nagy emberismerete volt, 
éleseszű, találékony, de pénzre éhes, aki a kisebb-nagyobb vagyonhará- 
csolástól sem riadt vissza. Hűséges segítőtársa és felindulásában mérsék
lője volt a cárnak második felesége, Katalin, aki férjét utazásaiban 
mindenütt elkísérte, még a harctéren sem hagyta el.

Péter cár természetesen európai mintára átszervezte az orosz köz- 
igazgatást is, csak itt-ott tűrt meg némi orosz sajátosságokat. Tekin
tettel azonban az orosz nép nagy szellemi elmaradottságára, a közigaz
gatás gépezete az erőszakosság s a feltétlen engedelmesség szerint volt 
berendezve, maga a cárság is hova-tovább korlátlan uralmat jelentett.

Természetes, hogy az orosz egyház sem kerülte el Péter cár figyel
mét. Jól tudta ő, hogy az egyháznak a papok révén mily óriási be
folyása van a népre, ez okból megragadta az alkalmat, hogy az egy
ház és a cári hatalom között szoros kapcsolatot létesítsen. A pátriárkái 
méltóságot később nem töltette be, a pátriárka egyházi hatáskörét egy 
főlanácsrosra ruházta át, az egyházi vagyon kezelésével egy tisztán
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világiakból álló hatóságot bízott meg. Később a pátriárkái méltóságot 
teljesen megszüntette s megalapította a „legszentebb kormányzó 
zsinat“-ot, amelynek a főprokurátor, tehát a cár helyettese volt az 
elnöke. A zsinat minden határozata a cár elé terjesztendő, de csakis

Mencsikov Danilovics Sándor herceg.
A pja lovász  vo lt, ő pedig p ásté tom sü tő  le tt. M egnyerte N agy P éter  
k egyen cének, Leí'ortnak a k egyét s b eju to tt a cár szolgálatába. Ö 
árulta el a cárnak a strelicek  összeesk üvését, am i főoka le tt m esés p álya
futásának. A cár kegyence lett. M int hadvezér szám os győzelm et ara
to tt . K ésőbb határtalan  k apzsisága m iatt k eg y v eszte tt  le tt . D e I. K a
talin  a latt v isszan yerte n agy b efo lyását. E n n ek  utóda , II. P éter a la tt 
ő m aga uralkodott a kiskorú cár h elyett. V égül a cár elfoga tta  és 

családjával egy ü tt Szibériába szám űzte.

a főprokurátor közvetítésével : amit a cár jóváhagy, az érvényes, amit 
nem, az nem kötelező. Ekképpen a cárból idővel orosz (görögkeleti) pápa 
lett. Péter cár különben sohasem volt bigott, túlzó és egyházi hatal
mát inkább arra használta, hogy a papság erkölcseit megjavítsa.

Kiterjedt a figyelme a nép gazdasági érdekeire is, noha természe
tesen jórészt a kereskedelem és ipar érdekelték, ezzel kapcsolatosan
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azonban a közlekedés is, amennyiben az országban az utakat kijavít
tatta és csatornákat építtetett. Talán felesleges hangsúlyoznunk, hogy 
az általa alapított Pétervárt valósággal becézgette. Sokat tett a köz
oktatás érdekében, itt természetesen jórészt csak idegeneket vehetett 
igénybe és maga az orosz akadémia is jórészt idegenekből (németek
ből) állott.

Csalódnánk, ha azt hinnők, hogy Péter cár fejedelmi reformátori 
tevékenysége a nép rokonszenvével találkozott volna. Újításai széles 
körben irtózatot és bizonyos félelmet keltettek. Csak azok ismerték fel 
a cár tevékenységének jelentőségét, akik közvetlen kisebb környezetét 
alkották. Ehhez kellett számítani még a külföldet, a művelt Ny ugatot, 
amely a cár reformjaira — féltékeny volt.

Péter cárnak nagy volt a szerencséje az államügyekben, a külföld
del szemben is tekintélyre tudott szert tenni, azonban nem volt szeren
cséje a fiával, Alexej jel, akivel élesen össze is különbözött. Alexej Péter 
cárnak Ljapuchnin Jeodokijával kötött első házasságából származott. 
Hajlamai, modora, életfilozófiája teljesen az ó-oroszokéra vallott, aminő 
volt Alexej anyja is. Nehézkes, kultúrellenes hajlamait Alexej az anyjá
tól örökölte, atyja tulajdonságaiból csak a hirtelen harag és a kegyetlen
ségre való hajlam volt benne.

Alexej kedélyállapotára igen rossz benyomást te tt egyébként szü
leinek viszálya, amely azzal végződött, hogy Péter cár a feleségét elűzte 
magától és kolostorba záratta, ahol meg is halt. Alexej abban a kör
nyezetben nőtt fel, amelyben sokáig az anyja élt. Ez a környezet telje
sen ó-orosz nézeteket vallott, miután pedig Péter cár nem törődött a fia 
nevelésével, a fiú és apa között áthidalhatlan ellentétek támadtak. Végre 
Péter cár feltette magában, hogy fiát bevonja az államügyekbe. Maga 
mellé vette tehát és összeházasította Sarolta Zsófia braunschweig-wolfen- 
bütteli hercegnővel. A fiatal házasok szinte gyűlölettel voltak eltelve 
egymás iránt, Alexej maga nem érdeklődött semmi modern kérdés vagy 
állami intézmény iránt, hanem vagy hittudományi tantételekbe merült, 
vagy pedig ó-orosz gondolkodású barátai körében töltötte idejét, ortho
dox szerzetesekkel, pópákkal társalgóit és azt emlegette előttük, hogy 
ha majd atyja meg talál halni, akkor az ő uralkodása alatt az ó-oroszok- 
nak gyöngyéletük lesz.

Az apa és fiú között még feszültebb lett a viszony, amikor Péter 
cár másodszor is megnősült. Mikor pedig Alexej felesége fiút szült és 
nemsokára meghalt és Péter cár felesége is fiúgyermeket szült, szó sem 
lehetett arról, hogy apa és fiú között tartós, őszinte béke uralkodjék.



Az északi államok 3 í

Péter cárnak határozott szándéka volt ekkor, hogy fiát a trón
utódlásból kizárja, ha csak meg nem változik. Alexej kijelentette, hogy 
ő nem vágyakozik a trónra, mikor pedig Péter cár egy súlyos beteg-

N agy Péter cár címere.
K oronás kétfejű  sast ábrázol, m elynek  szárnyain  s a cím er szélén azon tartom án yok  
cím erei foglalnak h elyet, am elyek  N agy  P éter  idejében  az orosz b irodalm at a lkották .

sége után felszólította, hogy vagy igyekezzék felhagyni eddigi életmódjá
val és váljék atyjának méltó utódává, vagy pedig menjen szerzetesnek, 
Alexej ebbe is beleegyezett látszólag. Valójában nem az volt a szán
déka, mert szerelmes volt egy finn nőbe s nagyon is számított arra, 
i’ogy nemsokára trónra juthat és akkor kedvesét magához emelheti.
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Mikor Péter cár külföldi utazása alatt is megismételte az előbbi felszólí
tását, Alexej a kedvesével együtt megszökött és Bécsbe ment, majd 
pedig álnevek előtt Tirolban és Nápolyban tartózkodott.

Péter cár azonban kikutatta fia hollétét és kitagadás terhe alatt 
hazatérésre szólította fel, ami be is következett. Moszkvában Alexej 
kénytelen volt a trónról ünnepélyesen lemondani, egyúttal kijelentette 
Péter cár, hogy meg fog bocsátani Alexej nek, ha ez mindent bevall, 
amit tenni szándékozott és megnevezi azokat, akik a szökését elősegí
tették. Alexej meg is nevezett több személyt, akik aztán borzalmas kín
zások után megvallották, hogy Péter cár uralmával nincsenek megelé
gedve és nagyon is várták a halálát. Ezeknek a vallomásoknak egy 
sereg kivégzés lett a következménye.

A cár azonban még nem volt megnyugodva, fiát Pétervárra ho
zatta, mikor pedig Alexej kedvese elég meggondolatlanul a cár kémei 
előtt olyan kijelentést tett, amelyek Alexej titkos terveire fényt vetettek, 
Péter cár Alexej t a Péter Pál-erődbe záratta és kancsukával két ízben 
végigverette, mire Alexej irtózatos kínos orditozások között vallomást 
tett, de már két nap múlva az embertelen kínzások következtében meghall.

Ezzel Péter cár elérte azt, hogy fia, Alexej nem zavarta meg a ter
veit, de a trónutódlás kérdése azért elintézve mégsem volt. Második 
feleségétől származó fia meghalt, Alexejnek a fiát pedig Péter cár se
hogy sem akarta uralomhoz juttatni. Olyképp segített tehát magán, amint 
lehetett. Rendeletet bocsátott ki, amely szerint a cárnak joga van ahhoz, 
hogy valakit utódjának nevezzen ki és az utódlásból ki is zárjon min
den érdemetlent.

Péter cár tehát, amikor betegen visszatért a perzsák ellen vezetett 
hadjáratból, feleségét, Katalint ünnepélyesen cárnőnek, uralkodónak 
koronáztatta, de már egyéb terveit nem valósíthatta meg, mert 1725-ben
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Angolország a hannoveri ház uralma alatt.

Angolország, amint azt említettük, a spanyol örökösödési háború
ból világhatalomként emelkedett ki. Anna királynőnek az a terve, hogy 
Bolingbroke segélyével III. Jakab trónutódlását biztosítsa, komoly 
bonyodalmakat idézhetett volna fel, ha Anna királynő hirtelen meg 
nem hal (1714.).

A wighek határozott állásfoglalása biztositotta a hannoverai ház 
trónutódlását. I. György midőn partraszállott, rögtön királlyá koronáz
ták. Az új király első teendője az volt, hogy a tory-kabinetet elbocsá
totta és wighekből állította össze a minisztériumát, amelynek élére 
Walpole Róbert került.

Ezalatt III. Jakab, hallgatva a hozzá menekült Bolingbroke ta
nácsára, elhatározta, hogy megkísérli az angol politikai közélet felkava- 
rását és kivívja magának az angol trón birtokát. Megbízottai bejárták 
az angol és skót területet, mindenütt hangulatot keltettek a Stuartok 
mellett, Mar lord Skóciában nyíltan ki tűzte a lázadás zászlaját és 
angol területen is tömörülni kezdtek a Stuartok hívei. De az volt a 
vesztük, hogy nem tudtak egyesülni, így tehát Wills és Argyle tábor
nokoknak könnyű volt, hogy leverjék a szétszórt mozgalmat. Amikor 
III. Jakab hatodmagával partra szállott, már vége volt a mozgalomnak 
és csak annyi ideje volt, hogy visszamenekülhetett Franciaországba. 
Azok, akik elég balgák voltak hinni a Stuartok sikerében, súlyosan 
meglakoltak.

I. György uralma alkalmas volt arra, hogy a parlamenti uralmat 
megszilárdítsa. A király szellemi tehetsége nem volt valami elsőrangú, 
az angol közéletet sem ismerte, angolul sem tudott, sőt mindezeknek 
betetőzéséül nem szívesen tartózkodott Londonban, hanem inkább 
Hannoverben. Jórészt németek voltak körülötte, meg a — kegyencnői. 
I. György nem nagyon értett az uralkodáshoz, nem volt rá alkalmas,

Tolnai V ilágtörténelm e X II I . 3
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de egyébként megfelelt annak, hogy formaképp királya legyen Angol
országnak.

A király személyes befolyása hovatovább csökkent, a parlament 
tekintélye pedig hihetetlen módon megnövekedett.

Walpole államminiszter ezek szerint igen könnyen tudta a hatal
mát biztosítani. Békeszeretőnek mutatkozott és a vitás kérdéseket, ha 
lehetett, ügyes diplomáciai fogásokkal sietett megoldani. Szorosan csat
lakozott a francia külpolitikához. Spanyolország mozgolódásait hama
rosan leintette, azt azonban, hogy I. György a svédellenes szövetséghez 
csatlakozzék, nem akadályozhatta meg, miután a király egyúttal hanno
veri választófejedelem is volt. A Hannover és Angolország között léte
süli perszonál-unio politikai hatása gyakran meg is nyilatkozott abban,

hogy az angol poli
tika a poroszokkal 
szemben ellenséges 
magatartást tanú
sított.

Walpole politi
kai és társadalmi 
működése sajátsá
gos helyzeteket ered
ményezett. A hosz- 
szabb békés állapot 
kedvezően hatott az 
angol nemzetgazda
ság fejlődésére, vi
szont azonban a 
spekulációktól sem 
volt m ent; ezek a 
spekulációk pedig 
szédületes arányokat 
öltöttek nemcsak a 
vállalkozás méretei, 
hanem a — csalások 
szempontjából is.

A nagyban való 
spekuláció 1711-ben 
indult meg, amikor 
megalakult az angol

Anna angol királynő.
A trón vesztett II. Jakab  leánya vo lt, de ö is szem b eh elyezk e
d ett zsarnok ap jával. III . V ilm os halála után ő lépett a trónra. 
G yöngéd lelkű asszony  vo lt. U ralkodása a la tt a parlam ent 
n agyon  m egerősödött s Anglia v ilághata lom ként em elkedett 

ki a span yol örökösödési háborúból.
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déli tengeri társaság azzal a bevallott céllal, hogy a spanyol ameri
kai gyarmatokon csempészetet fog űzni és rabszolgákkal kereskedik. 
Walpole akkor még olyan kényes érzékű volt, hogy a királvlyal 
e felett történt összeszólalkozása után otthagyta az állását. Ámde 
egy nagyarányú részvényszédelgés után csakhamar visszahívta a király. 
Az történt ugyanis, hogy a déli tengeri társaság részvényei néhány si
került szállítás és hajófordulat után hirtelen emelkedni kezdtek, annyira, 
hogy a társaság igazgatója, Blunt Károly az állami papírokat már nem 
készpénzen, hanem társasági részvé
nyekkel kezdte vásárolni. Erre ter
mészetesen a közönség tódult, hogy 
társasági részvényeket vásároljon 
és így történt, hogy a részvények 
értéke néhány hónap alatt a névérték 
tízszeresét is meghaladta. Amikor 
azonban a részvények kikerültek a 
társaság alapítóinak birtokából, ezek 
megcsinálták a nagy áresést és ezzel 
a közönséget óriási összegek erejéig 
megkárosították, Blunt igazgató pedig 
elmenekült.

Walpole, amint visszajutott az 
állásába, mindenekelőtt a részvény
szédelgés által okozott társadalmi és 
gazdasági bajokat igyekezett orvo
solni, azután pedig minden tekintet
ben akképp intézkedett, hogy Anglia 
ezentúl kevesebbet politizáljon, hanem inkább iparát és kereskedelmét 
fejlessze.

Óriási arányokat öltött az angol kereskedelem és ezzel kapcsolat
ban rendkívül nevezetes átalakuláson ment keresztül az angol társada
lom. A régi tory birtokosnemességet a wigh politikai pénznemesség vál
totta fel, ez jutott túlsúlyba. Természetes, hogy a földbirtok is hova- 
lovább ennek a pénzarisztokráciának a tulajdonába került. A kisbir
tokosok csakhamar eltűntek, vagy napszámosokká lettek. Ekképp történt 
meg Angliában, hogy az angol birtokososztály az 1874-iki statisztika 
szerint alig százezer emberre csökkent és annak a birtokába került 
72 millió acre föld.

A wigh pénzarisztokrácia lett uralkodóvá Angliában. Egész Anglia

I. György angol király.
Mint H an n over választófejedelm e lépett 
az angol trónra. N em  Igen ava tk ozo tt  
bele az angol ügyekbe. A ngolul sem tu 
d o tt s legszíveseben H annoverben  tartóz
k od ott. A la tta  n agyon  m egszilárdult a 

parlam ent uralm a.

3 *
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sorsa, vezetése, hatalma az angol bank és néhány nagyobb kereskedelmi 
társaság kezeibe került. Ha pedig már így alakult a helyzet, állami 
érdek parancsolta annak fenntartását. Walpole tehát gondját viselte 
annak, hogy az angol alsóház állandóan wigh-párti többségből álljon, 
a minisztérium hasonlóképpen, ahol tehát ennek nehézségei mutatkoz
tak, ott közbelépett a mindenható pénz. Az ellenzékieskedő parlamenti 
tagokat Walpole egyszerűen megvásárolta. A megvesztegetés abban

II. György angol király.
\ z  uralkodás gon dja iva l nem  sokat törőd ött. A  k orm ányzást ráb ízta m in isztereire és a 

p arlam entre. A la tta  A nglia ipara és kereskedelm e n agyon  felv irágzott.
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az időben olyan természetes és megengedett politikai eszköz volt, ame
lyen akkor az angolok már meg sem ütköztek.

Walpole sem csinált titkot abból, hogy ő a közvéleményt lepén
zeli, megvásárolja és hogy a képviselőséget, ha a pályázó engedelmes 
lesz, pénzért lehet nála megszerezni. Ilyen emberek pedig bőven akadtak 
is abban az időben s 271 parlamenti tag sápolt óriási összegeket. II. György 
alatt pedig már 357-en voltak megvásárolva. Ezt érte el Walpole. Egy
szerűen azzal biztosította az általa képviselt gazdasági és politikai irányt, 
hogy megvette a parlament túlnyomó részét. Ebben a parlamentben 
azonban megvolt a gonosztevők önérzete. Kifelé becsületesnek akart 
látszani, épp ezért megtiltotta, hogy tanácskozásairól bárki is valamit 
a nyilvánosság elé juttasson.

II. György király (1727—60.) már jobban ismerte az angol köz
viszonyokat, jól beszélt angolul, de nem akart az uralkodás gondjaival 
törődni és miként atyja, úgy ő is kész örömmel bízta a kormányzást 
a parlamentre, annál is inkább, mert Walpole a trónralépés alkalmával 
csekély százharmincezer font sterlinget juttato tt a királyi zsebekbe. 
Walpole a parlamenttel együtt most már adóreformokkal kezdett fog
lalkozni, persze nem komoly értelemben, mert a wighek nem voltak 
hajlandók a közterhek arányos viselésére. így történt, hogy a nagy
birtokok után csekély volt az adó, a rengeteg forgalmú ipar és keres
kedelem alig adózott, ellenben az indirekt adók óriási súllyal nehezedtek 
az amúgy is szegény néposztályra.

Franciaország XIV. Lajos halála után.

XIV. Lajos halála után a még kiskorú XV. Lajos (1715—74.) 
helyett a kormányzás teendőit Orléansi Fülöp herceg intézte nyolc éven 
keresztül. Fülöp kétségtelenül szellemes, tehetséges és behízelgő modorú 
férfiú volt, aki azonban erkölcsi érzékenységről mit sem tudott. Hitet
len, istentagadó ember volt, viszont azonban — ezt állítják róla — 
a pokol fejedelmében hitt és néha babonás úton kereste a vele való 
direkt — összeköttetést.

Orléansi Fülöp herceg egyébként teljesen a korának embere volt. 
A hitetlenséget, szinte elképzelhetlen erkölcstelenséget olyannak tekin
tette, amely a kor ízlésének megfelel. Azt tartotta, hogy igazán művelt 
és szellemes ember csak erkölcstelen és istentagadó lehet. Természetes, 
hogy az állam első emberének ilyen felfogása egész korának erkölcsét
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megmételyezte. Az előkelő világ még a templomban is csak a fényűzésre, 
a tetszelgésre gondolt és a tivornyázást és a szerelmi dőzsölést minden
nek fölébe helyezte.

Egyébként kormányzata nem volt éppen eredménytelen. így 
a párisi parlamentnek autonóm jogait visszaállította, az állami teendők

Orléansi Fillöp herceg.
X IV . Lajos halála után ő le tt  Franciaország korm ányzója . T ehetséges, szelle
m es, de erkölcstelen , isten tagad ó em ber v o lt. K orm ányzása nem  vo ít ered
m én ytelen . Igyek ezett az állam  rom lott pénzü gyeit rendbehozni s az állam - 
adósságból sokat letörleszte tt, de később egy  L aw  nevű  skót kalandor karm ai 
közé került, aki F ranciaországot pénzügyi bukásba v itte . H ogy  m egszabaduljon  

a korm ányzás gon djaitó l, m egk oron áztatta  a m ég kiskorú X V . Lajost.
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vezetését és ellenőrzését hat különböző tanácsra bízta, az államadósságok 
kamatát leszállította, az adók beszedését és kezelését szigorúan ellen
őriztette, de a fenyegető állami deficitet ekképp nem volt képes meg
akadályozni és legjobb szándéka ellenére egy veszedelmes szédelgő 
karmai közé jutott.

Ez a szédelgő egy Law John nevű skót ember volt.
Law Skóciában született, atyja aranyműves volt. Lawnak egy 

párbaja miatt menekülnie kellett s Németalföldre, Amszterdamba vető
dött, ahol az óriási árú és pénzforgalom valósággal elszédítették. Felü
letes műveltségű, de egyébként éleseszű, vállalkozó szellemű férfiú volt, 
aki az amszterdami világforgalmat tanulmányozván, arra a követkéztet- 
tésre jutott, hogy valamely nemzet vagyona a gyors pénzforgalomtól 
függ, ehhez tehát forgalmi eszközökre, értékpapírokra van szükség, 
amit legegyszerűbben egy jegybank alapítása segélyével lehet meg
valósítani.

Law csakhamar megismerkedett Orléansi Fülöppel, aki a közlé
keny és hízelgő modorú férfiút megkedvelte és megengedte neki, hogy 
állami felügyelet és Law személyes vezetése alatt egy magánbankot 
létesítsen hatmillió livre értékű részvényekkel, egy részvénynek pedig 
ötezer livre legyen a névértéke. A bank megkezdte a működését és mert 
vezetése nagy lelkiismeretességre engedett következtetni, csakhamar 
meghódította a közbizalmat. Jótékony, elevenítő hatást kezdett gya
korolni a forgalomra, kereskedelemre és nemsokára a Law-féle bank 
hatásaként a drága 30%-os kamatláb leszállóit négy százalékra.

A bank fellendülése magával hozta azt, hogy alig egy év múlva 
(1717-ben) Orléansi Fülöp megengedte, hogy állami bankká formálód
jék át és értékjegyeinek kényszerforgalmat biztosított. Lehetséges, 
hogy még ekkor meg lehetett volna a bankot tartani, ha közbe nem 
jön egy szédelgő vállalkozás. Law ugyanis mindenáron szédítő arányú 
spekulációkba akart bocsátkozni, erre pedig a Mississippi-társaságot 
szemelte ki.

A Mississippi-társaságnak az lett volna a feladata, hogy Louisianát 
gyarmatosítsa és természeti kincseit kiaknázza, mert az volt a híre, 
hogy gazdag aranyerek vannak itt. Valójában Louisianában roppant 
kezdetleges állapotok uralkodtak. Nem volt ott még semmi számba- 
vehető forgalom, alig telepedett meg harminc család és az sem tudott 
megélni. Crozet francia kereskedőnek azonban kiváltsága volt arra, 
hogy Mexikóval nagyban csempészkereskedést űzhessen s a szabada
lom pedig 15 évre szólott. A csempészkedésből azonban alig háram-
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Előkelő francia nő a templomban.
E bben  a korban a francia előkelők között fék eveszetten  d últ a h itetlen ség  s az erkölcs
te len ség . Még a tem plom ban is csak  a fényűzésre és a tetszelgésre gon doltak , am int ez. a 
korabeli kép is b izon y ítja , am ely  egyszersm int az akkori idők női d iv a t ,át is szem lélteti.

lőtt valami haszon, a Mississippi-társaság azonban mégis megvásárolta 
a kiváltságot, erre 100 millió névértékű részvényeket bocsátott ki és a 
részvények nagy tömegét eladta a Law-féle állami banknak, amely ekként 
a társasággal szoros összeköttetésbe jutott. Senki sem mert a vállalkozás 
biztosságában kételkedni s nemsokára a részvények értékei hihetetlen 
módon emelkedtek, a bank papírjai minden ércpénzt kiszorítottak a 
forgalomból, mert az emberek csakis részvényeket akartak vásárolni.
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A bank tekintélyét emelte az is, hogy a régens az állami adók főbér
letét neki engedte át, csakhamar pedig többféle állami egyedáruságol 
is eladott neki. Viszonzásul a bank ezerötszáz millió livre kölcsönt 
adott az államnak 3 percentre s ezzel az állam kifizette az 
adósságait.

A bank részvényeit ekkor már oly őrületes módon vették, hogy 
Law minden gondolkodás nélkül 900 millió livre értékű újabb kibocsá
tással szaporította meg a részvényeket, noha a banknak alig volt az 
érték egytizedére ércpénzfedezete. A bankrészvények vásárlása kész 
mániává fejlődött ki egész Franciaországban. Nem volt társadalmi 
osztály, amelyik ne vett volna részvényeket. Óriási tőzsdeforgalmat 
eredményezett a bankrészvények tömege, mindenki gyorsan, hirtelen 
akart meggazdagodni. Law igazgatót egyre-másra kitüntették, még az 
akadémia is beválasztotta tagjai közé.

Pedig ekkor már kezdték némelyek kérdezni, hogy voltaképp csak
ugyan van-e valami reális alapja ennek az óriási banküzletnek. Hol. 
merre van a fedezet? A louisianai gyarmatosítás nem tudott fejlődni s 
amikor 1717-ben New-Orleanst megalapították ott, alig tudtak 200 nyo
morult embert rávenni, hogy a mocsaras, egészségtelen helyen meg
telepedjenek. Végre maga Law is kételkedni kezdett merész vállalko
zása sikerében, igyekezett tehát magát akképp biztosítani, hogy fekvő- 
ségeket, birtokokat vásárolt. A részvényesek végül is sürgetni kezdték 
az aranybányák jövedelmeinek közlését. Igen ám, csakhogy arany
bánya nem volt, azok csak képzeletben voltak. Az első rossz hírre a 
részvények értéke esni kezdett, az esés nemsokára rohamossá vált, 
mire az állam is beleavatkozott és miután rájött a vállalkozás meg
bízhatatlanságára; az állampénztáraknak a részvények elfogadását meg
tiltotta. Ez az intézkedés megadta a kegyelemdöfést a bankvállalatnak. 
A bankot megrohanták és mindenki ércpénzt, aranyat, ezüstöt követelt 
a papírokért. Erinek a bank nem tehetett eleget, végül a kormány 
a bank összes értékpapírjait, jegyeit értékteleneknek nyilvánította.

Ez az intézkedés már egyértelmű volt az állami csőddel. Law 
a halálos fenyegetések elől külföldre menekült, vagyonát elkobozták, 
ő maga teljesen elszegényedve halt meg Velencében. Óriási anyagi vesz
teségek és hosszú ideig tartó bizalmatlanság követték a lelkismeretlen 
szédelgést. Közel kétezer millió livre követelést nem tudott a bank 
és a telepítő társaság kifizetni. A bankbukás súlyosan érintette az álla
mot is és 1722-től kezdve a városi hivatalok újból — vásár tárgyai 
lettek.
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Louisiana gyarmatot, amely a Mississippi-társaság bérlete volt, 
Franciaország újból átvette, de nem igen tudott vele boldo
gulni, csak a cukornádtermelés bevezetése után kezdett javulni ott 
a helyzet.

Spanyolország politikai helyzete.

Spanyolország magatartása, niint ismereretes, lényeges befolyás
sal volt Franciaország és Anglia külpolitikájára. A spanyol kormány

zatot pedig nem V. Fülöp király (1701—46.) 
intézte, hanem néhány politikus. Ezek kö
zött a legnevezetesebb volt Alberoni Giulio.

Érdekes pályafutása volt Alberoninak. 
Szerencséjét V. Fülöp feleségének, Pármai 
Erzsébetnek köszönhette. A király felesége 
ugyanis az eddigi nagy befolyású Orsini 
hercegnét eltávolíttatta az udvartól és 
ezzel megnyílt az Alberoni érvényesülésének 
útja. Alberoni mint nevelő élt Franciaor
szágban, majd pap lett és sikerült magát 
behízelegnie Vendome marsall bizalmába, 
aki titkáraként magával vitte Madridba 
Bejutott a spanyol kabinetbe és nemsokára 
elnyerte az érseki méltóságot.

M Alberoni nagy terveket főzött agyá
ban és el kell ismerni, hogy mint valami 
spanyol Richelieu, ritka szívóssággal töreke
dett céljai felé. Az elhanyagolt, ^kizsarolt 
birodalmat talpra akarta állítani s tervei 

oly messzemenők voltak, hogy a régi spanyol világhatalom feltámadá
sát is remélni merte.

Rövid idő alatt valóban csodálatraméltó eredményeket ért el. 
Nagyjában rendbe hozta az ország pénzügyeit, számos ipari, gyári vál
lalatot létesített, amelyekhez külföldieket, angolokat, németalföldieket 
hívott meg. Erődöket építtetett, a kikötőket, partvidéket rendezte, 
tengerészeti iskolát állított fel és nemsokára tiszteletet parancsoló ha
talmas hadsereg és flotta állott a spanyol király rendelkezésére. Egy
idejűleg érintkezésbe lépett mindazokkal, akik a fennálló nemzetközi 
helyzettel elégedetlenek voltak, így Stuart Jakabbal, XIV. Lajosnak

Alberoni Gtulio bíboros.
V. F ülöp  spanyol k irály m in isz
tere vo lt. Lángesze vo lt ennek  
az olasz szárm azású férfiúnak s 
reform jaival fe lv irá g o zta tta  a ha
n yatló  S pan yolországot. N agyra-  
vágyása  azonban  veszed elm es hó
d ító  háborúkba s ezek á lta l m ajd
nem  vég veszed elem be k ergette  
m ásodik  hazáját. E l k ellett hagy
nia S panyolországot és sok h ánya-  
tás u tán P iaeenzában  halt m eg.
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számos házasságon kívüli fiával, akiket Orléansi Fülöp a közhatalom
ból kirekesztett, a francia ultramontánokkal és másokkal.

Alberoni nem elégedett meg a belső reformokkal, hanem kifelé is 
a cselekvés terére lépett. Már 1717 nyarán egy hatalmas spanyol flotta 
jelent meg a középtengeren és elfoglalta Szardínia szigetét. A követ
kező évben egy még hatalmasabb flotta ötvenezer emberrel érkezett 
meg Szicíliába, amelyet ostromzár alá vett. Könnyen megtörténhetett 
volna, hogy újból kitör egy európai háború, miért is ennek megakadá
lyozására Angolország és Franciaország az utrechti béke fenntartására 
szövetkeztek, VI. Károly császár pedig a törökök ellen indított had
járat befejezésével szintén csatlakozott a szövetséghez, amely Német
alföld belépése következtében négyes szövetséggé erősödött.

Byny angol tengernagy a Passaco-fok mellett megtámadta és 
megsemisítelte a spanyol flottát, egy francia sereg pedig átment a Pi~ 
renei-hegységen. Alberoni azonban nem esett kétségbe, hanem Cadix- 
b in új flottát szereltetett fel, de befolyását az udvarnál már elvesz
tette és Peterborough lord angol követ unszolására V. Fülöp elbocsá
totta Alberonit, aki aztán később Piacenzában halt meg. A felmerült há
borús ellentéteket pedig elsimították az 1720-ban kötött hágai békében. 
Spanyolország és Franciaország némi közeledést mutattak egymáshoz

Törökország újabb háborúi.

III. Achrned szultán (1702—30.) az Oroszország ellen folytatott 
sikeres hadakozás, valamint a spanyol örökösödési háború által terem
tett helyzet következtében indíttatva érezte magát, hogy harci vállal
kozásait folytassa. Mindenekelőtt Velencével keveredett harcba. A szul
tán 1715-ben százezer emberből álló hadsereget és egy tekintélyes flottát 
indított útnak Morca ellen, amelyet Velence igazi kultúrterületté vará
zsolt át. Morea azonban gyöngén volt védve. Könnyen ejtették a tö
rökök hatalmukba Eginát, Korinthot és Nauplia erősséget is, aminek 
az lett a következménye, hogy a többi erősségek is rendre meghódoltak, 
Daunad Ali basa nagyvezér pedig győzelmesen vonult be a szultán 
oldala mellett Drinápolyba.

Velence balsikerei közben Ausztria teljesen semlegesen viselkedett, 
utóbb azonban Velence követének kérelmére szövetségre lépett Velencé
vel, mire a porta megüzente a hadat Ausztriának is. A fősereget a nagy
vezér vezette Belgrád ellen, egy másik sereg pedig Korfunál szállott 
partra.
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Korfu védelmét Schulenburg Mátyás gróf intézte, aki az északi 
háborúban ismertté vált vitézsége által. Schulenburg Szavojai Jenő herceg 
ajánlatára lépett Velence szolgálatába. Schulenburg a védelmet oly 
nagyszerűen vezette, hogy a török sereg több sikertelen ostrom után 
elvonult és ágyúinak nagy részét otthagyta.

Ugyanezen időben Jenő herceg Péterváradnál öt óráig tartó csata 
után tönkreverte a másik török sereget, amely a nagyvezér parancsnok
sága alatt állott. Erre azután a temesvári török őrség is kapitulált. 
A következő nagy csata Nándorfejérvárnál volt. Jenő herceg nyolcvan- 
ezer ember élén vezette a támadást, mig törökök Khalil nagyvezér 
alatt százötvenezren voltak. Jenő herceg a török sereg előzetes csatatervei
ről árulás útján tudomást szerezvén gondosan elkészített támadást intézett 
a török sereg ellen, amelyet néhány óra leforgása alatt szét is vert, Az egész 
török tábor rengeteg készleteivel a császári sereg zsákmánya lett, a 
császári tábornokok pedig a csata után a nagyvezér fényes sátrában 
gyűltek össze lakomára. Nándorfejérvár néhány nap múlva kapitulált 
s követte ezt a példát Sabác, Szemendria, és Orsóvá is.

A törökök mindezek ellenére folytatni akarták a háborút, de a 
császár a tengeri államok közbelépésére megkezdte a béketárgyalásokat 
Passzarovicben s 1718 július 21-én meg is kötötte a békét. E szerint 
Ausztria megkapta a Bánságot, Kis-Roniánországot és Szerbia tetemes 
részét. Az egykor oly kiterjedt, hatalmas török birodalom területe hova
tovább összezsugorodott, régi nagyságához már nem is hasonlított.
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A kurucvilág előzményei

A nagy kor és a nagy ember összetalálkozása a históriai esemé
nyek alakulásában olyan törvényszerű jelenség, mely egymást fel téte
lezi, Az egyes ember, ha még akkora kiválósága is korának, végtelenül 
gyönge és kicsi ahhoz, hogy megszabja önkényesen korszakok törek
véseinek irányát. Legérdekesebben bizonyítják ezt a történelem hősei
nek ama szerencsétlenei, kik nagy tehetséggel s nagy erkölcsi értékekkel 
megáldva olyan időben hirdették igéiket, mikor azoknak termékennyé 
válására nem voltak meg a kellő föltételek.

A hősnek ilyen időben az a sorsa, mint a tragédiák áldozatainak. 
Ő maga elbukik, hatása korára meddő marad, de az eszme él azért tovább 
s diadalhoz is jut, mihelyst a körülmények lehetőséget nyújtanak annak 
megérésére.

A magyar históriában ilyen nagy korszak volt az 1703-tól 1711-ig 
tartó kurucvilág s ilyen nagy embere ennek a kornak II. Rákóczi Ferenc, 
kinek nevével kitörölhetetlenül egybe van forrva minden mozzanata 
ezeknek a nevezetes időknek.

A kuruc időknek megvolt a maguk előzménye, históriai okszerű
sége. A kurucvilág voltaképpen egy közel másfélszázados küzdelem
nek láncolatából alakult ki és a nemzeti öntudat hatalmas villámlása 
volt, Bocskav hadjárata, Zrínyinek és társainak kivégzése, a Thököly- 
féle felkelés mind egy-egy jelentős határköve ennek a küzdelemnek.

A nemzet másfél század alatt a romlás olyan örvényébe sodró-
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dott, mely a jobbak lelkében nem egyszer felgyújtotta a felszabadítás 
vágyát, gondolatát. A reformáció és katholicizmus harca, a török, osztrák 
és labanc hadakozások egyre pusztították a magyarságot. Messze terü
leteken néptelenül állottak a falvak, az ország nagy gazdasági és pénz
ügyi válsággal küzködött s a bajok folytonosan gyarapodtak.

Török, osztrák, magyar egyaránt dúlta és fosztogatta a népet. 
Ám ha a török rabolt, ezzel még nem járt akkora veszedelem, mintha 
az osztrák dúlta az országot, mert az osztrák nemcsak a nemzet vagyo
nát rabolta, hanem a nemzeti élet lehetőségét is megakasztani iparkodott.

Legelviselhetetlenebb volt valamennyi társadalmi osztály között 
a nép helyzete. Mindenki őt sarcolta, minden háború az ő nyomorát 

növelte legjobban. A rendiségből következő 
elnyomott helyzetét tetézte még a császári 
katonaság kimondhatatlan zsarolása. Buda
vára visszavétele után az osztrák császári 
csapatok Magyarországon korlátlanul és fele
lőtlenül működhettek. Rákóczi Ferenc önélet
rajzában a borzadály szavaival ecseteli a 
dúvad erkölcsű, barbár császári csapatok 
rettentő visszaéléseit.

„A császári katonaságnak bánásmódja 
' K w a a  a P^nz kicsikarásában — írja Rákóczi — 

/ íf'Miíl hasonló volt a pogány zsarnokéhoz, mit még
^ mas hüllőkkel is tetéztek. A fizetni nem tudók

feleségeit meggyalázták, másokat addig vertek, 
míg a vesszőzések alatt kiadták lelkűket. 
Csekélyebb sértések is, sőt olykor a nyomor 
által kisajtolt panaszok is halálos büntetés
nek voltak okai. Ez és ezekhez hasonló, a 
gonosz lélek ösztönzésére kigondolt kínzáso
kat a közkatona a népen, a tiszt a nemessé
gen gyakorolta.”

Törvényes úton elégtételt remélni hiába
való volt, mert a császári katona vallomása 
megdöntött, elsöpört minden vádat. Nem is 
kereste igazságát sem a paraszt, sem a nemes 
a hivatalos fórumok előtt, melyek összejátszva 
a katonasággal az ő hátrányukra bírálták el 

század elején. az ügyeket. Sót a panaszosok meg jobban
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magukra vonták a zsaro
lók dühét. Általános szo
kássá vált ugyanis, hogy 
a panaszost nemcsak el
utasították panaszával, 
hanem ezenkívül rájuk 
törtek az üldözés min
denféle eszközeivel, ami
ért sérelmeiket szóvá mer
ték tenni.

Ilyen körülmények 
között természetesen a 
közigazgatás sem telje
síthette a maga hivatá
sát. A vármegyék kény
telenek voltak belátni, 
hogy tehetetlenek a része
ges, fosztogató és rabló 
katonasággal szemben s 
egyideig beletörődtek a 
szörnyű állapotokba. Fel
irataiknak eredménye 
amúgy sem volt. Ha a 
tűrhetetlennek talált me
rényletek ellen az udvar
hoz folyamodtak, évekig 
ott hevert a felterjesztés 
elintézetlenül, a bűnösök
szabadon garázdálkodhattak továbbra is, de jaj volt a feljelentő 
hivatali közegeknek.

Ezzel az elzüllött, mindenre kapható rablóhaddal szemben, mely 
magát a törvényes rend és az állambiztonság képviselőjének nevezte, 
védtelenek voitak a kiváltságos osztályok is. A korrupció akkora volt 
az osztrák csapatok között, hogy a közlegénytől fel a tábornokig pénzért 
s anyagi előnyökért minden bűnre készek voltak. Külön kortörténeti 
rémregények telnének ki a csapatok gazdasági és felszerelési ügyeit 
vezető komiszáriusok visszaéléseiből.

Olyan dolgok, mint sápok elfogadása, tiltott úton szerzett pénzek 
tltulajdonítása, uzsorára való pénzkölcsönzés, állandóan napirenden

Magyar nemes viselete Rákóczi korában.
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voltak. De ebben a szellemben folyt az őrségek, várparancsnokok műkö
dése is. Kitalálták azt, hogy ameddig az ágyúgolyó elhat, az őrségeket 
illeti a földterületek haszonélvezete. Az ilyen módon eltulajdonított 
földeken aztán a legszemérmetlenebb üzérkedések folytak a nép és a 
nemesség zsarolására.

Orvoslást e sérelmekre találni nem lehetett. A katona felett elöl
járója és végül a katonai bíróság ítélt. Ennyire azonban nem juthatott 
sohasem a dolog, mert a magyarokkal kapcsolatos pörökben már a leg
első fórumokon megkapta a császári katona a fölmentést. A zsarolók
nak gondjuk volt ugyanis reá, hogy ellenük soha se lehessen eredményes 
panaszt tenniök a kifosztottaknak, azért tábornokaik és feletteseik 
számára évdíjakat, azaz „hallgass-pénzt” fizettek, mit azok elfogadtak 
minden lelkifurdalás nélkül.

Ámha kivételesen olyan eset adta elő magát, hogy a panaszos 
nem bízta katonai bíróságokra igazságos ügyét, hanem egyenesen Bécsbe 
ment vele, akkor sem járt jobban, mert az ilyen ügyeket véleménymon
dás céljából leküldték az illető tábornokokhoz, akik persze siettek kijelen
teni, hogy alaptalan rágalom az egész vád. Ezzel a módszerrel nemcsak 
hogy elégtételhez nem jutott a magyar birtokos, hanem csak növelte 
a kellemetlenségeket és olyan bosszút provokált maga ellen, mely sok 
esetben végzetes volt ránézve.

A nemzetrontás munkája feltarthatatlanul haladt előre. A nemzet 
összes rétegei legnagyobb elkeseredéssel látták a rombolás borzasztó 
hatásait s az elégedetlenség ott rejtőzött már a szívekben az uralkodó 
rendszer megdöntésének szándékával együtt. Az első jajszavak abból 
a rétegből törtek föl a barbár zsarnokság ellen, melyre a terhek viselé
sének különben is legnagyobb súlya nehezedett mindenkor. Ezrével 
szaporodtak el ezen években a Thököly-féle felkelés szétszórt marad
ványai, a szegénylegények, kik háborús időben a harcoló csapatok java 
elemét alkották, a tizenhetedik század negyedik negyedében uralkodó 
elnyomatás azonban kihajtotta őket az erdőkbe s rablásból élő betyá
rokká tette őket.

Rákóczi fellépése után tömegesen tódultak a fejedelem zászlói 
alá ezek is, de az átmeneti idők alatt a bujdosó szegénylegények erdők
ben húzták meg magukat, hogy a katonaság embertelen bánásmódja 
elől meneküljenek. Az osztrák zsoldos katona leghalálosabb ellenségeivé 
lettek s ahol csak tehették, hasonló kegyetlenséggel fizettek vissza a 
katonáknak. A falvakban maradt nép sorsa azonban évről-évre rosz- 
szabbá vált. Az északkeleti részekben lakó ruténeknek, románoknak,



A kuruc szabadságharc 49

a felvidéki tótoknak és a nagy magyar Alföld, valamint a dunántúli 
részek magyarjainak egyformán ínséges, kilátástalan és szomorú sors 
jutott osztályrészül. Legjobban ez a hatalmas népréteg kívánta a viszo
nyok változását, de maga sem tudta, hogy minő módok vezetnek erre 
legjobban.

Az alulról terjedő elégedetlenség nem maradt sokáig elszigetelve, 
hanem elterjedt a kiváltságos osztályok között is. A sérelmek orvoslását 
országgyűléseken kellett volna követelni, de Lipót császár évek óta 
nem akart országgyűlést összehívni. Pedig az elégedetlenség már akkora 
volt, hogy Wesselényi és társai arról kezdtek tanácskozni, hogy mi mó
don lehetne az országot az osztrák uralom alól felszabadítani. Össze
esküvésük nem sikerült. A főrészeseket Bécsújhelyen lefejezték. De arra 
nem törekedett sem a kormány, sem az uralkodó, hogy a sérelmek meg
hallgatásával törvényes úton nyújtson védelmet a lakosságnak. Ehelyett 
Kolonics politikájával, a nemesi kiváltságok megszüntetésével és az 
alkotmánynak osztrák érdekek javára való átalakításával iparkodtak 
Bécsben az országot teljesen leigázni. Közbejött aztán egy véletlen 
epizód. II. Bákóczi Ferenc, kit a bécsi udvar összeesküvés címén elfoga
tott, megmenekült bécsújhelyi börtönéből. Idegen neveltetése ellenére 
is a legtüzesebb nemzeti érzés lakozott szívében s Magyarországra való 
jövetelének első percétől fogva nagy részvéttel volt a nép és a nemzet 
bajai iránt.

Bécsújhelyről való menekülése volt az ő életében az a fordulat, 
mely sorsának irányítására döntőleg hatott. Az osztrák udvar az ellen
séget, a megbízhatatlan magyar rebellist látta benne, aki nyilvánvalóan 
osztrákellenes érzületét kimutatta akkor, mikor a XIV. Lajos franca 
király szövetségét kereste.

Nem sok idő kellett, hogy az északkeleti részekben és a nagy 
magyar síkságon tárogatók búgása me lett fellángoljon a hatalmas 
harci tűz.

A korszak szelleme és Bákóczi törekvései így találtak egymásra. 
Köröskörü mindenütt az elégedetlenség s a végsőig felizgatott kétségbe
esés lobbant fel a lakosságban, itt-ott összetűzések kezdődtek. A nép 
küldöttséggel ment Bákóczi elé s mikor az 1703-ik év nyarán Lengyel- 
országból elindult, úgy hozták be, mint a Megváltót, aki az elnyomottak 
felszabadítására és az igazság visszaállítására volt eljövendő.

Bákóczi fellépésével a tétován induló mozgalmak és a reális 
fundamentum nélkü való tervezések egyszerre formát, célt és lényeget 
kaptak. Bákóczi nevével és az ő szellemében folyik tehát innen kezdve
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a nyolcéves hadjárat minden eseménye, melyet az ő egyéniségének 
bélyege avatott naggyá, d csővé és meghatóvá. Annyira rajta van Rá
kóczi Ferenc egyéniségének markáns bélyege a kuruc korszak szelle
mén, hogy az ő életének ismerete nélkül egyetlen epizódját sem tudjuk 
megérteni a kurucvilágnak, mely az ő személyében jutott eszményi 
képviselőjéhez.

Rákóci Ferenc ifjúsága.

II. Rákóczi Ferenc 1676 március 27-én született Zemplén vár
megye Rorsi községében, atyjának ott levő kastélyában. Fejedelmi 
család sarja, kinek atyja, I. Rákóczi Ferenc, valamint nagyatyja, Rá
kóczi György is (Báthory Zsófia fejedelemasszony férje) fejedelmi tiszt
séget viseltek. Anyai részről is hírneves család ivadéka. Anyja Zrínyi 
Ilona, Zrínyi Péternek, az osztrák császári ház nagy ellenségének volt 
a leánya. Családjában úgy férfi, mint női ágon a nemzeti érzület leg
kiválóbb megszemélyesítőit találjuk. Ilyen kiválóság, hogy ezúttal csak 
a nőket említsük, mindjárt édesanyja, majd nagyanyja, a dúsgazdag 
és nagyerélyű Báthory Zsófia s végül a Rákóczi-család egyik női dísze, 
a költői hajlamú, gyöngéd lelkületű és kiválóan népszerű Loránffy 
Zsuzsánna, aki I. Rákóczi Györgynek volt a felesége.

A Rákóczi-családban az osztrák ház iránt való ellenszenv családi 
hagyomány volt s ezt a hagyományt Zrínyi Péter lefejeztetése, fiának 
bebörtönöztetése és I. Rákóczi Ferencnek a Wesselényi-féle össze
esküvésben való részessége is táplált.

I. Rákóczi Ferenc korai halálával a bécsi udvar minden igyekezete 
oda irányult, hogy az árvák felett való gyámkodást a maga számára 
biztosítsa. I. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Hona házasságából ugyanis 
három gyermek származott, két fiú és egy leány. Az elsőszülött Rákóczi 
György volt, aki azonban pár hónapos korában elhunyt. Utána követ
kezett Julianna s a négy évvel fiatalabb Ferenc.

A bécsi udvar szándékai a Rákóczi-árvák gyámsága iránt politikai 
és vagyoni szempontból egyaránt kívánatosnak mutatkoztak. A rend
kívüli hatalmas Rákóczi-birtokok elfoglalása régtől fogva állandó vágya 
volt nemcsak az udvarnak, hanem az osztrák katonai és polgári hatal
masságoknak is. Ezt, valamint a céltudatos neveléssel a nemzeti érzület 
kioltását látta biztosítva az osztrák udvar a két árva gyámságba véte
lével. Ezért ragaszkodott az udvar az árvák felett való gyámi jogaihoz 
I. Rákóczi Ferencnek azon óhaja alapján, mellyel végrendeletében
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gyermekeit, nehogy a bosszút velük is éreztesse, a császár oltalmába 
ajánlotta.

De Zrínyi Ilonának és anyósának, Báthory Zsófiának erélyes 
tiltakozására és hathatós közbenjárására sikerült az udvar törekvéseit 
megakadályozni, úgyhogy az árvák nemcsak anyjuknál maradhattak, 
hanem Ferencet már gyermekkorában Sáros vármegye örökös főispán
jává is kinevezték.

Rákóczi Ferenc életében innen kezdve tizenkét éves koráig olyan 
korszak kezdődik, mely a maga szokatlan eseményeivel megdöbbentő s 
egyes mozzanataival egy Ínségben született és elhagyatottságban nevel-

A Rákóczi-kastély a Zemplén-megyei Borsiban, ahol II. Rákóczi Ferenc szülelelt.

kedett árva szomorú sorsát példázza inkább, mintsem a dúsgazdag, 
fejedelmi család ivadékáét. Báthory Zsófia halála után anyja csakhamar 
letette az özvegyi fátyolt és nőül ment a féktelen becsvágyó Thököly 
Imréhez. Általános volt a vélekedés, hogy Zrínyi Ilona ezt az ő és gyer
mekei érdekével merőben ellenkező házasságot a császári udvar rá
beszélésére követte el, miután az udvar úgy hitte, hogy a-rangját meg
haladó házasság Thökölyt a fegyverek lerakására és az osztrák házzal 
való hadjáratok abbahagyására fogja bírni.

Persze nem így történt. A gyermek Rákóczi Ferenc sorsát azon
ban ez a helyzet nagyon nehézzé tette. Önéletrajzában megható adato
kat olvasunk arról a példátlan szigorról és durvaságról, melyben Thö
köly oldala mellett része volt. Hároméves korában már lóra ültették, 
kitették mindenféle veszedelmeknek, de az sem volt titok, hogy az
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életére is törtek. Egyszer az a hír volt elterjedve róla, hogy meghalt. 
Most már Zrínyi Ilona bizalmasai kezdtek gyanúval lenni s ajánlták az 
anyának, hogy őrködjék éjjel-nappal gyermeke fölött. Vájjon kinek 
lehetett érdeke a bécsi udvaron kívül Rákóczi életére törni ? Önélet

rajzában Rákóczi mosto
háját, Thököly Imrét illeti 
a gyanúval. Okát is adja 
gyanújának, mikor Thö- 
kölyről így emlékezik 
meg:

„A te segítő kezed, 
óh végtelen Jóság, létesí
tette, hogy az a kígyó 
(nem félek őt, mostoha 
atyámat, még a te sze
medben is így nevezni) 
nem tudott nekem ártani 
sem testemben, sem lel
kemben : mert gyakran 
mást is megkísérelt, hogy 
engem, házamnak utolsó 
sarjadékát elpusztítson s 
így megtartsa magának 
a várakat és örökösödés 
útján házamhoz tartozó 
kincseket így elnyerje és 
kezében tarthassa a király
ságot és az ország koro
náját, mely után áhíto
zott.”

Ilyen környezetben 
folytak Rákóczi Ferenc 
gyermekévei. A milliók 

urának nem egyszer kellett éheznie, durva és gyöngédtelen bánásmódot 
eltűrnie s nem egyszer kellett szolga módjára szolgálnia mostoháját, 
aki vele mindig éreztette kíméletlenségét. Aztán a tábori élet sanyarú- 
ságai, a sokféle nélkülözések, a hetekig tartó kóborlások és a fel-fellépő 
betegség miatt való élethalál veszedelmek — mindezekből már a koia 
gyermekévekben kijutott a leendő fejedelemnek. Mikor ezekre az időkre

Magyar nemesasszony viseleté Rákóczi korában.
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visszaemlékezik, a megtisztult lélek békéjével sorolja elő gyermekkori 
szenvedéseit.

„Te adtál nekem erőt — írja vallomásaiban — a szenvedések el
viselésére. Te takartál be engem, mikor láziam és a földön feküdtem, hol 
engem a hó födött be. Te üdítettél fel egy korty vízzel, mert igen gyakran 
szomjaztam és Te nyújtottál egy falat kenyeret nekem, az éhezőnek.”

Életére akar törni a megfékezhetetlen kapzsiság. Az érzékeny 
szívű fejedelmi gyermek földön fekszik, éhezik, nélkülöz, mindent észre
vesz az ő éles gyermeki szemeivel, de anyja iránt való gyöngédségből 
semmiről sem szól. Amellett törékeny testű, beteges, kinek alig bíznak 
életében s akit Thököly mégis végighurcol az udvar ellen való harcai 
közben a tábori élet minden strapációján s aki csodálatos módon mégsem 
hal meg.

Thököly Imrének házassága óta Nagyváradon való elfogatásáig 
szinte szakadatlan harcokban folytak napjai. Kezdetben nagy szeren
csével harcolt, de Bécs felszabadulásától rohamosan kezdett ; 1 ttűnni 
szerencséje. Rákóczit mindenüvé magával vitte s táborában lá tottá 
Bécs ostroma idején is, mikor a törökök veresége olyan zavart idézett 
elő, hogy a sötétben menekülő török-tatár csapatok utat tévesztve, 
nekivágtak a kurucok sátorainak és mindent feldöntöttek. Rákóczi a 
kritikus vereség idején is a magyar táborban volt s éppen vérhasban 
feküdt sátrában. Orvosokat azonban nem rendelt Thököly melléje, 
ennélfogva gyógyulása elejétől fogva egyedül a véletlenre volt bízva.

A visszavert török-talár csapatok menekülésük közben az ő sát
rát is feldöntölfék, mely nyomban maga alá temette volna, ha az őrize
tére rendelt Kőrössy György kamarás élete kockáztatásával ki nem 
ragadja a biztos halálból. De alighogy kimenekedett ebből a veszede
lemből, egy újnak nézett elébe, melyet a hű kamarás szintén elhárított 
róla Kőrössy Györgyöt Thököly belső emberei arra akarták rábírni, 
hogy dús jutalmak ellenében mérgezze meg Rákóczit. Kőrössy undorodva 
utasította vissza a nemtelen ajánlatot s gondja volt ezentúl rá, hogy a 
fejedelem közelébe egyetlen gyanús alak se férkőzhessél

Thököly bukásának előestéjén még egy szerencsétlenség várt 
Rákóczira, melytől a véletlen beavatkozása folytán ismételten meg
szabadult. Az osztrákok bécsi és párkányi diadalai után Thököly ügyei 
is kedvezőtlenül állottak. Csapatainak menekülniük kellett, mert nyo
mukban volt Schultz generális, aki a magyarok hadakozásmódját el
sajátítva, addig üldözte a menekülő sereget, amíg az a sok sanyarúság- 
tól felbomlott és a várak könnyen kezeibe jutottak. Egyedül Munkács
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várában volt biztonságban Thököly élete. Ide vonult tehát csapataival, 
de nemsokára el is távozott Nagyváradra, hogy a töröktől a további 
működés részleteire vonatkozólag tájékozást nyerjen.

Thököly elhatározta, hogy Rákóczit is magával viszi, hogy arra 
az esetre, ha a török hűségében kételkedne, maga helyett biztosítékul 
kezesül hagyja náluk. Már nyergeivé voltak a lovak s Rákóczi készen 
állott az indulásra, mikor nevelőjének, Radinyinek erélyes közbelépésére 
Zrínyi Ilona kijelentette, hogy fiától semmi szín alatt sem akar meg
válni. Thökölynek ugyanis ez az útja azzal végződött, hogy a törökök 
elfogták. Az osztrák hadak diadalai ekkor már a törökök előtt is kívá
natosnak mutatták a békét, melynek feltételéül Károly lotharingiai 
herceg Thököly elfogatását követelte.

A törökök teljesítették nyomban ezt a követelést, habár előzetesen 
eskü alatt erősített okmánnyal biztosították Thököly bizonságát. Csak
hogy sem Thököly elfogatása, sem az osztrákok előtt való meghódolá
suk nem vezetett célhoz, mert az osztrákok kijátszották az előterjesz
tett békefeltételeket, a török hiszékenységet kigúnyolták s mintha 
semmi sem történt volna, tovább folytatták a harcot. Kétségtelen tehát, 
hogyha Rákóczi Thököly vei lett volna, őt is elfogják s amitől Rákóczi 
legjobban félt : a török udvarba vitték volna és a mohamedán vallás 
felvételére kényszerítették volna.

Thököly távozása után Karaffa tábornok vezénylete alatt Mun
kács körülzárásához fogtak az osztrákok. Ez a vár volt az utolsó, mely 
sikerrel ellene tudott állni huzamosabban a támadásoknak. Zrínyi 
Ilona védte, de mellette voltak gyermekei is, kik a két évig tartó várharc 
összes eseményeit szemeik előtt látták lefolyni. Végül a várat nem lehe
tett többé tartani s mikor Zrínyi Ilona értesült, hogy segítséget sehonnan 
sem várhat, 1688 január 17-én feladta a várat az ostromlóknak.

Ezzel a feladással lényegesen megváltozott azonban nemcsak a 
Zrínyi Ilona, hanem a Rákóczi-árvák helyzete is. Eddig anyjuk olda
lán, tanítóik felügyelete mellett folyt életük, ezentúl ennek vége sza 
kadt. Lipót császár az árvák felett való gyámkodást magának tartotta 
fenn, de azt is kikötötte, hogy anyjuknak állandóan Récsben kell laknia. 
Változatos, eseményekben gazdag múltja, sokféle élménye és tapasz
talata volt tehát az ifjú Rákóczinak, mikor 1688-ban, tizenkét éves 
korában, nővérével és anyjával Récsbe ért. Ez az időpont és az innen 
kezdődő események ismét olyanok a Rákóczi-árvák életében, mintha 
csak a népmesék szerencsétlen királyfiainak kalandos és szomorú sorsát 
olvasnók.
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A bécsi udavar Zrínyi Ilona méltó fogadásáról nem gondoskodott 
Bécsbe való érkezésekor. Később aztán még azt a durva hántást is 
elkövette vele, hogy gyermekeit elszakította tőle. Egy este kocsi érke-

Báthory Zsófia.
E rélyes, férfiasán gondolkodó asszony  vo lt. Mikor férjhez m ent a protestáns  
II. R ákóczi G yörgy erdély i fejedelem hez, á ttért a protestán s hitre. D e férje 
h alá la  u tán v isszatért a  katholikus vallásra. A ttó l k ezdve szen vedélyesen  
ü ld özte a protestán sok at és a jezsu iták  tanácsaira  h a llgatott. A z ő fia volt 

I. R ákóczi Ferenc.

zett az augusztinusok kolostora elé s az itt szállásban levő Rákóczi- 
árvákat anyjuk megkérdezése és beleegyezése nélkül egyenesen Kollonics 
bíboroshoz vitte. Kollonics a bemutatás után a gyermekekkel kocsiba 
ült azzal az ürüggyel, hogy a császárnak fogja bemutatni őket. De nem 
ezt tette, hanem egyenesen az Orsolyák kolostorához hajtatott. A kocsi
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megállt és Kollonics kényszerítette Juliannát a zárdába való belépésre. 
Nem ment legkönnyebben a dolog. Az árvák anyjuktól való elszakításuk 
óta folytonos remegés között várták, hogy mi fog velük történni. Mikor 
Kollonics Juliannát öccsétől is el akarta szakítani, a kuruc kisasszonyból 
kitört a gyermekek természetes félelme és hangos sírásra fakadt. Inkább 
meghal, de öccsétől nem válik el soha — mondta — s vonakodott a 
zárda küszöbét átlépni. Nem volt foganatja szép szavaknak és csábító 
ígéreteknek sem. Julianna tovább sírt, sőt makacsul ellenkezett a bíboros
sal, aki végre csak úgy tudott győzni rajta, hogy kíméletlenül betuszkolta 
a kapun. Megtörtént ez is, Ferenc sorsáról azonban csak ezután hatá
roztak. Három napot nevelőjével, Badinyival és hű kamarásával, Kö- 
rössyvel Kollonics egyik alkalmazottjánál töltött folytonos sírás közöli, 
melybe enyhületet az a vígasztalás hozott egyedül, hogy mellette vol
tak még hű emberei. Negyedik napon Kollonics rendeletére a csehországi 
Neuhaus városkába vitték az ottani jezsuiták híres kollégiumába. Annyi 
kímélettel mégis voltak iránta, hogy megengedték neki a nővérétől való 
búcsúzását. Könnyes szemekkel vált meg előbb anyjától s miko§ ki
szakadt anyja ölelő karjaiból, forró könnyeivel ment egyenesen nővéré
hez. A kolostor rácsozatán keresztül láthatták-egymást, de alig beszél
tek valamit. Annál többet sírtak és sóhajtoztak. Neuhausban elszakí
tották nevelőjétől és az új környezetben egyedül maradt. A jezsuiták 
nagyon jól bántak vele s hogy megkedveltessék új otthonát, elvitték a 
környék előkelő uraihoz látogatóba.

„Mindenki mindenütt szeretett és mert senkit sem szomorítottam 
meg, engem sem szomorított meg senki.” -— írja neuhausi diákéveiről 
Rákóczi. A humaniórák végzésével, három év múltán Prágába került 
az egyetemre a filozófiai tanulmányokra.

A jezsuiták rendházában lakott, felügyelőjének azonban nem sok 
hasznát vehette. Higgadt, kegyes életű pap volt ugyan a felügyelője, 
de egyébként igen közönyös a tudomány iránt. Rákóczi pedig éppen 
abban a korban élt, mikor a tudásszomj a serdülő ifjúban legnagyobb, 
de amellett leginkább van szüksége irányításra. Mindent szeretett volna 
megtanulni, olvasgatott is sokat, de mivel senkisem vezette, semmit 
sem értett meg. A higgadt lelkületű jezsuita külön végezte a maga dol
gait s külön kapkodott ide-oda a maga zavaros szellemi világában Rákóczi. 
Volt azért mégis eredménye ennek a magárahagyatottságának Rákóczi 
szellemi erejének kifejlődésében. Korán önállóságra jutott felügyelő
jének közönye folytán s hozzászokott elég hamar ahhoz, hogy minden 
kérdésben önmaga alkosson magának véleményt.
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Prágai tartózkodásának is megvolt az az eredménye, hogy a ma
gasabb stúdiumokban kiképezte magát és mindenütt elismerést keltett 
egyénisége iránt. A filozófiai tanulmányok elvégzése után éppen ama

Lóránlffy Zsuzsanna.
I. R ákóczi G yörgy erdélyi fejedelem  gyöngéd lelkű, költői hajlam ú h itvese  
vo lt. E gy ik  legkiválóbb  p ártfogója vo lt a  k álv in ista  va llásn ak , különösen  

a sárospataki kollégium  ü gyét v iselte a szivén.

pont előtt állolt 1692 nyarán, hogy a jezsuiták rendházait felkeresse, 
mikor megérkezett Lipót császár rendelete, mely őt nagykörusílása 
ügyében Bécsbe hívta. Felügyelője kíséretében tehát Bécsbe ment, hol 
meglehetősen új és meglepő dolgok tárultak eléje.

Anyja már nem volt Bécsben, mert egy év előtt kapott engedel-



58 Tolnát Világtörténelme

met férjéhez való menetelre. Nővére pedig gróf Aspremont Ferdinánd 
altábornagy felesége volt.

A sok kérő közül, kik Rákóczi Julianna kezéért vetekedtek, Zrínyi 
Ilonának és Juliannának is Aspremont tetszett meg s habár Kollonies 
mindenáron tiltakozott a házasság ellen, mégis egybekeltek s erőszakos 
szétválasztásuk után is megtartották egymás iránt való hűségüket. 
Kollonics természetesen bosszús volt, mert nem sikerült az a számítása, 
hogy Juliannát apácává nevelje s vagyonától megfossza. De nem sikerült 
a terve Rákóczival szemben sem, kit jezsuitának szánt, mert igy a 
Rákóczi-ház kihalását és hatalmas vagyonuknak jezsuita kézbe való 
jutását remélte. Aspremont gróf és felesége port indítottak Kollonics 
ellen a köteles rész kiadása iránt. Kollonics azonban szintén pörrel felelt 
a kiskorú Rákóczi javára való követelések hangoztatásával.

ügy tüntette fel a dolgot, mintha neki, mint gyámnak köteles
sége volna Rákóczi érdekeit a leányág törvénytelen követeléseivel szem
ben megvédeni. Amíg tehát a pör el nem dől, a köteles rész kiadásáról 
sem akart hallani. Ilyen viszonyok között érkezett Bécsbe Rákóczi, kit 
legelőször Kollonics iparkodott befolyása alá keríteni. Meghatalmazó 
levelet kért tőle javai gondozására azzal az ígérettel, hogy három nap 
múlva újra visszatér Prágába. Rákóczi elég éberül és férfiasán akként 
oldotta meg a dolgot, hogy egyelőre go°ndolkodási időt kért, de határo
zott nyilatkozatot nem adott. Estefelé megérkezett lakására öt év óta 
nem látott nővére, az immár Aspremontné grófasszony.

Megható jelenetek között történt a találkozás. Egymás keblére 
omlottak és a régi gyermekkori emlékek hatása alatt „testvéri ölelések 
és a kölcsönös szeretet hulló könnyei között” örvendeztek a viszontlá
tásnak. Julianna előadásából megtudta Rákóczi, hogy Kollonics alaptalan 
gyanúsításokkal egymás ellen akarja ingerelni őket, hogy a Rákóczi- 
vagyon kezelése továbbra is az ő hatalmában maradjon. Majd meg
ismertette gyámjuk önző, lelketlen törekvéseivel, úgyhogy Rákóczi 
elhatározta, hogy ellenáll Kollonics útálatos fondorlatainak.

Ez a találkozás még jobban megerősítette közöttük a testvéri 
szeretet kapcsait. Csupán a társalgás okozott akadályokat, miután 
Rákóczi a jezsuiták gondos nevelése mellett anyanyelvét majdnem 
teljesen elfelejtette, Julianna ellenben magyarul beszélt hozzája. „Annyit 
azonban elégségesen megértettem — írta Rákóczi emlékirataiban — 
hogy hagyjam abba tanulmányaimat, öröklött javaimat szerezzem vissza, 
melytől, ha a bíboros akaratának engedelmeskedem, minden kigondol
ható ürüggyel még számos éven át elütnek.”
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Rákóczi és Julianna találkozása véget vetett Kollonics aknamunkái
nak és a jezsuiták befolyásának életük irányítására. Kolloniccsal való 
szakítását azzal adta tudtul Rákóczi, hogy mindjárt másnap gyámja 
tiltakozása ellenére nővéréhez költözött. A gondolkodási idő leteltével

Rákóczi Julianna, II. Rákóczi Ferenc nénje.
M unkács bevétele  u tán a becsi udvar e lszak íto tta  an y já tó l t>. az O rsolyák kolos
torában n eveltette . A sprem ont gróf a ltáb orn agyh oz m en t nőül s azután  csak

nem  állandóan R eckheim  várában élt haláláig.
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pedig elment Kollonicshoz és kijelentette, hogy nővére követeléseit 
jogosaknak tartja, perelni tehát semmi szín alatt nem akar, de a gyám
ság fenntartását sem kívánja többé, miután törvényes kort ért el és 
képesnek érzi magát ügyei és javai gondozására. Kolloides sáppadt és

zöldült a haragtól, 
mikor pedig Rá
kóczi ingó és ingat
lan javai kiada
tását kérte, éktelen 
felindulás vett erőt 
rajta. De hadd be
szélje el ezt a je
lenetet maga Rá
kóczi :

„Homloka és 
arca — írja vallo
másaiban — a leg
nagyobb méltatlan
kodást mutatták, 
amelyet megerősí
tettek szaggatottan 
előtörő tagolt sza
vai. Azt felelte 
ugyanis, hogy el
hagy engem s né- 
ném hízelgéseinek, 
sógorom csalárdsá
gainak és ifjúi 

szenvedélyemnek 
ad át. Ezek két
ségkívül javaim el- 
prédálására fognak 
indítani és ne is

Kot tonics Lipút.
B íboros, esztergom i érsek, osztrák  á llam m in iszter és a  bécsi 
udvari kam ara elnöke v o lt . N agy  ellensége v o l t a  m agyar a lk o t
m án ynak , gyű lö lte  és ád ázu l ü ldözte a p rotestán sok at. M agyar- 
országot ú gy  akarta k orm ányozni, m in t az osztrák örökös 
tartom án yok at. Az ő ön kényeskedéseinek  s erőszakosságainak  
jelen ték en y  része v o lt  abban , hogy  II. R ákóczi Ferenc vezérle te  
a la tt fegyvert fogo tt a  n em zet a tű rh etetlen  osztrák  iga  

lerázására.
reméljek semmit

többé az ő megsértett barátságától. És ekkor megragadva karomat, 
vezetett és kivezetett az ajtón.” J

A bíboros nyilvánvalóan szeretett volna továbbra is gyám ma
radni. Kiderült azonban, hogy tekintélyes kincsek koholt címek alatt
eltűntek Kollonics kezén s birtokában maradtak volna ezek továbbra is,
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ha anyjuk Thökölyhez való távozása idején nem hagyta volna Julia 
kezében a vagyonukra vonatkozó eredeti okmányokat s főképpen az 
eredeti végrendeletet, melyből kitűnt, hogy Kollonics, a bíboros állam
férfi el akarta sikkasztani az árvák vagyonának egy részét.

Hosszas huzavonák és cselszövések után Rákóczi mégis megkapta 
birtokait s hogy gyámja mennyire lelkiismeretes volt azok kezelésében, 
bizonyítja az, hogy sokáig alig negyedrészét lehetett előteremteni az évek 
előtti birtokjövedelmeknek. Sógora és nővére most azon voltak, hogy 
megházasítsák Rákóczit és előkelő családokkal hozzák összeköttetésbe. 
Prágai hazajövetelé óta Rákóczi ugyanis az arisztokraták akkori divata 
szerint nagylábon és gondtalanul élt Récsben. Járt színházba, mulatsá
gokba, társaságokba, amellett nagyokat kártyázott is, miután az udvar
nál a császártól kezdve az utolsó emberig hatalmába tarto tt mindenkit 
a kártyamánia.

Ilyen életmód mellett természetesen a szerelem sem kerülte el az 
ifjú Rákóczi szívét. Önéletrajzából tudjuk, hogy az Aspremont-ház 
estélyein megismerkedett egy'férjes nővel, akit öt éven át szeretett 
anélküL hogy vonzalmát vele közölni merte volna. Ifjúsága legelső 
éveiben támadt nála ez a szerelem, mely szemérmes modorát és ideális 
gondolkodását egyaránt érdekesen jellemzi. Napról-napra mindjobban 
elhatalmasodott lelkén a szenvedély és folytonosan csak ideáljáról 
ábrándozott. Semmiben sem különbözött ez a szerelem a tizenhét- 
tizennyolc éves ifjak szívének első fellobbanásától. Ha a kedves nő a 
társaságban jelen volt, folytonosan őt bámulta, ha távozott, nagyon 
elhagyatva érezte magát és nem egyszer órák hosszat álldogált 
abban az uccában, hol ideálja lakott, hogy legalább az ablakban 
láthassa.

Melankólia és szórakozottság vettek erőt rajta egy ideig, úgyhogy 
sógorának és nővérének is feltűnt zárkózottsága. Próbálták vallomásra 
bírni, de ő őszintén bevallotta, hogy nem tudja mi az, amit érez, éjjel
nappal nyugtalanság veszi körül. Nővére és ennék férje felvilágosítot
ták aztán, hogy ez a szerelem. Aspremont gróf figyelmeztette azonban 
a vonzalom céltalan voltáról s ugyanakkor azt is figyelmébe ajánlotta, 
hogy jó volna házasságra gondolnia. Rákóczi nem idegenkedett az esz
métől, sőt később maga kérte sógora tanácsát.

Ki is volt szemelve jegyese, Magdolna darmstadti hercegnő s nem 
lett volna semmi akadálya a házasságnak, ha közbe nem jönnek újra 
a cselszövések, intrikák és fondorlatok. Eleonora császárnő szenvedé
lyesen ellenezte ezt a házasságot, mert ezzel Rákóczi rokoni viszonyba
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jutott volna a császári házzal, azonkívül családjának a fényét is növel
hette volna. Követelték tehát, hogy utazzék el Olaszországba és halassza 
el egyelőre az esküvőt. Aspremont Frigyes Gobert johannista vitéz 
kíséretében indult el Rákóczi Olaszországba, mialatt távollétére jószágai 
kormányzását gróf Batthyány Ádámra bízta.

Felső-Olaszország városai s végül Róma voltak utazásának főbb 
állomásai és e hosszú út alatt szerzett ismerettségeire is elmondhatta, 
amivel Neuhausenben és Prágában jellemezte életét: mindenki sze
rette, mert ő is mindenkit szeretett. XII. Ince pápa rangjához illő ki
tüntetéssel fogadta, sőt annyira megkedvelte megnyerő modoráért, 
hogy kitüntetésképpen szent ereklyékkel is megajándékozta. Római 
napjai azonban nagy szomorúságot hoztak Rákóczinak. Itt értesült 
arról a csapásról, hogy jegyese, Magdolna darmstadti hercegnő váratlanul 
meghalt. Fájdalmas könnyek között temette el első szerelmének emlé
két, holott Magdolna hercegnő virult és ragyogott java erejében. A bécsi 
udvarnak nem tetszett Rákóczinak Magdolna hercegnővel leendő házas
sága, kieszelték tehát olaszországi utazását, hogy előkészíthessék ezáltal 
jegyesének halála hírét s az egész házassági terv megrontását. Ugyan
ilyen tartalmú értesítést, csakhogy Rákóczi halálával, küldtek a herceg
nőnek is, aki szintén elsiratta mátkáját fájó könnyűivel, mialatt Bécs
ijén a császár, császárné, Kollonics és a többiek nevettek a jól sikerült 
tréfán.

Nem sokkal e szomorú hír után örvendetes dolgokról is értesült, 
melyek között nénjének szerencsés szülése és a királynak nagykorú- 
sílásába való beleegyezése kiegyenlítették jegyese halála felett érzett 
bánkódását. Nem volt többé nyugta Olaszországban, mindenáron haza 
akart jönni. Bécsben ezalatt megtörtént birtokainak Batthyány Ádám 
által való átvétele, úgyhogy most már Aspremonték is átköltözhettek 
magyarországi birtokaikra. Élvezetekben, tapasztalásokban, megfigye
lésekben és tanulmányokban folyó két éves utazás után visszatért 
Bécsbe nővéréhez s az ő és férje társaságában nemsokára megjelenik 
Magyarországon.

Nagykorúvá lévén, a sárosi örökös főispánság tisztsége várakozott 
Rákóczira. Olaszországból való hazatérése után, 1694 június 3-án meg
történt Eperjesen országos ünnepség között az installáció, melynek 
lefolyása után Rákóczi elfoglalta az elnöki széket s megnyitotta a vitát a 
tárgysorozat egyes pontjai fölött. Nagyjelentőségűvé vált ez a megyei gyű
lés egyik határozata által, melyet Rákóczi hirdetett ki s amely a császári 
katonaság túlkapásai ellen támadt felháborodást fejezte ki. A megyei
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gyűlés ugyanis kimondta, hogy mindaddig, míg az elkövetett károkért 
és kihágásokért a császári katonaság megfelelő elégtételt nem ad, a 
vármegye megtagadja az előfogatok kiállítását. Ezzel a határozattal 
kezdődik Rákóczi közéleti szereplése Magyarországon.

6 >

Sarolta Amália, II. Rákóczi Ferenc felesége.
A szép hesszen i hercegnő ham arosan m agyar érzésű asszony  lett férje m ellett s 
egész le ik ével tám ogatta  férje hazafias törek véseit. A z ő segítségével m enekült 
m eg R ákóczi a bécsi fogságból. Az udvar gyerm ekeivel együ tt B écsbe v ite tte  s 
o tt ta rto tta  őrizet a la tt. A kuruc szabadságharc leverése után külföldre m ent és 
Párizsban halt m eg. M ély von za lom  fűzte férjéhez, de a p o litika i b onyodalm ak  

elvá la szto tták  őket egym ástól.
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A nép nagy bizalommal volt iránta ekkor is, de csak nagy titok
ban merte rokonszenvét nyilvánítani.

A nemesség és az előkelőbbek azonban tartózkodóan viselkedtek, 
mert német öltözete, idegen szokásai és a magyar nyelvben való járat
lansága folytán azt következtették, hogy kihalt szívéből a fajához való 
vonzalom és megveti a nemzetet. Négy hónapnál tovább nem tartott 
azonban Magyarorszógon való időzése, mert mindenfelől ármányok 
folytak ellene. A bécsi udvar jól ismerte a Rákóczi-ház nagy tekintélyét 
a nemzet előtt, azért minden lépésére vigyáztatott és kémekkel vétette 
körül. Vigyáznia kellett tehát Rákóczinak is, aki ezért óvakodott min
den politikai nyilatkozattételtől s inkább azzal töltötte idejét, hogy 
birtokait rendre megvizsgálta. A titkos árulások és feljelentések követ
keztében még így sem volt tanácsos Magyarországon maradnia, mert 
előbb-utóbb kellemetlenségekbe keverték volna ellenségei.

Rarátai, főképpen sógora tanácsára visszament Bécsbe és ugyan
csak sógora tanácsára azt is elhatározta, hogy megnősül. A házasság 
eszméjét a mainzi választófejedelem követének, Gnadennek az ajánlata 
érlelte meg Aspremont előtt, kinek sikerült könnyű szerrel Rákóczit 
rábírni, hogy az ejőkelő származású és viruló szépségű Sarolta Amália 
hercegnőnek, Károly Hessen-Rheinfelsi fejedelem és Alexandra grófnő 
leányának kezét kérje meg. Titokban kellett a házasságra elkészülnie, 
mert ha a bécsi udvar megtudta volna, semmi szín alatt sem számítha
tott volna Rákóczi a császár és a császárné helyeslésére. Aspremont 
tanácsára tehát azon ürüggyel, hogy Bádeni Lajos herceg táborában 
haditanulmányait óhajtaná tökéletesíteni, engedelmet nyert a Német
országba való utazásra.

Az esküvő titokban és a lehető legrövidebb idő alatt 1694 szep
tember 26-án ment végbe Kölnben. Csak az esküvő után tudatták az 
udvarral a házasságot, de a hatás így sem maradt el. Legmeglepőbb 
eredménye volt házasságának Rákóczira nézve első jegyese, Magdolna 
darmstadti hercegnő szemrehányó levele, aki szószegéssel, hűtlenséggel 
vádolta, amíg Aspremont nem gondoskodott róla, hogy az igazat meg
tudja. De majdnem azon a ponton állott Rákóczi is, hogy valami titkos 
intrikát sejtsen a darmstadti hercegnő feltámadásában, aki éppen akkor 
jelent meg a színen szemrehányó levelével, mikor Rákóczi már bele
törődött első jegyese halálába.
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Rákóczi az elégedetlenek élére áll. — Rákóczi elfogatása.

A bécsi udvar, kivált a császári pár, Rákóczi házasságának hírére 
hatalmas haragra gerjedt. Az ő tudtukkal ez a házasság nem jöhetett 
volna létre sohasem, mert megakadályozták volna most is minden esz
közzel, hogy Rákóczi olyan házasságot kössön, mely házának fényét 
családi összeköttetésekkel is emeli. Meg is tették óvásukat, hogy Rákóczi 
kiskorú volt, mikor házasságát megkötötte, ennélfogva a házasság 
érvénytelen. Csakhogy megfeledkeztek róla, hogy éppen Lipót császár 
volt az, aki Rákóczit Olaszországból való visszajövetele után hivata
losan is nagykorúsította és a sárosi főispánság elfoglalására ezzel képessé 
tette. A császár haragjában szobafogságot rendelt az új párnak Bécsbe 
való érkezésükkor, de később ezt is elengedte Aspremont és a Rákócziné 
atyafiságának erélyes tiltakozására.

Rövid bécs tartózkodás után az ifjú pár hamarosan Magyar- 
országba költözött. Sárospatakon, Kassán, Eperjesen tartózkodtak, majd 
ellátogattak szom
szédos birtokaikra, 
de bárhova mentek, 
a kémek és a titkos 
besúgók mindenütt 
a nyomukban vol
tak. Rákóczi egyik 
őszinte tisztelője, az 
olasz származású Ni- 
grelli gróf, ki mint 
kassai hadtestpa
rancsnok szolgált a 
császári seregnél, bi
zalmasan azt is 
közölte vele, hogy a 
várőrségek tisztjei 
titkos utasítást kap
tak Bécsből, hogy 
minden lépésére vi
gyázzanak. Kistapol-
csányban tartózko- „  „

II . Rákóczi Ferenc arckepe.
d ő l t  a  Rákóczi-pár, Egykorit o lajfestm én y a m agyar Történelm i K épcsarnokban.

Tolnai V ilágtörténelm e X I I I .
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midőn megszületett első fiúk, kit Lipót császár keresztapaságára való 
tiszteletből Lipótnak kereszteltek. Rákócziné felépülése után Bécsbe, 
majd Hessenbe utaztak, hogy az uralkodóház ezzel is tapasztalja, hogy 
Rákóczinak nincsenek semmiféle forradalmi szándékai. Az udvar bizal
matlansága Rákóczi iránt nem szűnt meg azonban egy pillanatig sem. 
A kémek továbbra is a nyomában voltak, a jelentések folytonosan mentek 
róla Bécsbe, miközben 1697-ben kiütött Hegyalján az első lázadás a 
osztrák csapatok ellen.

A parasztok Tokaji Ferenc és Szalontai György liajduhadnagyok 
vezetése alatt támadtak a katonákra és a labanc gyanú alatt álló „kala
pos’'-okra. Kegyetlenség, németirtás, pusztítás akkora mértékben kísérte 
ezt a felkelést, amekkora szerencsétlenséget a német zsoldosok garáz
dálkodása zúdított a magyarság nyakába. Rákóczi birtokait azonban 
megkímélték mindenütt a dúlástól, sőt olyan határtalan volt a népnek 
benne való bizalma, hogy őt akarták mindenáron a mozgalom élére 
állítani s elhatározták, hogyha szépszerével nem lehet, erőszakkal fogják 
őt maguknak megnyerni. De amilyen gyorsan támadt ez a mozgalom, 
éppen olyan gyorsan meg is szűnt, miután nem volt jól megszervezve.

Rákóczi jobbágyai is resztvettek a felkelésben s ez, valamint az a 
körülmény, hogy az ő birtokait sehol sem bántották, joggal kelthette 
azt a gyanút, hogy az ő keze van benne ebben a dologban. Ezt a gyanút 
kellett Rákóczinak magáról elhárítania s ezért iparkodott a legsürgő
sebben megjelenni Bécsben, hogy magát a gyanúval szemben tisztázza. 
Feleségével, gyermekével s kevésszámú kísérettel gyorsan útra kelt 
tehát, dejaár merre ment, mindenütt tapasztalta, hogy a felkelés híre az 
egész Országban elterjedt. Kalandos és ezer veszélyekkel járó utakon 
jutott végre Selmec alá, ahol a felkelők közeledésének hírére az egész 
város felfordulásban volt s rettegésükben Rákóczi elfogatásával és ki
szolgáltatásával akarták magukat megszabadítani a veszedelemtől.

Ok persze nem volt a rettegésre, de az általános félelemben min
denki csak a veszedelem elhárítására gondolt. Szerencsére Rákóczi 
hamarosan elhagyhatta Selmecet s újabb fárasztó utazással Kistapol- 
csánvba érkezett, itt feleségét és gyermekét elhelyezte s maga egyenesen 
Bécsbe indult.

Megjelenésével nagy meglepetést keltett elsősorban Kollonicsnál 
és Kinszky miniszternél, de magánál a császárnál is, mert az egész fel
kelést az ő művének tartották. Ám ha a gyanút nem is tudták elnyomni 
irányában, mégsem tehettek semmit sem ellene, mert Rákóczi nemcsak
hogy szénié Ívesen mutatta magát Bécsben, hanem azzal is igazolta
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hűségét, hogy — legalább a látszat szerint — hajlandónak mutatko
zott magyarországi birtokainak az örökös tartományokban levő, hasonló 
értékű birtokkal való elcserélésére. Az udvar nem tudott eleget tenni 
kérésének, sőt Lipót császár azzal odázta el annak teljesítését, hogy 
Magyarországon a békesség megtartására több szolgálatot tehet Rákóczi 
birtokaival. De azért nem voltak bizalommal most sem iránta.

Különösen Szavojai Jenő tartotta ,,ravasz”-nak Rákóczit, ki 
csak a kedvező alkalmat várja, hogy a felkelők élére álljon.

Az 1697-iki felkelés elmúlt tehát súlyosabb következmények nél
kül. Az elfoglalt várak újra visszajutottak a császár hatalmába, a fel
kelőket szétverték, egy részük pedig kibúj dosott Törökországba Thököly- 
höz. A nemzet sorsában semmi változást nem hozott azonban a felkelést 
követő időszak. Eredmény nélkül maradt a kihágások megvizsgálására 
kirendelt katonai és polgári személyekből egybeállított vegyes bizott
ság működése is, mely Eperjesen ülésezett Corbelli osztrák generális, 
magyar részről pedig Rercsényi Miklós gróf elnöklésével. Bercsényi és 
Rákóczi ekkor ismerkedtek meg közelebbről Eperjesen, hol Rákóczi 
pár hónapig nővérével való újabb, de atyafiságosan megoldott perének 
elintézése végett tartózkodott.

A két férfi rokonszenve napról-napra mélyebb lett egymás iránt, 
mind bizalmasabban tárgyalták az ország szomorú állapotait s Bercsényi 
„nem minden csodálkozás és vigasz nélkül tapasztalta, hogy a német 
köntös alatt is magyar, még pedig igaz hazafiúi szív dobog” — írja 
Rákóczi. Német köntöse, idegen szokásai, külföldi házassága mind i 
olyan hibák voltak a többiek szemében, melyek bizalmatlanná tették 
előttük személyét, amiért senki sem akart vele az ország és a haza ügyei
ről beszélni, jóllehet maguk között ezekről eleget keseregtek. Nagy 
öröm és vigasztalás szállotta meg tehát szíveiket, mikor Bercsényi révén 
megismerték Rákóczi titkos érzéseit. Ebben az időben már kezdtek 
különben sokan meggyőződni róla, közöttük elsősorban Bercsényi, hogy 
a császári katonaság elviselhetetlen nagy nyomorgatásai és a bécsi 
kormány alkotmánylipró törekvései ellen békés eszközök nem vezet
hetnek semmi eredményre.

Ennek a belátása okozta, hogy Bercsényi a visszaélések meg
vizsgálására rendelt vegyes bizottságban elfoglalt főhadbiztosi tiszt
ségéről lemondott és visszavonult ungi várába. Bercsényi nagy hatással 
volt egyébként is Rákóczira, ő  tárta fel előtte a viszonyok való képét 
s ő biztatta Rákóczit a cselekvés megkezdésére, mert őt tartotta egyedül 
olyan férfiúnak, ki a nemzetet az iga lerázására egyesíteni képes.

5*
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Bercsényi M iklós gróf.
Császári ezredes, főispán, felső-m agyarországi főhadbiztos vo lt. 
Ő ism ertette  m eg R ákóczi Ferenccel az ország rettenetes h e ly 
zeté t s a két jó b arát eg y ü tt tervezgette  a  fö lkelést. R ákóczi 
ell'ogatása után B ercsényi L engyelországba m en ek ü lt. Innen  
előbb lengyel csap atok at k ü ld ött R ákóczi tám ogatására, m ajd  
ő le tt  a kuruc sereg főparancsnoka. S zen ved élyes lelkű férfi, 
v ité z  k atona v o lt s e lkeseredetten  gyű lö lte  a  H absburgokat. 
A kuruc szabadságharc bukása u tán először L en gyelországb a  
m enekült, m ajd Törökországba s itt h u n yt el R od ostó  

közelében.

Rákóczi életé
ben közeledik tehát 
a nagy döntő fordu
lat, amely felé eddigi 
élményei fokozato
san sodorták. De mi
előtt e nagyjelentő
ségű korszak küszö
bén átlépnénk, meg
szólaltatjuk még egy
szer a fejedelmet, 
hogy az őszavaival vi
lágítsuk meg ennek a 
históriai jelentőségű 
átalakulásnak a kö
rülményeit. A XVII. 
század utolsó évéről 
szól Rákóczi emlék
iratainak ez a rész
lete :

„Hazám nyomo
rúságát látva, igen el
szomorodtam s mert 
többször forogtam 
németek társaságá
ban, a bécsi minisz
terek elméjében for
gatott terveket job
ban ismertem, mint

az összegyűlt nemesek. Te tetted azt Istenem, hogy ezeket a nyomorú
ságokat napról-napra jobban megéreztem és szívemet és léikéinél
nagyobb dolgokra készítetted elő.

A századnak utolsó évében, 1699-ben voltunk. Ennek folyama alatt 
barátságos beszélgetések közben nyert kölcsönös hittel kezdtem Ber
csényi gróf előlL lolfedni az ország bajainak és nyomorúságainak enyhí
tésére irányuló terveimet, mivel annyi évek sürgetései, nyilvános pa
naszai s a császári udvarhoz terjesztett könyörgő levelek semmit sem 
használtak s így az állapotok megváltozásához semmi reményünk sem 
maradt fenn, ezért nem gondoltunk többé ezen lépések újból való
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kezdésére, hanem a járom lerázására, amelyet nyakunkra nehezedni 
éreztünk.” ^ :..V . . ...............

íme, a francia királlyal való titkos tárgyalásoknak és a szabadság- 
harc megindításának nyitánya az őket előidéző okok főrúgóival. A né
met köntösű, idegen szokásokba rögzött, anyanyelvét sem tudó Rákóczi
ban az ős szittya kuruc így tört ki ama rokonérzés alapján, melyet 
véreinek siralmas állapota lelkében felkeltett.

A rendek felhagytak tehát a hasztalan panaszkodással és az egy
más között való összejöveteleiken arról tanácskoztak most már, hogy mi 
módon lehetne az ország függetlenségét visszaszerezni. Tanácskozásaik
nak a szüntelenül tartó országdúlás mellett időszerűséget adott II. Ká
roly spanyol király küszöbön levő halála és ezzel kapcsolatban a küszö
bön álló spanyol örökösödési háború. A spanyol birtokokra XIV. Lajos 
francia király és Lipót császár egyformán jogot formáltak. A háború 
tehát kikerülhetetlen volt és ezzel a magyar felkelés ügye is elérkezett 
a kedvező kilátásokhoz.

A mozgalom megindítására az első jelentősebb okot XIV. Lajos 
francia király titkos felhívása adta Rákóczinak. A spanyol örökö
södési háború bekövetkezésére XIV. Lajos biztosítani óhajtotta ügyét 
nemcsak szövetségesek keresésével, hanem az osztrák udvar helyzeté
nek megnehezítésével is. Tudta, hogy Magyarország elégedetlen Lipót 
kormányával s arról is értesült, hogy Rákóczit háza hagyományai alap
ján a nemzet és a nép hallgatagon vezérének tekinti. A bécsi udvarnál 
levő követének, Villars őrgrófnak közvetítésével üzeneteket küldött 
tehát Rákóczinak, melyekben biztosította Franciaország támogatásá
ról, ha az erdélyi fejedelemség visszaszerzésére az uralkodó ellen hábo
rút kezd.

Rákóczi nem nyilatkozott az ajánlatra, mert nem bízott a követ 
titoktartásában, de közölte a felhívást barátjával, Rercsényi gróffal, 
aki szintén óvatosságra figyelmeztette. Nem is lett a tárgyalásoknak 
semmi eredménye 1700-ig, mikor hasonló biztatást vett XIV. Lajos 
konstantinápolyi követétől, Feriol marcpiistól is a fegyveres felkelés meg
kezdésére. Bercsényivel való tanácskozása után Rákóczi elhatározta, hogy 
XIV. Lajosnak és külügyminiszterének levelet ír s e levelekben meg
ismerteti a helyzetét és a felkelés lehetőségének a módjait. Most már 
csak az volt hátra, hogy a leveleket megbízható ember segítségével 
Franciaországba juttassa.

Ilyen megbízható egyénnek vélte Rákóczi az Eperjesen állomásozó 
Bádeni Lajos-féle ezred egyik századosát, a francia származású Longue-
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val kapitányt, aki három évi ismeretség alatt a magyar nemzet iránt 
rokonszenvet színlelt és Rákóczi iránt tanúsított alakos hűségével 
egészen megnyerte a fejedelem bizalmát. Longuevalt szemelte ki ennél
fogva Rákóczi a levelek kézbesítésére, miután a bádeni ezredet ekkor 
helyezték át Sárosból Árvába és Longueval ez alkalommal hosszabb 
szabadságot kapott külföldi rokonai meglátogatására. Longueval ajánl
kozott elutazása előtt Rákóczinak esetleges megbízatásai teljesítésére, 
minélfogva Rákóczi beavatta titkába és átadta neki a Franciaországba 
szóló leveleket. Rákóczi 1700 november 1-én a spanyol király halála 
napján írta XIV. Lajoshoz szóló levelét, melyben feltárta a magyar 
viszonyokat azzal a megjegyzéssel, hogy a háború megkezdésére most 
mutatkozik az idő legalkalmasabbnak, ha Lajos nem vonja meg támo
gatását a magyaroktól. Longueval el is indult a levelekkel, de olyan
formán, hogy azoknak tartalmát Bécsben elárulta.

Az udvar azonban többet akart tudni Rákóczi és XIV. Lajos viszo
nyáról, elrendelte tehát, hogy Longueval a leveleket adja át. Ezekre 
még is jött a válasz, melyben pénzt és katonák küldését ígérte a francia 
kormány, de a tárgyalások érdekében szükségesnek jelezte Rákóczinak 
és társainak felhatalmazó levelét is. Rákóczi 1701 február 11-én újabb 
leveleket küldött Longuevallal, miket ez Bécsben most is hűségesen 
elárult s aztán tovább menve, Linzben színleg elfogatta magát. Aspre- 
monlné, Rákóczi Julianna nyomban közölte öccsével Longueval elfogatá- 
sátsam a híreket, hogy magyar urak leveleit találták nála. Rákóczit rend
kívül megrémítette a felfedezés, de bízott Longueval hűségében és az 
udvari körök iránta való jóindulatában. ,,Nem ismerem, Uram, még 
a jelen órában sem ezen ember eljárásának csalárd módját — írja Rákóczi 
— vájjon az udvartól kapta-e azon rendeletet, hogy engem eláruljon, 
Vagy ezen gonosz cselekedetre saját rosszindulata vitte-e ?”

Ma már módunkban van a fejedelem eme kétséges gyanújára 
határozott feleletet adni. Longueval közönséges kém és kalandor volt, 
minők akkor Magyarországon ezrével tanyáztak. A bécsi udvar szolgá
latában működött ő is, akiknek az volt a feladatuk, hogy Rákóczit meg
figyeljék és minden tapasztalatukról azonnal értesítsék a bécsi udvart. 
Longueval árulása a közönséges kém nemtelen gonosztette volt. El volt 
készülve rá Rákóczi, hogy nagy megpróbáltatások várnak reá, de a 
szökésről mégis lemondott, bárha könnyen megtehette volna. Várta 
mindennap az udvar intézkedéseit, ami meg is történt olyan időben, 
mikor legkevésbé remélte.

A Salm-ezred kirendeltsége 1701 április 28-án éjjeli két órakor
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betört lakásába s két százados felvont pisztolyt szegezve mellének, a 
császár nevében fogolynak jelentették ki. Felesége a tisztek ellenkezése 
dacára is vele ment Eperjesre, hol a nép elfogatása láttára sírásban tört 
ki. Ugyanekkor fogták el Vay Ádámot és két testvérét, Szirmai István 
báró ítélőmestert, később Okolicsánvi Istvánt s Szluha Ferencet felség- 
árulás gyanúja miatt és kerestették Bercsényit is, aki azonban szeren
csésen elmenekült lengyelországi birtokaira. Eperjesről háromhavi fog
ság után Kassára vitték Rákóczit, de birtokain a nép mindenütt forron
gásban volt és fegyveres erővel akarták megszabadítani, melyet maga 
Rákóczi ellenzett, mert tartania kellett átlói, hogy az erőszaknak nem 
lesz, mivel nem is lehetett állandó sikere s akkor nemcsak az ő sorsa, 
hanem a nép helyzete is jóvátehetetlenül súlyosabbá válhatna. Rákóczit 
aztán Bécsújhelybe vitték, hol ugyanabba a börtönbe zárták, honnan 
Zrínyi Pétert harminc év előtt a vérpadra kísérték. Felesége folytonosan

II. Rákóczi Ferenc menekülése a bécsújhelyi börtönből. "■
A bécsi korm ány R ákóczit a francia királyhoz k üldött levelei m iatt elfogatta  s ugyanann.i 
a börtönbe záratta, ahonnan harm inc évve l azelő tt n agyapját. Zrínyi P étert a vérpadra 
kísérték. E z a sors várt volna R ákóczira is, de felesége Lehmann dragonyos kapitány  
segítségével dragonyos közlegénynek ö ltö z te tv e  m egszök tette . A város végén várakozó  
kocsi L engyelországba v itte  R ákóczit és feleségét, ahonnan aztán  R ákóczi m egin d íto tta  

a harcot a H absburg-ház ellen .
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dolgozott kiszabadítása érdekében s az ő közbenjárásának volt eredménye, 
hogy Rákóczi érdekében az angol és porosz király követei szót emeltek 
az udvarnál.

Az ud\iar jóindulatában azonban nem lehetett bízni, mert a kihallga
tásokból, Longuevallal való szembesítéséből és a törvénytelen bíróság 
egybeállításából mind azt lehetett látni, hogy el akarják veszteni. Bécs
újhelyi fogságának harmadik havában a polgármester bemutatta Rákó
czinak az osztrákokból összeállított ítélőbíróság idézését s átnyújtotta 
a vádiratot, de ezeket az iratokat mint törvényteleneket és alkotmány- 
elleneseket Rákóczi vonakodott átvenni. Kétségtelen volt immár előtte, 
hogy mindenáron életére törnek s ezért állítják hazai törvények helyett 
osztrák bíróságok elé, miként nagyapját, Zrínyi Pétert. El volt készülve 
a halálra, hozzá is szoktatta magát a halál gondolatához, de a vádirat 
közzététele óta más gondolatok érlelődtek meg elméjében. Szabadulni 
akart, hogy életét megmentse és igazáért bosszút állhasson. Elsősorban 
feleségét avatta bele szándékába, majd Lehmann kapitánnyal, a bécs
újhelyi börtön parancsnokával kezdett tárgyalni, aki ajánlkozott meg
szabadítására. Ez öccse segítségével Rákóczit dragonyos közlegénynek 
öltöztetve szerencsésen kiszabadította és Lengyelországba szöktette. 
Biztos maradása azonban itt sem volt, mert az osztrák udvar 10.000 
forint vérdíjat tűzött ki fejére, úgyhogy kénytelen volt rokonánál, Sie- 
niawski herceg feleségénél megvonni magát.

Később felkereste a francia követet, majd Bercsényit s nem lévén 
többé semmi ok reá, hogy hazafias érzéseit titkolja, nyíltan megkezdte 
a felszabadítás munkáját. Ez a lépése szakítást jelentett az udvarral, 
a nemzet ellenségeivel és a régi taktikájával, mely óvatosságra és nagyobb 
veszedelmek elhárítása végett mindig zárkózottságra kényszerítette. 
Felesküdött nyíltan a nemzeti ügynek s nemsokára az ő tárogatói har- 
sannak végig az országban és az ő szavai állítják talpra a nemzetet, 
melynek évtizedek óta elcsigázott lelke összetalálkozott és egyesült 
az ő szárnyaló leikével. A kuruc korszak dicsőséges évei kezdődtek el 
Rákóczi Ferenc megszabadulásával.

A kuruc szabadságharc kezdete. — Rákóczit erdélyi fejedelemmé
választják.

Rákóczi magánélete az 1703-iki év beálltával a majténvi fegyver- 
letételig majdnem egészen eltűnik. Eddig, vagyis ifjúsága első szaká
ban, ami érdekes epizód volt életében, mind az ő személyével való vonat
kozás révén nyert jelentőséget. Innen kezdve azonban már történelem
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életének minden mozzanata, mely elválaszthatatlan a nemzet törté
netétől. Szabadulása óta Lengyelországban vadászással és az európai 
viszonyok alakulásának figyelésével töltötte idejét. A spanyol örökösö
dési háború teljes erővel folyt, az ő számára is megjött tehát a cselek
vés ideje.

Lengyelország Brzezan nevű községében időzött 1703 április havá
ban, mikor onnan Varsóba visszatérve, értesítették, hogy magyarországi 
emberek keresik, akik fontos ügyben óhajtanak vele tanácskozni. Ber
csényi gróf, hogy megtudakolja jövetelük okát, lovászát küldte hozzá
juk. A lovász eljárt megbízatásában s kiderült, hogy a küldöttek nagyon 
fontos ügyben jöttek Rákóczihoz. Bercsényi tehát akként rendelkezett, 
hogy egyenesen Rákóczihoz vezessék a küldötteket. Pap Mihály és Bige 
László nemesek voltak ezek, kik előadták, hogy Rákóczi munkácsi 
jobbágyai és az egész nép várva-várják uruk jövetelét. Nagyobb bizo
nyosság okáért kölcsönös megállapodással azt határozta Rákóczi és 
Bercsényi, hogy a küldöttekkel a lovászt Magyarországba indítják az 
állapotok kipuhatolására. A lovász ebben a feladatában is hűséggel 
eljárt s nemcsak a küldöttek állításait igazolta, hanem azt is jelentette, 
hogy Rákóczi nevének akkora a varázsa a parasztságra, hogy azt már 
sokáig fékentartani nem lehet.

Egyelőre nyílt parancsot s néhány zászlót küldött az országba 
Rákóczi. Erre az első.jelre rögtön hat-hétezer paraszt sereglett a zászlók 
alá. A gyülekezet azután Majos István nevű nemest útba indította Rákóczi
hoz azzal a kéréssel, hogy jöjjön azonnal az országba, mert a népet nem 
lehet tovább tartani.

Eddig is több helyen megtámadták a nemesi kúriákat és a nemes
séget, úgyhogy a csekély számú katonaság miatt nemesi felkelést kellett 
hirdeWii, melynek első csapatai Károlyi Sándor vezérségével Bolhánál 
szétverték az egybegyült paraszthadat s az elfogott Rákóczi-zászlókból 
néhány darabot Károlyi Sándor személyesen vitt fel Bécsbe.

A határon találta Rákóczi a szétvert sereg maradványait, mely 
elébe jött, hogy hűségét felajánlja és az ő oltalma alatt a harcot foly
tassa. Itt kezdődik Rákóczi hadvezéri és nemzetmegváltó működésé
nek első fejezete. „A magyar hadjáratról” szóló emlékirataiban kétsé
get nem tűrő őszinteséggel adja elő, hogy miért állt a mozgalom élére.

Ezeket Írja erre vonatkozólag Rákóczi :
„Nem félek őszintén kinyilatkoztatni előtted, oh Örök Igazság, 

kinek jelen munkámat ajánlom, hogy egyedül a szabadság szeretete 
és a vágy hazámat felmenteni az idegen járom alól, volt célja minden
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lettemnek. Nem vezérlett bosszúvágy, nem a korona vagy fejedelem
ségre törekvő nagyravágyás, sem uralkodási ösztön : hanem egyedül 
ama hiú dicsőség, eleget tenni hazám iránti kötelességemnek és némi 
becsvágy, melynek forrása természeti negylelkűségem vala . . . ”

A határszéli nép hirtelen kitört lázadását a vármegyékre kivetett 
12.000 harcos kiállítása, a só drágulása, az adók és vámok nagy összege 
és a még mindig folyó katonai és hivatali visszaélések okozták. A hatá
ron való átkelés után ezekből a felkelőkből indult meg Esze Tamás jobbágy 
és egy K is Albert nevű paraszt vezérlete alatt egy kétszáz gyalogosból

( és ötven lovasból álló csapat Rá
kóczi fogadására. Valahány közsé
gen átvonult Rákóczi, a nép asszo
nyostul, gyermekestül tódult eléje 
és örömkönnyeket sírva csatlako
zott zászlói alá.

A kis csapat csakhamar három
ezerre növekedett és magvát alkotta 
Rákóczi hadseregének. Fegyelme
zetlen, rendetlen, rosszul felszerelt 
sereg volt ez, de a hadjárat első 
csatáit ezzel a népséggel vívta meg 
Rákóczi. Munkács sikertelen meg
szállása után a még ottlevő Monte- 
cuccoli-ezredtől visszaszorítta tva kény
telen volt. még egyszer a határig 
visszavonulni, de a csekély osz
trák haderő szerencsére nem okozott 
nagyobb veszedelmet. A szerve
zetlen, fegyelmezetlen paraszthaddal 

azonban sokáig nem boldogulhatott volna, ha csak ezek alkotják mind
végig seregének zömét. Nem a jóindulat és az áldozatkészség hiány
zott a parasztokban, hanem a képzettség és az önfegyelem. Munkács 
megszállásánál nekiestek a pincéknek tisztjeikkel együtt s majdnem 
katasztrófába sodorták a felkelést garázda viselkedésükkel. A nemes
ség éppen emiatt nem volt bizalommal a mozgalom iránt, úgyhogy 
Rákóczi kénytelen volt a voltaképpen parasztokkal induló és szociális 
jellegű felkelést kivetkőztetni ezen jellegéből és a nemesség belevoná- 
sával nemzeti üggyé emelni, hogy sikerrel szembeszállhasson az osztrák 
hatalommal. Mihelyt Huszt vára és az északnyugati részek hatalmába

Esze Tamás kuruc kapitány.
Ö fogad ta  R ákóczit 200 főnyi haddal az 
ország határán és k ísérte be az országba. 
V itézü l k üzdött a kuruc harcokban, am ig  
1708-ban egy tábori verekedésben  m eg  

nem  ölték.
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kerültek, Mármaros s a többi északkeleti megyék nemessége is tömegesen 
sereglett zászlói alá s most már bizalommal követték Rákóczit.

A hajdúvárosokba történt megérkezése után követeket küldöttek 
Rákóczihoz, hogy vonuljon le a síkságra. Ezt tették a jászok-kúnok 
és tiszántúli városok is. Főként lovasságának szervezése miatt volt 
szüksége erre, mert a Munkács, Ungvár, Beregszász és más helyek alatt 
vívott apróbb ütközetekben ezen fegyvernem megerősítése nélkülözhe
tetlennek; bizonyult. A tiszai átkeléssel, noha ez óriási akadályokkal 
járt, egyszerre 8000-re szaporodott a kuruc hadsereg. Ez első sikerek 
után lassanként a többi nemesség bizalma is megerősödött és a nép 
csoportjaival egyetemlegesen keresték fel zászlóit. Nagyvárad lakosai 
a tiszai átkelés hírére Boné András élén 4000 lovassal és 3000 gyalogos
sal állottak táborába.

Kálló vára alá érve, a hajdúvárosok bátorításáért is szükségesnek 
látta Rákóczi a vár megostromlását. Az őrség megadta magát s az innen 
szerzett négy kis ágyú alkotta az első kuruc tüzérséget. Lépésről lépésre 
növekedett ezután Rákóczi hadserege és terjedt a felkelés. Alig fél évig 
folyt a harc, de máris több vár volt kuruc kézen és a nemzet nagy több
sége támogatta a vállalkozást. ’ -

Olyan sikerrel folytak a hadműveletek, hogy augusztus végén 
reménybeli szövetségesének, XIV. Lajos francia királynak már öröm
mel jelenthette Rákóczi, hogy az országot egészen a Dunáig meghódol- 
tatta, Káliót, Nagykárolyt, Somlyót, Nagybányát, Husztot elfoglalta 
és Szatmárt, Munkácsot, Ungvári, Nagyváradot, Tokajt s más várakat 
körülzárolva tart.

Az udvar szorultságában külső segélyhez, majd mikor ez hiába
valónak bizonyult, a nemzethez folyamosott s adóelengedéssel, köz
bocsánat biztosításával iparkodott a felkelőket visszatéríteni. Mikor 
ezeknek az Ígéreteknek sem lett eredménye, akkor a még meg nem szál
lott területen, Foigách, Koháry és mások parancsnoksága alatt nép
felkelést rendelt el, mely együttesen vagy az osztrák tábornokok ter
veivel összhangzólag működik egyideig. Egy ilyen sereg, Schlick Lipót 
generális alatt verte meg Ocskayt és vette vissza tőle a nemrég elfog
lalt Léva várát. Ocskay vakmerő, vitéz csapatvezető volt, aki bekalan
dozta Nyitrát, Trencsént s kitört gyakran a morva határokig, sőt azon 
is túl, de meggondolatlanság és a magasabb hadviselésben való járatlan
ság jellemezték. Rákóczi a vereség hírére Bercsényi és Károlyi Sándor 
kirendelésével nyomban intézkedett Ocskay szétszórt csapatainak össze
gyűjtésére és Schlick előnyomulásának megakasztására. A két vezér
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11. Rákóczi Ferenc fejedelmi díszben. Mámjoki Ádám egykorú, olajfestménye
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olyan sikerrel hajtotta végre feladatát, hogy Schlick kénytelen volt 
meghátrálni, a bányavárosok kuruc kézbe jutottak s az év végéig az 
egész országrész Pozsonyig, a Csallóköz Komáromig Rákóczi birtokába 
került. Károlyi Sándor ezenkívül olyan bravúrokkal tüntette ki magát, 
melyek a felkelésnek még nagyobb tekintélyt szereztek. Dévényújfalunál 
ugyanis átkelt a Morván, feldúlatta a marcheggi sáncokat, Schlosshof 
császári kastélyt felgyújtatta, kifosztatta és az egész környéket rette
gésben tartotta. Nemsokára Bottyán feladta Zólyom várát, a nógrád- 
megyei nemesség pedig Ráday Pál vezetésével hódolatát nyilvánította 
Rákóczinak.

Ráday volt az is, aki megfogalmazta nemsokára a híres „Recrudes
cunt” kezdetű kiáltványt, mely a felkelés politikai és szociális okait 
ismertette meg a nemzettel. E proklamáció hatásának és a kuruc fel
kelés gyors diadalainak tudható be az a rendkívüli siker, mely az észak- 
nyugati Magyarország megvétele után még a felkelés évében a kuruc 
fegyvereket a dunántúli országrészben kísérte, hol Károlyi Sümeg, Kassa, 
Csáktornya, Muraköz, Veszprém, Székesfehérvár, Simontornya, Siklós 
népét hódoltatta meg, Eszterházy Dániel pedig a Lajtha vidékét, Kősze
get, Szombathelyt, Kapuvárt, Sárvárt, Körmendet, Szent-Gotthárdot, 
Lendvát, Rusztot és Kismartont térítette Rákóczi pártjára. Az első 
esztendő alatt a szabadságharc ilyenformán már a török, osztrák, morva, 
horvát és stájer határokat érintette, sőt még Erdélybe is elhatolt. Rákóczi
nak lengyel koronával és erdélyi fejedelemséggel való megkínálás* és 
az udvar békíilékenysége a felkelés gyors sikereivel tehát egyenes éssze- 
függésben állanak.

Az 1704. év második felében a küzdelem eredménye azonban a 
császári seregre nézve sokkal kedvezőbb volt az eddigieknél. A nagy elő
nyökkel kivívott helyzetet a dunántúli részekben Rákóczi nemsokára 
elveszítette. Károlyi Sándor hadtestének garázda viselkedése és a had
erő megosztása jelentékeny veszteségeket hozott a kuruc zászlóknak. 
Csáktornya eleste és Sopron hiábavaló ostroma, majd a kismartoni, 
győri, pápai, székesfehérvári és veszprémi vereségek szinte az egész had
járat sorsát veszélyeztették. Schlick helyett ekkor Heister lett a csá
szári hadak magyarországi főparancsnoka, kinek folytonos ide-oda 
száguldozásai és meglepő támadásai bomlasztólag hatottak a csapa
tokra, melyeknek zabolátlanságát a Károlyi-féle hadtest jobbára Thököly- 
korabeli tisztekből és legénységből összeállított elemei károsan befolyá
solták. Rövid ideig általános levertség látszott a dunántúli részekben, 
melyet Heister képzeletet felülmúló barbár kegyetlenséggel pusztított.
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De bárha borzalmasak is voltak ezek az emberirtásra tervezett Heister- 
féle vadállati expedíciók, a rémület első pillanatainak elmúltával vissza
adták a nép bátorságát és a kuruccsapatok erélyét is. Igaz ugyan, hogy 
a kegyetlenségekből a kurucok is kivették a maguk részét s legföljebb 
az enyhíti a magyarok kegyetlenségeit, hogy ők csak azt fizették vissza, 
amit Heister rajtuk elkövetett.

Árulásról is beszéltek, melyet Forgách követett volna el Sopron 
feladásával, de a Károlyi ausztriai betörései némileg ellensúlyozták 
a vereséget. Károlyi egyszer éppen a császár születése napján tört be 
Ausztriába és egészen Bécs külvárosáig kalandozott. Schwechatban- 
csapatai felégették a malmokat, a császári vadaskertben pedig célba 
lődözték a vadakat. Pozitív vagy jelentős eredménye nem volt ugyan 
az inkább gúnyos célzatú beütéseknek, azt a célt azonban elérték, hogy 
Bécs lakosságát legnagyobb rettegésben tartották, a császári udvar 
pedig nagymértékben megijedt a vakmerő beütések miatt. A Heister 
által szenvedett vereségeket ezek a beütések .azonban csak némileg 
kisebbítették.

Mindezek ellenére a felkelés ügye elég kedvező irányban haladt. 
Erdélyben néhány szász város kivételével a kurucok ügye kedvezően 
állott. Azonkívül a hadsereg és a tisztikar is már a szervezettség álla
potába jutott.

Bercsényi mellett, ki a fővezéri tisztséget viselte, Sennyei István 
báró, Károlyi Sándor báró, Dukay László és más vezérek alkották a 
sereg vezető elemét. Nagyjában tehát egy rendes hadsereg összes kellékei 
megvoltak a kuruc csapatokban. Az első év elmúltával a három fő fegy
vernem, lovasság, gyalogság és tüzérség mellett műszaki csapatok is 
szervezve voltak s az ország különböző helyein ágyúöntő, salétrom
készítő, fegyvergyártó-telepek is működtek.

E nem remélt sikerek indították végül az udvart arra, hogy 1701. 
év elején Széchenyi Pál érseket békeközvetítés elvállalására szólítsa 
föl. Rákóczi ez évben megvette ugyanis Tokaj, Eger és Szathmár várát 
s ügyei Erdélyben is kedvezően állottak, Károlyi Sándor pedig" már 
Bécs alatt tanyázott csapataival.

Közbe átlépett az ő hűségére Forgách Simon gróf és Eszterházy 
Antal gróf, kik a császári seregben is tábornoki rangban szolgáltak s 
akik mellett újabban Bottyán, Béri Balog Ádám, Andrássy, Bezerédy, 
Czelder Orbán és mások vitézkedtek.

Gyöngyösön volt az első tanácskozás a békekötés ügyében, de 
eredmény nélkül, mert Rákóczi bizalmatlansága folytán olyan feltété
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lekhez kötötte a békét, melyeket az udvar nem volt hajlandó elfogadni, 
miután azokat megalázónak tartotta magára. Rákóczi ugyanis a kül
földi hatalmak kezességét követelte az osztrák ígéretek ellenében s 
miután erre nézve garanciát nem kapott, vonakodott az udvar feltéte
leit elfogadni. Széchenyinek gyöngyösi alkudozásai alatt is folyt azon
ban a háború s az udvar mindent elkövetett a felkelés elnyomására.

Heister, Rabutin és Pálffy három oldalról támadták a dunántúli 
kurucokat, meg is verték őket 
és a Dunántúlt hatalmukba kerí
tették. De a kurucok is vettek 
győzelmeket rajtuk s a hadi
sikerek nagyságát bizonyítja a 
legfontosabb várnak, Érsekúj
várnak elfoglalása, Károlyi újabb 
bécsi portyázásai és Szatmár 
meghódolása, melyek legalább 
részben ellensúlyozták a diada
lokkal indult év második felének 
veszteségeit.

Rákóczit ezalatt erdélyi 
fejedelemmé választották, ami 
külpolitikai szempontból bírt 
jelentőséggel, hogy a francia 
király vele, mint egyenrangú 
féllel tárgyalhasson a szövetség 
megkötése iránt. Nem jött létre 
sajnosa szövetség, de ennek oka 
nem Rákóczi volt. A francia
bajor hadak veresége óta, amilv
mérvben gyöngült XIV. Lajos biztatása, olyan mértékben kerekedett 
fel Bécsben a harci párt, mely a békéről hallani sem akart. így tehát 
akarva nem akarva, folytatni kellett tovább a háborút. Heister újra 
erős hadakkal tör be Magyarországba és folyt újból a küzdelem, mely 
ezúttal a kurucoknak okozott sok veszteséget.

Általában a felkelés ügye a veszteségek ellenére is,elég kedvezően 
haladt. Erdélyben RabuLin alig néhány szász város felett rendelkezett, 
de Forgách Simon 15 ezer emberrel elindult ezek elfoglalására is. Az 
alkudozásokat Lipót császár Széchenyi érsek közvetítésével ismét meg- 
újíttatta s részletes nyilatkozatában mindenképpen megnyugtatni ipar-

Széchenyi Pál kalocsai érsek.
H azafias, jellem es férfiú vo lt. M ivel egyaránt 
bírta a k irály  és a n em zet b izalm át, L ipót k irály  
öt kérte föl, h ogy tegyen  k ísérletet a kurucok  
kibék ítésére. Igyek ezete azonban  nem  vezetett 

eredm ényre.
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kodott a felkelőket. De Rákóczi bizalmatlansága nem engedett föl. 
Éppen Lipót ígéretei késztették erre az óvatosságra, mert amik ez ígé
retekben foglaltattak, azokat megígérték már Bocskaynak, Bethlennek, 
Rákóczi Györgynek is, törvényekbe is foglaltattak s mégsem lett semmi 
érvényük, úgyhogy most sem lehetett bízni végrehajtásukban. Rákóczi 
álláspontja a császári ajánlatokkal szemben rövid, szigorú és határozott 
volt. Mivel nincs bizalma az ígéretek betartására, ha csak az angol, 
holland, svéd és lengyel hatalmak kezességükkel nem erősítik meg, 
semmiképpen sem fog egyezkedni. Széchenyi ilyen értelemben aján
lotta is a béke megkötését, de mire levele Bécsbe érkezett, Lipót császár 
már a halállal vívta tusáját.

Hatvanöt éves korában 1705-ben hányt el Lipót s az utána trónra 
jutó I. Józseffel az alkudozások újra megkezdődtek.

I. József huszonhét esztendős volt, mikor a trónt elfoglalta. Jólelkü
letű uralkodó volt, aki komolyan vette a magyar válságot s mindenáron 
arra törekedett, hogy azt békésen megoldja. Lipót halála után mindjárt 
átvette az uralkodást és megkezdte az elégedetlenekkel való béketanács
kozásokat.

Koronázása még atyja életében ment végbe s a nemzet vérmesen 
bizakodott abban, hogy az ő uralkodása alatt lényegesen javulni fog
nak a viszonyok.

József meg is tett minden lehetőt arra nézve, hogy a békét helyre
állítsa, de csak egy bizonyos pontig volt hajlandó engedményeket tenni 
a felkelőknek, úgyhogy végeredményben tovább ő sem juthatott a vál
ság megoldásában, mint előde.

A jó szándék nem hiányozott Józsefben. Hogy bizalmat keltsen a 
magyarok között, először is a tanácsosokat és vezéreket távolította el 
maga mellől, kik a magyarok előtt nagy népszerűtlenségben állottak. 
Mellőzte Kolonics esztergomi érseket, a magyar ügyek vezetését Harrache 
miniszter helyett a békésebb Salm hercegre bízta, a kegyetlen és gőgös 
Heister tábornokot pedig Herbeville generálissal váltatta fel. A nádor, 
később pedig Széchenyi érsek közvetítésével a béke iránt megindíttatta 
az alkudozásokat, melyeknek egyelőre csak annyi sikere volt, hog\ 
Rákóczi beleegyezett, hogy a béke iránt Nagyszombatban tárgyalások 
tartassanak. Rákóczi azonban kijelentette, hogy nem kételkedik József

I. József. — A szécsényi országgyűlés.



őszinte szándékaiban, de nem hiszi, hogy a bécsi rendszert képes volna 
megváltoztatni, azért vele szemben is a béke feltételéül a már megneve
zett külső hatalmasságok kezességét követeli, azonkívül erdélyi fejedelem
ségének elismerését. Az alkudozások forma szerint való megkezdése
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•előtt Herbeville seregével kétszer is megütközik, Pudmericnél azonban 
csatát veszt.

A béke esetleges megkölése iránt szükséges volt a nemzet véle
ményét is megismernie, ezért kezdetben Rákosra tervezett nemzet
gyűlést, melyet közbejött akadályok miatt Szécsényben tartottak meg.

A Rákóczi-féle szabadságmozgalomban mindenesetre igen neve
zetes esemény a szécsénvi országgyűlés. Ez 1705 szept. 12-én kezdődött a 
vármegyék és városok nagy többségének részvételével s pár hét múlva 
a hadjárat folytatásának kényszere miatt be is fejeződött. Meddő azért 
nem volt ez a gyűlés, sőt két szempontból igen fontos eredmények elő
készítője lett. Először is ezen a gyűlésen alakult meg Bercsényi indít
ványára lengyel minta után a magyar fölkelő vármegyék konföderációja, 
vagyis egy nemzeti szövetség, melynek elnökévé dux címmel egyhangú
lag Rákóczit választották meg. Továbbá ez a gyűlés orvosolta a protes
tánsok sérelmeit, amennyire az adott viszonyok között ezeket akkor 
orvosolni lehetett. Rákóczi nagy népszerűségét, a nemzet erősödő bizal
mát és a bécsi kormány megriadását egyaránt igazolta a szécsénvi ország- 
gyűlés.

Az okok, melyek megtartását javasolták, kizárólag politikai ter
mészetűek voltak. Rákóczi alkalmat akart adni a vármegyéknek sérel
meik és óhajaik előterjesztésére s a bécsi kormány cselszövőinek leleple
zésére, kik olyan rágalmakkal iparkodtak a mozgalmat diszkreditálni, 
hogy a hadjárat folytatása nem nemzeti érdek többé, hanem csak Rákóczi
nak és kapzsi vezéreinek önző magánérdeke.

Bercsényi és a vezetők nagy része ellene volt tehát sok ideig az 
egyezkedésnek, mert habár Lipót és József császár békét ajánlottak, 
hihetetlennek tetszett, hogy Ausztria őszintén akarja a békét. Csapdát, 
félrevezetést sejtettek a béke emlegetésében. Rákos mezejére volt ere
detileg tervezve az országgyűlés, de a közeli német megszállás folytán 
a hely nem mutatkozott alkalmasnak s így esett a nógrádmegyei Szé- 
csényre a választás. Az egyezkedés lehetőségére minden előkészülést 
megtett Rákóczi. A vármegyékhez már a múlt tavasz folyamán felhívást 
intézett s külön megkérdezte, kívánják-e békekötés esetén a külföldi 
hatalmak kezességét. Az angol udvarhoz pedig, mely a békét a császár 
és Rákóczi között közvetítette, huszonkilenc pontba foglalt előterjesz
tését jó előre megtette, melyek közül csupán egyet, a Habsburgok királyi 
jogainak érvénytelenítését kellett elejtenie, a többi jogosságát a közve
títő hatalmak is elismerték. Az egybehívott gyűléssel az a célja is volt, 
hogy kormányzatának alkotmányos törvényességet biztosítson, hogy
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így kifelé mindig, mint a nemzet képviselője léphessen fel s a tárgyaláso
kat is ebben a minőségében irányíthassa.

Mindjárt az első ülésben köszönetét mondott Rákóczi a rendek 
támogatásáért, hogy lehetővé tették az önvédelmi harcnak immár két

Kuruc lovasliszt Rákóczi hadseregében.
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éven át való folytatását. Egyben az eredményekre is rámutatott. A nem
zetet az eddigi ellenállás abba a helyzetbe hozta, hogy nyugodtan tanács- 
kozhatik érdekeiről és a béke reményével kezdhetnek a tanácskozások
hoz, melyekre József császár is elküldte biztosait. Beszédét így végezte be : 

„Ezután a gyűlésen úgy jelenek meg, mint bármely más ország- 
nagy vagy inkább, mint a rendek javáért buzgó polgár, minélfogva 
leteszek ezennel minden hatalmat és tekintélyt, melyet ekkorig nekem 
egyenként letett hűségi esküjük reám ruházott. Nem akarok sem ter
vezni, sem semmiféle rendet a gyűlések tartására megszabni, hanem 
aszerint cselekszem, amint ez ügyben közakarattal határoznak a rendek.” 

Kiszakítottuk Rákóczi beszédéből ezt a részletet, mert a szécsényi 
országgyűlés szervezetlenségére a legérdekesebb bizonyságul szolgál. 
A gyűlésnek nem volt határozott szervezete, nem voltak tárgyalási for
mái, amik azt eredményezték, hogy kezdetben mindenki, mindenféle
képpen vitázott, indítványozott, perlekedett s főként a császári bizto
sok ragadták meg az alkalmat a lutheránusok felbujtására. Szerették 
volna a nemességet és az országfőket két pártra szakítani s a két párt 
fejévé egy personalist tenni, aki egyben a császár képviselője lett volna. 
Radvánszky János volt erre a tisztségre kijelölve. Parlamenti csíny 
segítségével meg is választották Radvánszkvt, de pár nap múlva a ren
dek nagy demonstrációjától megijedve, önként lemondott.

A lutheránusok maguk kezdték ekkor említeni egy főnök válasz
tásának szükségét. Az indítvány támogatására Bercsényi hosszabb beszé
det mondott, melyben arra hívta fel a rendek figyelmét, hogy akik főnököt 
akarnak választani, elsősorban magukat is képesíteniük kell a válasz
tásra. Miután a gyűlés az ország tekintélyével bír, szükséges volna — 
említette Bercsényi — ama főállásokat, melyeknek képviselői nincsenek 
jelen, újra betölteni. Bercsényi ezt a kérdést csak elvi szempontból 
fejtegette, mert nyomban megjegyezte, hogy habár ezen előkelő politikai 
állások viselői nagyrészt a császár pártján vannak, mégsem volna cél
szerű őket végképpen elidegeníteni, azért nem is kívánta egyelőre ezen 
állások újra való betöltését. A császári biztosok jelenlétével — folytatta 
beszédét — a császárnak az a szándéka látszik, hogy a sérelmeket orvo
solni akarja és kész a békét előmozdítani — tehát királyválasztásról 
nem lehet szó. Ennélfogva a lengyelek példáját tartja leghelyesebbnek 
követésre, miután a lengyeleknél van meg az a szokás, hogy sértett 
szabadságuk védelmére eskü mellett kölcsönösen szövetkeznek és főnököt 
választanak. A szövetség címéül „Magyarország szövetséges státusai 
Convent”-je vagy a „szövetkezett rendek” címet ajánlotta, a lengyel
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marechal helyett pedig a (lux megjelölési, mert ez illik leginkább 
Rákóczi fejedelmi rangjához.

Bercsényi indítványát egyhangúlag elfogadták s bizottságot szer
veztek annak végrehajtására. Háromnapi tanácskozás után készen volt 
a bizottság a „szövetkezeti rendek” programjával és a főnök szemé
lyében is megállapodott. Azután 24 tagú szenátust alkottak a pénzügyi 
és gazdasági ügyek vezetésére és külön egy 14 tagból álló bizottságot az 
ország jövedelmeinek kezelésére. Aztán kimondták a konföderációi, 
melynek elnökévé dux, vagyis fejedelem címmel Rákóczit válasz
tották meg.

A rendek esküt tettek a szövetség megtartására s az eskü szövegé
ben ki volt fejezve a szövetkezés célja, oka, lényege azzal a gondolattal, 
hogy a szövetkezést a politikai viszonyok hozták létre s azok fogják 
fenntartani mindaddig, míg a sérelmek a nemzet megelégedésére kedvező 
elintézést nem nyernek. „Valamíg Isten által régi szabadságink helyre
hozásával s megnyerésével kívánt célját szövetségünk el nem éri, nem
csak a hadidolgokban, hanem a törvényes, egyházi, politikai és gazdasági 
állapotokban is igazgassa, kormányozza és velünk egyetemben oltalmazza 
Rákóczi.'” Aztán nagy ceremóniák között Rákóczi eskütétele követ
kezett. .

Az összes méltóságok, a megyei és városi küldöttek jelenlétében 
mondta el Rákóczi az esküt a szécsényi táborban, többször megszakítva 
szavait csukló zokogásával, mely a nemzet szeretetének és bizalmának 
látványára elővette. „Nagyon hatott rám — írja emlékirataiban — a 
nemzet szeretete és bizalma, melyet ez alkalommal is tanúsított irá
nyomban.”

A szövetség határozatáról szóló oklevelet három példányban állí
tották ki. Egyiket kapta Rákóczi, másikat a hannoveri választófejedelem, 
később I. György angol király és a harmadikat Lengyelország prímási 
levéltára. Kétszáz év előtt íme ez volt a szervezete az első magyar koalíció
nak, melynek tagjai esküvel is szolidaritást vállaltak a szövetség fenn
tartására. Az országgyűlés működését ezután a protestánsok sérelmei
nek rendezése vette igénybe, melynek mellőzése kiszámíthatatlan követ
kezésekkel járt volna.

Emlékirataiban említi Rákóczi, hogy a protestánsok sérelmének 
orvoslása már eleve a legnagyobb aggodalommal töltötte el. A vallás
ügyi kérdéseket olyan izgatottsággal tárgyalták, hogy nem egyszer, 
mikor az argumentumok már nem használtak, szilaj káromkodással 
iparkodtak a vitázók egymást meggyőzni és letorkolni. Bercsényi amel
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lett volt, hogy az egybegyült nemesi had vezettessék nyomban Herbeville 
ellen s a gyűlést oszlassák fel, miután úgysem fognak megállapodásra 
jutni. Platthy Sándor, az evangélikusok egyik vezető embere ekkor fel
állott és szemrehányást te tt Bercsényinek, aki erre közbevágott és kérdé : 

„Tudja-e, hogy kivel beszél ?”
Platthy indulatosan felelte:
„Igenis tudom ! Az öszves országgal beszélek, de azt is tudom, 

hogy ki nevében szólok : az evangélikusok öszvességének nevében, jogom 
van tehát, ha a szükség úgy kívánja, élesen is szólani.”

Most egyszerre olyan rettentő zaj támadt, hogy senkinek a szavát 
nem lehetett hallni. Bercsényi erőteljes hangja túlharsogta azonban a 
legnagyobb zajt is s megrendülve hallották a rendek, hogy miként káro
molja az evangélikusokat, istenüket, Jézusukat, Platthy Sándor vezé
rüket, olyan kemény hangon, mintha egy kuruc brigádot kommandi- 
rozna. Rákóczi rögtön közbelépett és panaszosan emlegette, hogy mi 
módon várják, hogy a hadsereg jámbor és ájtatos legyen, ha a tábor
nokok is a legszabadabban káromkodnak.

A protestánsok igazuk tudatában elégtételt követeltek. Rákóczi 
politikai tapintatát ez a kérdés állította legnagyobb próbára, melyet 
sem végérvényesen megoldani, sem megoldatlanul hagyni nem lehetett 
anélkül, hogy az egyik oldalon jelentkező megelégedés, a másik oldalon 
ugyanolyan ellentétet ne eredményezett volna. A protestánsok először 
is a reájuk kedvező és a Corpus Jurishoz csatolt törvények végrehajtását 
követelték, továbbá a nagyszombati szerződésben számukra biztosított 
s névleg is megnevezett kilencven templom visszaadását, melyek ekkor 
mind katholikus kézen voltak. Végsőig exponálták magukat a felek, 
kiknek elégtételt kellett szolgáltatni, de úgy, hogy a külföldi hatalmak 
rokonszenvét se csökkentse a megoldás módja.

A külföld rokonszenvére pedig nagy szüksége volt ezután is Rákó
czinak, mert — többek között — a seregszervezést s az egyes fegyver
nemek felállítását nem hajthatta volna végre a franciák s lengyelek 
segítsége nélkül. Közmegelégedést keltett tehát, mikor a protestánsok 
jogait elismertette, a meghozott törvények gyakorlatát érvényre emelte, 
egyben a kilencven templom visszaadását más időben és más bizottság 
előtt való tárgyalás megtartásáig elodázta. „Sokszor négy óráig sem 
nyugodtak a nyelvek” — írja ezekről a viharos tanácskozásokról — 
míg végre a fontos ügyet a perlekedők megnyugvására elintézte. A katho- 
likusok politikáját érdekesen jellemzi, hogy nyíltan a legnagyobb elé. 
gedetlenséget mutatták, nehogy nyerteseknek látszhassanak, négyszem.



A kuruc szubadsáyhurc 87

közt azonban elismerték, hogy Rákóczi mindent vallásuk sérelme nélkül 
végzett el.

József császárral és képviselőivel való egyezkedés lett volna a 
programja még a szécsényi gyűlésnek, de itt derült ki, hogy a ráfogás, 
mintha a béke sikere Rákóczi és társai önző magatartásán törik meg, 
merő rágalom volt, mert éppen a császári politikusok tették lehetetlenné 
a béke megkötését. Hatásos szavak, csillogó ígéretek a nemzethez intézett 
proklamációkban és jogtagadás, kijátszás kísérlete, mihelyt az alkudo
zás komoly lehetősége jelentkezett, ezek voltak a kamarilla taktikai 
fogásai. A tanácskozások folyamán vette hírül Rákóczi, hogy József 
császár Herbeville tábornagyot egész seregével Erdélybe küldi, ü  maga 
is megtette tehát intézkedéseit Herbeville fogadására. Forgách tábor
nokot Erdélybe menesztette, Bottyán s Károlyi tábornokokat az ellen
ség nyugtalanítására Szeged irányába küldte előre s mikor mindent 
elvégzett, kíséretével útra kelt. A nagyjelentőségű szécsényi ország- 
gyűlés 1705 október 5-én ért véget, de már október végén újra megdördül
tek a kurucok ágyúi. Hegyen, völgyön, síkságon felhangzottak ismét a 
tárogatók keserves hangjai és a magyarság Rákóczi zászlói alatt felvette 
újra a kikerülhetetlen harcot. Ez volt a nemzet felelete a bécsi kamarilla 
ravasz ajánlataira.

A kuruc hadserey.

A nyolc évig tartó Rákóczi-féle szabadságharc törekvéseinek végre
hajtója és kiküzdője gyanánt támadt a kuruc hadsereg, melynek emléke 
sohasem halványodott el a magyar nép kegyeletében. Nyolc évi szerep
lése alatt a gyarlóságok és legszebb katonai erények példáit egyaránt 
mutogatta ez a hadsereg. Sokféle hiányosságaival, egyik-másik vezéré
nek kalandor hajlamaival és a minduntalan bomlásban levő csapatok
h'gyehnezetlenségévei nem voit tökéletes ez a hadsereg, de a miénk volt
egészében s ami hiba és erény találkozott benne, az is a miénk volt, mert 
a mi faji jellemvonásainkat mutatta meg.

Nagy volt ez a hadsereg abban, hogy egységes volt és az igazi magyar 
nemzetet képviselte, nem pedig az alkotmány sáncain belül levő egyes 
osztályok érdekeit. Társadalmi szempontból pedig azáltal vált érdekessé, 
hogy alulról támadt és felfelé hatolt egészen Rákóczi személyéig, kinél 
igazabb ügyvédje politikai törekvéseinknek még alig volt Magyarorszá
gon. A mozgalom az ő személyében testesült meg és az ő személye által 
nyert históriai jelentőséget, mert az ő neve egyúttal szimbóluma voll
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a mozgalom céljának és jellegének. Rákóczi személye és a nemzet törek
vése födte egymást. A bizalom Rákóczi szándékai iránt határtalan volt, 
azért a hadsereg is mindig úgy jelenik meg, mint Rákóczi hadserege, | 
mert ez a hadsereg az ő képmására volt teremtve és az ő szelleme tar- ' 
tóttá fenn a nyolcéves hadjárat ezer viszontagságai között.

Lassan, részletenként és rendszer nélkül támadt ez a sereg. Patak 
vize módjára indult vékony erekben, melyek végül összefolytak és egy 
nagy mederbe hajtották a megindult áradatot. Párszáz hiányosan fel
fegyverzett paraszt katonából álló csapat várta Rákóczit a határszélen 
a szabadságharc kezdetén. De már napok múlva ez a jobbára parasztok
ból és csőcselék népségből összeverődött had 3000 emberre nőtt és a híres 
kuruc hadsereg alapja lett. Ez a szám is nemsokára leapadt 2000-re, 
de a Tiszán való átkelés után ismét 8000-re szaporodott és a Boné András- 
féle váradi expedíció után újabb 3000-rel növekedett. A várak elfogla
lásával, Rákóczi kezére való játszásával, egyes csapatok átpártolásával 
fokról-fokra terjedt a felkelés. Iválló várának ostromáig Rákóczi csak 
ygalogos és lovascsapatok felett rendelkezett, itt azonban egy pár ágyú 
birtokbavételével tüzérségének alapját is megvetette.

Ezzel a három fegyvernemmel tetőződött be aztán a kuruc had
sereg szervezete. Voltak ugyan még lövészek, aknászok, árkászok és 
hidászok is, de akkor ezek a gyalogsághoz tartoztak és önálló szervezettel

nem bírtak. Még a tüzérségnek 
sem volt az a jelentősége, mint 
ma s különleges tagozásuk sem 
volt annyira kifejlődve, mivel 
inkább céhnek, vagyis vállal
kozóknak tekintették őket, kik 
megfelelő javadalmazással el
szerződtek a háború tarta
mára a harcoló felekhez és 
szerződésszerű megállapodás sze
rint működtek a háború befe- 
jeztéig. A gyalogos és lovas
csapatok állományát tótokon, 
románokon, ruthéneken kívül 
legnagyobb tömegben a magyar
ság képviselte, a tüzérségnél 
azonban a nagyobb hányad fran
ciákból és németekből állott.

S S

Gyalogos kuruc liszt Rákóczi seregében.
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Voltak magyar pattantyúsok is, tiszti pozíciókban szerepeltek 
többen közülük, de a szervezők és a főemberek majdnem kivétel nélkül 
franciák voltak, hasonlóképpen a hadimérnökök is.

Ezzel a hadsereggel szemben felszerelt, jól fegyelmezett és kitünően

Kuruc lovas főtiszt Rákóczi seregében.
K ezében  buzogány van , am i a tábornoki rang je lvén ye vo lt a kuruc hadseregben.

begyakorolt osztrák hadsereg állott, melynek nagy részét alkották 
azok a labancok, kik magyar voltuk ellenére sem csatlakoztak 
Rákóczi felkeléséhez. Nyalka megjelenésű, vitéz csapatok voltak ezek 
is, de öltözetük a kurucokél sem díszben, sem mutatósságban nem 
értő utók



90 Tolnai Világtörténelme

Az egyes ezredek között, ha nem is hivatalosan, de a gyakorlatbal 
voltak különbségek és elsőbbségi fokozatok. Rákóczi, Bercsényi : 
más főtisztek udvarában levő hadak, továbbá a reguláris ezredek, első
sorban pedig az udvari nemes testőrcsapat, vagyis a „nemes kompánia’ 
alkották a hadsereg elit csapatait. Rendes felszerelésű, jól begyakorol!, 
hadviselt és kitűnő képzésű katonák voltak ezek, kik jól megállották a 
helyüket. A Rákóczi-udvar hadai között a „palotás ezer,” a francia 
„gránátos osztály,” a „zöld vadászok kompániája” (lövészcsapat), az 
„arnótok kompániája,” „daliások vagy kapcsosok kompániája,” az 
„udvari karabélyos ezred,” „udvari lovas gránátos ezred” állottak első 
fokon, de legelőkelőbb volt közöttük a különleges célokra alakított 
„nemesi kompánia” Rákóczi parancsnoksága alatt, melyet azzal a gondo
lattal szervezett Rákóczi, hogy a nemességet udvarába vonja és belőlük 
képezteti hadserege számára a hasznavehető, hivatásos tiszteket. .

Egyik baja volt ugyanis Rákóczi hadseregének a tisztek és altisztek 
hiánya. Véglegesen az egész nyolc év alatt egyszer sem lehetett segíteni 
ezen a hiányon, minélfogva be kellett tölteni ezen állásokat a viszony
lagosan legalkalmasabb emberekkel. Vargák, tímárok, szabók mint tiszti 
aspiránsok működtek a csapatoknál, de a parasztelemekből is alkalmazni 
kellett az értelmesebbeket, mert különben vezetés nélkül maradt volna 
a sereg. Egyes hadtestekben, különösen kezdetben a Thököly-féle fel
kelésben résztvett katonák viselték a tiszti állásokat. De haszon helyett 
két annyi kár háramlott a hadseregre a Thököly-féle tisztek alkalmazá
sával, mert a fegyelmet nem szerették s tnaguk sem gyakorolták. Egy- 
egV csata után rablásra széledtek, dúlták, fosztogatták a falvakat és a 
legválságosabb pillanatokban részeges, garázda voltukkal kétségessé 
tették a kivívott sikert. Az udvari és reguláris ezredeken kívül a mezei 
hadak alkották még a felkelés támaszát. Ámde a mezei hadak nagy része 
hiányos felszerelésével, kiképzetten legénységével, tanulatlan tisztjeivel 
és altisztjeivel inkább amolyan népfelkelő csapat számba ment. Az ilyen 
mezei, vagyis irreguláris ezredek között voltak mégis elég nagy számmal 
olyanok, melyek a hadjárat legnevezetesebb fegyvertényeit hajtották 
végre. Bottyán, Ocskay, Ebeczky, Balogh Ádám s más több irreguláris 
huszárezredek a hadjárat minden viszonyában megfeleltek hivatásuknak.

Kezdetben minél inkább szaporodott a hadsereg tömegben, annál 
több gondot okozott szervezetlenségével. Rákóczi hadvezéri működésé
nek legérdemesebb ténye volt, hogy ezt a szedett-vedett, műveletlen, 
barbár ösztönű népet, melyet a folytonos sanyargatás és a XVI. század 
közepe óta majdnem szakadatlanul tartó dúlások elvadítottak, rendezle,
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csapatokba osztotta és a hadiregulák tiszteletére szokLaLta. Olyan idő
ben, mikor a tiszt nem különbözött sokban a közembertől és a vezetők
től sem lehetett mindig példaadást várni, nagy eredmény volt ennek a 
hadseregnek rendben és fegyelemben való magatartása. Rákóczi hadi 
regulái egyben az ő erkölcsi elveinek szellemét is magukban hordják. 
A bujdosó szegénylegényekből, földönfutó üldözöttekből és a nyomorba 
züllött nép tömegeiből alakult hadsereg elvadult erkölcsi állapotát leg-

Tábori szemle egij kuruc lovasdandár fölölt.

beszédesebben hadi reguláinak ama szakaszai bizonyítják, melyekben 
az erkölcsök elfajulását iparkodott megakadályozni. A Rákóczi-kor 
lelkes búvárlója, Thaly Kálmán közölte Rákóczi egyik évnélküli „edicta 
militaria”-ját, melynek mindjárt az első pontja ezzel a sokatmondó, 
istenes szellemű, de a mai erkölcsi elvek mellett példátlan szigorúsági! 
rendeléssel kezdődik :

„Valaki az élő istennek- szent nevét ördögadtával, teremtettével 
káromolja ; először s másodszor pálcáztassék meg keményen ; harmad
szor s többször ha elköveti, haljon meg érette törvény szerént. Az is, aki 
hallja, tisztinek nem jelenti, pálcáztassék meg érette.”
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A főtisztek ugyanezen vétségekért két első ízben pénzbírsággal, 
harmadízben lefokozással, vagy ha nagy volt a káromkodás és cifra 
szerkezetű, halállal büntetődtek.

Valószínű, hogy tiszti sorban levőkön nem hajtották végre a szi
gorú rendeletet, de ez utóvégre nem is fontos. A káromkodástól kezdve 
a hadi és polgári élet minden viszonyát meghatározó szigorú törvényekkel 
és rendeletekkel iparkodott Rákóczi féken tartani a vad erkölcsöket, de 
még így is sokszor haszontalannak bizonyult a szigorúság. De legszigo
rúbban büntette a kuruc hadi reglama az árulást. Ha tiszti vagy főtiszti 
rendfokozatban lévő ember árulta el a sereget, rögtön hadbíróság elé 
került, mely megfosztotta címeitől, rangjától és tisztségeitől s átadta őt 
a hóhérnak. Az ilyen árulókat pallossal végezték ki, mint többek között 
Ocskayt, a híres kuruc brigadérost. Sokkal súlyosabb volt azonban a 
közemberek árulásának büntetése. Annyival volt súlyosabb, hogy a ki
végzés több ideig elhúzódott és az áldozatokat sokkal jobban elgyötörte.

Az árulók büntetése a kuruc hadseregben.
A kuruc h ad itörvén yek  retten tő  szigorúsággal b ü n tették  az áru lást. A z áruló tisztet  
le fejezték , a  közem bereket ped ig kútágasszerű  akasztófúra húzták  fö l a  hátukba vert 
vaskam p ón ál fogva s órákon á t k ín lód tak , m íg végül szen ved éseik tő l m eg v á lto tta  őket

a halál.
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\
A kuruc hadir.eglamának ezzel a büntetésmóddal az elrettentés volt a 
a célja, s azt mindig a csapatok jelenlétében hajtatta végre.

Az egyszerű kivégzési mód az akasztás volt, de ha valaki árulásban 
táláltatott bűnösnek, akkor súlyosbították büntetését azzal, hogy a 
hátába illesztett vaskampóval akasztották fel. Ha több áruló volt, vala
mennyit egyszerre végezték így ki és ez a büntetés meglehetősen borzal
mas volt, mert néha órákon át függtek a szerencsétlenek ebben a hely
zetben, amíg a halál megváltásukra jött.

Az egyes ezredek, századok belső életére jellemző még az is, hogy 
az ébresztő és takarodó dob verésével egyidejűleg hajnalban, valamint 
alkonyatkor Jézus nevének kiáltásával lépett az őrség fegyverbe. Hasonló
képpen rohamok kezdetén „Jézus ! Isten !” harci kiáltással törtek az el
lenségre. Legkisebb har
cászati egység, ameny- 
nyire a zavaros szöve
gezésű aktákból meg
állapíthattuk, atizedalja 
volt egy-egy káplár 
vezetésével. Ezután kö
vetkezett a gyalogság
nál a sereg vagy kom
pánia, mely megfelelt 
a századnak s lovas
ságnál a századnak 
megfelelő egységet a 
zászló képviselte.

A Rákóczi-felkelés- 
nek már 1703-ban meg
voltak a maga jelvényei, 
hiszen tudjuk, hogy mi
kor Rákóczi a Lengyel- 
országban nála jelent
kező küldöttséget fo
gadta, nemsokára zász
lókat bocsátott rendel
kezésükre. A zászlók 
egyik oldalán aRákóczi- 
család címere, másik 
oldalán pedig Magyar-

Rákúczi-zácztá a pozsonyi városi múzeumban.
E gy ik  oldalán a m agyar cím er van a „pro liberta te“ (sza
badságért) körirattal, a m ásik  oldalon pedig a Rákóczi- 

család cím ere.
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ország .címere volt, melyet félköralakban kiegészít a kuruc szabad
ságharc híres jelszava : pro libertate (a szabadságért). De a zászlók 
és jelvények mellett gondoskodnia kellett Rákóczinak pénzről is, hogy 
a szükséges kiadásokat fedezhesse. Evégből a különböző pénzverő
műhelyekben pénzeket veretett, melyeknek legtöbbjén a Pro libertate 
felírás olvasható. Innen nevezte el a nép a Rákóczi által veretett pénzek 
nagy részét libertásoknak. Ezekkel fizettek minden kiadást és a had
sereg harcoló embereinek a zsoldját is, ami meglehetős sokra ment, mert 
az ezredek mind hadilétszámra voltak emelve. A lovasezred különben 
rendesen 10 századra tagozódott, századonként 80, olykor 100 emberrel, 
.3 tizedessel, 1 őrmesterrel, 1 zászlótartóval, 1 fő és 1 alhadnaggyal. 
Ezenkívül 1 furir, azaz seregdiák, a mai számvivő altisztnek megfelelő 
szerepkörben, 1 sebész, 1 trombitás, 1 nyereggyártó és 1 kovács tartozott 
minden századhoz. Érdekesek voltak a fizetési viszonyok is. Lovas- 
ezredesnek havi 200 frt volt a fizetése, 12 személyre és 17 lóra tartás. 
Az alezredes 128 frt, őrnagy 104 frt, százados 64 frt, hadnagy 32 frt, 
zászlótartó 24 frt, őrmester 14 frt, tizedes 8 frt és közlegény havi 4 frt 
zsoldot kapott.

Gyalogságnál a legnagyobb fizetés havi 150 frt, 7 ember és 7 lótartás 
az ezredesnek jutott. Százados, vagyis a „százas kapitány” 45 frt, 3 ember 
és 5 lótartással, közlegény havi 3 forinttal, élelmezéssel és ruházattal 
fizetődött. Egy-egy gyalogezred két, néha három zászlóaljból állott, 
egy-egy zászlóalj négy századból. A gyalogos század létszámát adta 
1 kapitány, 1 hadnagy, 1 zászlótartó, 1 strázsamester, 1 furir, 1 sebész, 
G tizedes, 12 vicetizedes, 4 dobos, 2 ács és 150 közember. A rendesen 
két zászlóaljból álló ezredeknek volt még egy száz létszámú gránátos 
századuk, mely megvolt az osztrák seregnél is. Ugyanez a tagozás volt 
a mezei vagy irreguláris hadaknál is, azzal a különbséggel, hogy a tiszti
kar fizetése valamivel kevesebb volt.

A rangban legmagasabb húzta a legnagyobb fizetést s ez volt a 
generalissimus, Rercsényi Miklós gróf, havi 1200 frt fizetéssel, 150 sze
mélyre és 300 lóra való tartásdíjjal. Havi 600 forintot kaptak megfelelő 
tartással az „országos generál kapitányok,” mint Forgách Simon gróf, 
Károlyi Sándor báró, Eszterházy Antal gróf, Pekry Lőrinc gróf és Bar- 
kóczy Ferenc gróf, vicegenerálisok (mai altábornagyi rang) 280 frt, a 
mezei generálisok, másként generális főstrázsamesterek (ma vezérőrnagy) 
személy és lótartáson kívül 240 frt hópénzben részesültek. Végül az egész 
ország fel volt osztva kerületekre, ilyenek voltak a kassai, érsekujvári, 
dunántúli, erdélyi, tiszántúli, kapcsolt részekbeli, váradi generálátusok,
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melyek a mai hadtest szervezetnek voltak á megfelelői. A lizedalja, sereg, 
batajlom, ezer mellett Rákóczi alatt vált divattá a brigáda, azaz dandár
rendszer is. Magyar szellem és a hadakozás magyaros módja uralkodott 
bennük s már 1704 őszén a hadszervezés annyira előrehaladt, hogy magyar 
kommandó-szavak is meghonosodtak közöttük. Bercsényi 1704-ben,

uiMI ÉÉÜMiMfl
Dobos András, II. Rákóczi Ferenc lovas dobosa.

Kassa elfoglalásakor nagy örömmel jelenti : „Istennek légyen hála, 
Kassán sem kiáltanak többé herdál, hanem ,,ki vagv”-ot. Rohamkiáltás
nak Jézus-on kívül Rajta ! rajta ! rajta ! szavakat használnak. így buz
dította a selmeci ütközetben Bottyán is embereit: ,,Rajta, édes fiaim ! 
Lőjjed, vágjad ebszülte németjét, apád, anyád, nemzeted nyomorí
tóját !”

A lovasság fringia-kardokkal, szúrásra való háromélű dragonnal, 
pár pisztollyal és a lehetőség szerint egy karabéllyal, népies ejtéssel, 
kalabérral volt felszerelve. Erdélyben ezenkívül olyan lovasok is voltak, 
kik kopjával hadakoztak.
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A gyalogság fegyvere .váltakozott a felszerelési helyek szerint 
Leginkább a lengyel, sziléziai vagy felsőmagyarországi gyártású hosszú 
puskákkal voltak ellátva, használták azonban a szuronyt, „Szent Péter 
kését" is, az irreguláris ezredek pedig az úgynevezett „pulhákat,” öblös, 
kurta hajdupuskákat. Övükön görbe kard lógott és az öv tokjában vagy 
karikájában egy balta volt beillesztve. A baltát, szekercét a várkapuk be- 
döntésére, védőcölöpépítmények átvágására használták. Minden szá
zad azonkívül trombitásokkal volt kiegészítve. Egyes ezredekben, 
pl. az Esze Tamáséban a dobosi tisztséget csupa 15—16 éves gye
rekek viselték.

A tüzérség a XVIII. század összes ismert lövegnemeit használta. 
A karthun, haubitz, falconette, sugárágyúk és sugártarackok mind műkö
désben voltak. De voltak még ,,seregbontó”-ik és szakállas ágyúik is. 
Mozsaraik 20-tól 200 fontig terjedő bombákat vetettek az ellenség közé, 
de ezek mellett tüzes golyókkal, égő nyilakkal is dolgoztak. Rákóczi 
emlékirataiban 75.000-re teszi a hadsereg számát, de tudjuk, hogy volt 
idő, mikor a százezret is meghaladta.

Az így megalkotott, mindenféle intézményeiben, fegyvernemeiben, 
felszerelésében és kiképzésében egységes szervezettel biró hadsereg a 
nyolc évig tartó hadjáratban az egységes nemzet képviseletében küzdött 
„megromlott szabadságunk” helyreállításáért.

A kuruc hadseregben nagy szigorúság és kemény fegyelem ural
kodott. Ámde ha a harcnak vége, pláne szerencsés vége lett, kezdetét 
vette ismét a táborozás, szabad perceit talpas és lovaskuruc egyaránt 
búfelejtésre fordította. Egy-egy hordó vagy régimódi kerekes asztal 
körül telepedtek le, előkerült hirtelenében egy tárogatós is s a vitéz 
hadfiak bor és pipaszó mellett szépen átadták magukat a mulatozásnak, 
de az első tárogatószóra, mely az ellenség ellen hívta, ismét ontotta vérét 
hazája megromlott szabadságáért.

Harckészség dolgában és vitézségben az osztrák hadsereg csapatait 
a kuruc sereg jóval meghaladta, de korántsem volt annyira fegyelmezve 
és kiképezve, mint amaz. Ha az osztrák hadsereggel mégsem bírt el a 
nemzet, magára való hagyatottságának, a politikai válságoknak és az 
1710-iki pestisnek egyaránt tulajdoníthatjuk. Olyan volt ez a felkelés 
is, mint a negvvennyolcadiki, mely vereséggel járt ugyan, de a győzelem 
rettentő árba került az osztrák hatalomnak.

Erkölcsi hatása tehát nagy volt a Rákóczi-féle felkelésnek is, 
éppen úgy, mint a negyvennyolcadiknak, mert megmutatta a nemzet 
erejét, melyet kicsinyelni semmiképpen sem lehetett, hiszen nyolc évig
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Tárogató hangjai melleit mulatozó kurucok.

egy semmiből támadt hadsereggel védelmezte jogait az osztrák ármádia 
kipróbált csapatai ellen.

Rákóczi külpolitikájának sikerLelenségei és a Károlyi Sándor által 
végrehajtott majtényi kapituláció okozták aztán 1711-ben a híres kuruc 
hadsereg felbomlását. Egy sívár, érdekhaj hászó, megalkuvó és minden 
eszmény nélkül való korszak következett a Rákóczi-felkelés bukása után, 
melyet törvényesen is megbélyegzett Rákóczi személyével együtt az a 
nemzedék, mely a szatmári békétől az 1790-iki országgyűlésig a hatalmat 
kezében tartotta. Egyedül a nép nem feledte el Rákóczi emlékét. Sze
mélye körül hatalmas költészet virágzott ki, mely felsírta a kuruc-idők 
minden gyászát és minden örömét. Ebben a költészetben maradt fenn 
épen és ragyogóan Rákóczi alakja. És ennek a máig is friss, őszinte köl
tészetnek létrehozója, a magyar nép zárta szívébe legmélyebben őt, mikor 
azok az osztályok is megtagadták, amelyekért legtöbbet tett és a legna
gyobbat kockáztatta.

T olnai V ilágtörténelm e X II I . 7



98 T o l n a i  V i lá g tö r lé n e lm e

A Habsbnrg-ház detronizálása. — Újabb békealkudozások.

A szécsényi országgyűlésnek nagy jelentősége volt, mert a vallási 
viszályt kiküszöbölte s ami ennél is fontosabb volt, a rendek megalakí
tották Rákóczi vezérlő fejedelemmé választásával a koalíciót, megbízták 
Rákóczit, hogy az ő nevükben a békéről ne csak tárgyalhasson, hanem 
szükség esetén azt meg is köthesse. A kuruc felkelés ekkor még mindig 
törvényes, vagyis alkotmányos keretek között mozgott, ámde lehetett 
látni, hogy a bécsi udvar intrikái és megbízhatatlan ígéretei az önvédelmi 
harcot rövid idő alatt forradalmi térre fogják kényszeríteni. Mindjárt 
a szécsényi országgyűlés után tapasztalták a szövetkezett rendek, hogy 
a bécsi politikától semmi jót sem várhatnak.

József császárral szemben a szövetséges, rendek iparkodtak ki
mutatni bizalmukat, de közbejött ismét egy újabb kijátszási kísérlet, 
mely előidézte egyszersmind a két hétnél tovább tartó gyűlés berekesz
tését is. Rákóczi hírszerző csapataitól azt az értesítést vette, hogy Herbe- 
ville nagy haddal Erdélybe indul Rabutin megsegítésére. Nyomban 
kiadta tehát rendeletét, melynek értelmében Bottyánnak Szegedig, 
Károlyinak pedig Szegeden túl kellett a császári hadak vonulását fel
tartani.

Kisebb összeütközések közben Herbeville mégis behatolt Erdélybe 
és a zsibói szorosnál Rákóczi hadait szétverte. Az egész seregre leverőleg 
hatott ez a gyors, hirtelen jött és kudarccal végződő ütközet. A hegy
szakadékok között, az erdőkben és völgyek alján mindenütt felharsan
tak a bús kuruc tárogatók s állítólag ekkor tört fel először a kuruc táro
gatókból a Rákóczi-induló, illetőleg Rákóczi kesergője. Ez az ütközet 
volt-e a szülője a híres dallamnak vagy más, biztosan eldönteni nem lehet, 
de az kétségtelen, hogy a kuruc szabadságharc lelkesedése szülte a magyar 
zeneköltészet csodásvarázsú, híres daltermékét, a — Rákóczi-indulót.

A zsibói ütközet tehát szomorú eredménnyel végződött, de azért 
egyáltalában nem tette még reménytelenné a helyzetet. Harmadik éve 
folyt ugyan a küzdelem, az esélyek azonban folytonosan változtak. Egy 
szer a kurucok győztek, majd az osztrákok és ismét a kurucok s bár
melyik félen korai volt még a végleges diadalt remélni.

De történt eközben más is. Az osztrák és magyar diplomaták 
Nagyszombatban jöttek össze a fegyverszünet föltételeinek megbeszé
lése végett. De a tárgyalások nem vezettek eredményre, mert a Herbe
ville sikerei egyelőre nem tették sürgőssé az udvarnak a fegyverszünet
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A Rákáczi-induló.
A szerencsétlen zsibói ü tközet u tán  k ele tk ezett a  híres induló, am elyben bemre ég a kuru
cok  harci tüze és hazafias fájdalm a. Gregus Im re festm én ye azt a  jelen etet ábrázolja, m id őn  
a fejedelem  és egyik  fő tisztje  elm eren gve h a llgatják  a vérforraló, m égis fájdalm as hangu

latú harci dalt.
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megkötését. Utóbb azonban mégis hozzákezdtek az alkudozásokhoz 
Magyar részről az örökös királyság hatalmának körvonalazása és a szé 
csényi gyűlésen Bercsényi által ajánlott ellenállási jognak, az aranybulla 
eme fontos záradékának, melyet a törökök kiűzése után feladtak, íöl- 
elevenítése és törvénybe iktatása volt a főkövetelmény. Az udvar kép
viselői ezen kívánságokra vonatkozólag megnyugtató nyilatkozatot 
tettek. A hosszúra nyúló és többször meghiúsult tanácskozások után
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Lovascsala gyalogos kurucok és osztrák dragonyosok között.

megkötötték végre Nagyszombatban a fegyverszünetet, mely a béke
alkudozások előmozdítására kívánatosnak látszott. Rákóczi még a francia 
udvarral való szövetségi viszonyát is rendezni óhajtotta s evégből Vetésit 
XIV. Lajoshoz küldötte, hogy olyan értelmű szerződést hozzon létre, 
mely a spanyol örökösödési háború után következő általános békekötés
ben a magyarok érdekeire is tekintettel legyen.

A fegyverszünet megkötésével megkezdődtek a béketárgyalások. 
József császár minden eszközt megragadott, hogy Rákóczit Erdélyről 
való lemondásra bírja s ezért évek óta nem látott feleségét küldötte hozzá, 
majd Wratislaw minisztert és Aspremontné Rákóczi Júliannát, kik azon-
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ban nem voltak képesek eltántorítani határozatától. Emiatt a fegyver- 
szünetet is hirtelen félbeszakíttatta az udvar, illetőleg nem akarta meg- 
hosszabbíttatni, Rákóczi tehát ^manifesztumban tudatta a béke meg
hiúsulásának okait s újra megkezdődött a harc.

Esztergom bevételével kezdődik a fegyverszünet utáni harc a 
kurucok részéről. Innen Rákóczi Kassa alá vonul, de előbb Forgách 
Simont két ezreddel a karvai vár védésére, valamint az Esztergom meg
támadására készülő Stahremberg ellen rendeli.

C.satajelenet a kurvái vár alatt vívott ütközetből, amelyet a kurucok vesztettek el.

A karvai vár Nyergesúj falú környékén állott s híres volt arról, 
hogy a rómaiak idejében is egy légió tartózkodott itt. A vár körülzáro- 
lása sikerült ugyan, de arra a hírre, hogy Starhemberg a Dunán 
hidat készül veretni, hogy a várbeliek segítségére siethessen, Rákóczi 
is beszüntetni készült az ostromot. De nem sokkal ezek után a vár parancs
noka, miután hiába várta a Starhemberg segítését, a várat szabad elvo
nulás biztosítása mellett feladta.

Alighogy a vár bevétele megtörtént, Rákóczi elhatározta, hogy 
Rabutin ellen indítja hadait. Rabutin generális hadioperációja eddig 
ugyanis abban állott., hogy Egert meghódolásra hívta fel s miután a
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felhívása visszhang nélkül maradt, Miskolc ellen vonult és ennek fel
égetése után Kassa megtámadására készült. Rákóczi számára az volt 
tehát a feladat, hogy Kassát a megtámadás ellen biztosítsa. De mielőtt 
hadait megindította volna, előbb a karvai vár védelmére nézve tett 
intézkedéseket. Bottyán generálist három ezreddel Komárom és Sopron 
tájékára rendelte, Bezerédyt egy hadosztállyal szintén hozzácsatolta 
és Forgách Simonnak meghagyta, hogy az ellenség feltartása céljából 
Pozsony alatt foglaljon állást.

Bottyán kivételével a fejedelmi parancsnak a többi tábornokok 
nem igen tudtak megfelelni. Bottyán sem nyert döntő csatát, de leg
alább megmutatta az osztrákoknak egypár rajtaütésben a kurucok 
erejét. Bottyán tábornok különben is a kuruc hadsereg legérdekesebb 
alakjai közé tartozott. Szegény sorsban kezdte és talentuma segítségé
vel vitte fel a tábornokságig. Fiatal korában a jezsuitáknál mint kapus 
volt alkalmazva, de megunta ezt a foglalkozást s a császári seregbe lépett 
be, hol természetes esze és vitézsége által rohamosan emelkedett, úgy
hogy a kuruc háború kitörésekor már ezredesi rangban volt. Igazi katoná
nak termett, aki könnyedén elviselte a hadjáratok fáradalmait és amellett 
seregét is fegyelemben tudta tartani. Katonái ,,apám”-nak nevezték, 
mert kemény szigora mellett nagyon jól tudott velük bánni és jól tudott 
a nyelvükön beszélni.

A kuruc katona és a rác, osztrák harcos egyaránt sérthetetlennek 
tartotta őt s az a legenda volt róla elterjedve, hogy a golyó nem fogja 
testét, kard vagy fegyver pedig nem tud ártani neki. Ezek a legendák 
mind a vén Bottyán rettenthetetlen bátorságával voltak összefüggésben, 
mely a hadjárat folyamán száz és száz esetben megnyilvánult. Mikor 
aztán a katonák látták, hogy ilyen szerencsével harcol, bár bal szemére 
vak volt, földöntúli erőt tulajdonítottak neki s valósággal bálványoz
ták. Bottyán mint vezér is a kiválóak közé tartozott, csakhogy hadi- 
tehetsége nem a nagy csapatok, hanem a kisebb seregek vezetésében 
állott. Különösen a portyázó harcokban tudott nagy sikereket elérni, 
ellenben ahhoz már hiányzott a képzettsége, hogy nagyobb csapat
testeket nagy ellenséges seregek ellen sikerrel alkalmazni tudjon. A dunán
túli hadjáratok számos kiváló fegyverténye fűződik azért az ő nevéhez 
és ezenkívül a soproni ütközet, melyben diadalmasan elverte az osztrá
kokat.

Árulás miatt Esztergom és a karvai vár is elveszett, de a kassai 
harcok sikerrel jártak s Rabutin kénytelen volt elvonulni. Eközben a 
tél is beállott, ami megakasztotta a nagyobbszabású hadivállalatokat.
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Rákóczi ezért Rozsnyóba gyűjtötte a szövetséges rendek tanácsát, hol 
ismét a francia udvarral való szövetségi viszony felől kezdtek tárg3?alni.

A kuruc hadjárat megindítása óta Rákóczi és a francia udvar 
között állandó volt az összeköttetés, melynek célját egy francia-magyar 
szövetség képezte volna. Érdeke volt a magyarokkal való jó viszony 
keresése magának a francia udvarnak is, hogy ezáltal az osztrák udvar 
ellen való harcában tekintélyes erőket tartson lekötve a magyarok által. 
E viszony fenntartása érdekében XIV. Lajos pénzbeli segítséget és 
katonai támogatást nyújtott, de többet nem tett, hacsak a fényesebbnél 
fényesebb ígéreteket ide nem számítjuk. Vereségei a szövetség létre-

Vak Bottyán János.
R ákóczinak  egy ik  legv itézebb  generálisa. F ia ta l korában egy  jezsu ita  kolostor  
kapusa vo lt. K aton a  lett s a császári seregben az ezredesi rangig v itte . A kuruc 
szabadságharc k itörésekor átp árto lt R ákóczih oz és sok véres d iad a lt ara to tt a 
labancokon. F élszem ére vak  vo lt s k atonái azt ta rto ttá k  róla, hogy  te s té t  nem  

lógja a golyó, semmi fegyver nem árthat neki.
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Egykorú osztrák gúnykép Vak Bottyánról.
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hozását nem is sürgették immár, de a magyarok közvetett segí
tését annál inkább indokolták. Rákóczi folytonos sürgetéseire azon
ban mindig késett határozott felelettel és határozott cselekedettel 
válaszolni.

A Rákóczi képviseletében járó kuruc diplomatának, Vetésinek 
utóbb már annyira feltűnt ez a megbízhatatlan magatartás, hogy a nagy- 
szombati békealkudozások alatt azzal kereste fel Rákóczit, hogy ne 
késsen a békét megkötni, mert a francia udvar támogatásában bízni 
nem lehet. A nagyszombati békealkudozások kudarca azonban nem 
Rákóczin, hanem egyenesen József császár elfogadhatatlan béke
tervezetén múlott

A rozsnyói gyűlésnek célja tehát a francia kérdés alapos megvita
tása és a további teendők megállapítása volt. Desalleurs márki, XIV. Lajos 
Rákóczi udvarában tartózkodó megbízottja azonban mindig olyan fele
letet adott Rákóczi ezirányú tudakolásaira, hogy a francia udvartól 
vett értesítés alapján a szövetség megkötését Lajos király csak akkor 
garantálhatja, ha a magyrok megszűnnek József császár alattvalói lenni 
s Rákóczi pedig erdélyi fejedelem lesz.

Ezek a kérdések kerültek megvitatás alá a rozsnyói gyűlésen. 
Rákóczi a francia feltételek teljesítése miatt elhatározta, hogy a tavasz 
folyamán Erdélybe megy és magát fejedelemmé választatja. Az egybe
gyűlt tanácstagokat szükségesnek tartotta egyenként is megkérdezni, 
vájjon eszélyes és szükséges volna-e a francia udvartól a szövetség meg
kötésére kívánt ama feltételt, hogy a nemzet az osztrák háztól elszakad
jon és a Habsburgok detronizációját kimondja — teljesíteni. Emlék
irataiból azt tudjuk meg, hogy a tanácstagok az elszakadást és a detroni- 
zációt mind szükségesnek tartották azon fontos ellenértékre gondolva, 
melyet a francia szövetség a magyar ügyeknek hozhat.

Az udvar kétszínű politikája és bántó magatartása kétségtelenül 
sokban hozzájárult ezen határozat kimondásához.

A rozsnyói gyűlés elhatározta az elszakadás kérdésének az ónodi 
országgyűlésre való kitűzését 1707 május első napjára. Az ónodi gyűlés 
bevezetéséhez előzményül szolgált Rákóczi erdélyi fejedelemmé válasz
tása a marosvásárhelyi országgyűlésen. Az udvar és a magyarság békéje 
lehetetlenné vált. A rozsnyói gyűlés határozatának hírére a császárpárti 
magyarok kísérletet tettek a békére s a nemzet főkívánságait négy pontba 
foglalták össze. József azonban nem fogadta el ezeket a békepontokat, 
ehelyett körlevelet bocsátott ki, melyben a detronizációról elterjedt 
hírekre célozva, többek között ezeket rendelte:
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„ . . . mivel gyanítani lehet, hogy kihirdetett gyűlésükben (ónodi) 
is a királyi tekintély ellen összeesküdni s a már is sokat szenvedett nem' 
zetet még nagyobb bajokba bonyolítani szándékoznak, e gyűlésen való 
megjelenést mindenki számára megtiltja, annak határozatait előre 
törvénytelennek jelenti s mint ilyeneket megsemmisíti, híveit állha
tatosságra, a felkelőket megtérésre inti a felségsértőket illető büntetések 
hangoztatásával.”

Ez a körlevél szolgált alapul Turócmegye hasonló célú körlevelei
nek, melyekben „némely előkelő fölkelők önhaszonlesése” gyanánt tün
tették fel a detronizáló törekvést s felhívták a vármegyéket a hozzájuk 
való csatlakozásra és a béke előkészítésének megbeszélésére. A körlevél 
nyilvánvalóan a koalíció megbontására irányult.

Maga a gyűlés, úgy lefolyásánál, mint históriai következményei
nél fogva a Rákóczi-kornak egyik legnagyobb eseményét alkotja. Rákóczi 
még Erdélyben volt, mikor kitűzte a gyűlés napját Ónodra május ele
jére, de nemsokára május 16-ára halasztotta. Ónod környékén nagy

Lovascsata a kurucok és labancok között.
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árvizek voltak ekkor, a gyűlést a községben megtartani nem lehetett, 
hanem a Sajó balpartján levő körömi síkon, ami Ónod közvetlen közelé
ben húzódik, ütötték fel a sátrakat. Rákóczi május 23-án érkezett Sze
rencsről az ónodi táborba, hol királyhoz illő ceremóniával fogadta őt a 
vármegyék nemessége és a katonaság. A menet élén Rákóczi erdélyi 
palotás ezrede haladt, utána a karabélyosok, majd a tanácsosok, követek 
és a hadsereg tábornokai következtek. Rákóczit a vármegyék nemessé
gének küldöttei, díszbe öltözött apródok, városi követek vették körül s a 
menet végét Rákóczi udvari csapatai zárták be.

Június 6-áig elég nyugodtan folytak a tanácskozások, hanem ezen 
a napon nagy vihar tört ki.

A József császár már idézett körlevelének sikere érdekében Okoli- 
csányi Pál ugyanis mozgalmat indított Turócz vármegyében, hogy a 
rendeket Rákóczitól eltérítse. Sikerült csakhamar megnyernie céljainak 
Rakovszky Menyhért turóci alispánt s vele együtt a rendeket egy olyan 
körlevél kiadására, melyben felszólítják a vármegyéket, hogy ne adják 
oda magukat eszközül továbbra is egyes főurak önző céljainak, kiknek 
a háború szításával nincs más szándékuk, minthogy a maguk hatalmi 
törekvéseit elégítsék ki. Térjenek inkább a békés egyezkedés útjára és 
iparkodjanak afelől tanácskozni, hogy mi módon lehetne a békét és az 
udvarral való kiegyezést létrehozni. Ez a körlevél nyilvánvalóan Rákóczi 
és tábornokai, valamint a kuruc főemberek ellen irányult és arra cél
zott, hogy a vármegyék lépjenek ki a szövetségből és térjenek vissza 
a király hűségére.

A június 6-iki értekezleten ezt az ügyet hozta szóba Berkes András, 
váci segédpüspök, kinek felszólalására Eszterházy Dániel azzal duplázott 
rá, hogy követelte a békességbontók szigorú megbüntetését. Rákóczi 
ekkor felszólította Turóc megye képviselőit, nevezetesen Rakovszky 
Menyhért alispánt és Okolicsányi Pál fiát, Kristófot, aki vármegyéje 
jegyzői tisztségét viselte, hogy magyaráznák meg a körlevél tulajdon
képpeni célját.

Rakovszky elkezdett hebegni, Okolicsányi nemkülönben, de lénye
ges dolgot egyik sem tudott mondani. Az izgatottság eközben oly nagyra 
nőtt már a teremben, hogy csak a legnagyobb erőfeszítéssel tudták a 
vezetők megakadályozni a háborgó indulatok kitörését. így is, külö
nösen, mikor Rákóczi szót emelt és kijelentette, hogy Turóc vármegye 
követeinek gyanúsításai ellen megtorlást kíván, többször kiröpültek 
hüvelyeikből a kardok s minden pillanatban a legnagyobb vihartól 
lehetett tartani. Ebben az izzó hangulatban mondotta el Rákóczi beszé-
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Lovas kuruc brigád rohama a labancok hadsorai ellen.

dét s e beszéd kapcsán azokat a sérelmeket, melyek Turóc megye követei 
által őt érték. Végül kijelentette, hogy ilyen körülmények között a 
gyűlést nem vezetheti s vezéri tisztségéről is lemond, ha az országgyűlés 
nem adja meg neki az elégtételt. Rákóczi éppen távozni akart a gyűlés 
helyéről, mikor a forrongás teljes erejével tört ki. Klobusiczky nevű 
tanácsos hirtelen elébe állott s kérlelte őt, hogy ne hagyja el a vezéri 
széket. A következő pillanatban pedig Bercsényi Miklós gróf, a kuruc hadak 
fővezére és Rákóczi rajongó tisztelője könnyes szemekkel állott fel s 
nem bírván magát tovább türtőztetni, mindeneket túlharsogó erővel 
kiáltotta :

„Hogyan ? Szövetséges rendek ! Oly hálátlanok lennétek-e, hogy 
inkább távozni hagyjátok szabadítótokat, mintsem neki igazságot szol
gáltassatok rágalmazói ellen ? Nem. Hogysem ez megtörténjék, inkább 
haljanak meg ezen árulók.”

A rendek erre utána kiáltották :
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„Inkább haljon meg egy ember, mintsem az ország vezérétől meg
úsztatván, szolgaságba sülyecljen.”

Nem telt bele egy perc s Bercsényi kardja már lesújtott Rakovszky 
vállaira s nyomban rá száz és száz kard követte példáját, úgyhogy 
Rakovszkyt valósággal összevagdalták. Okolicsányi valamivel szeren
csésebben járt, mert több sebbel ugyan, de sikerült elmenekülnie a gyűlés 
helyéről. Másnap azonban halálra ítélték és lefejezték.

Miután Okolicsánvit kivégezték, Turóc vármegyét gyalázatul 
négy megye között darabolták föl és kitörülték a vármegyék sorából.

A Turóc megye követei felett megtartott szigorú és erélyes ítélet 
nem akasztotta meg a tanácskozásokat. A külföldi udvarokkal való 
tárgyalások is tovább folytak, június 20-án végre elkövetkezett a leg- 
jelentőségesebb nap, mely a kurucmozgalom törekvéseit betetőzte. 
Ezen a napon érkeztek ugyanis az ónodi táborba az erdélyi fejedelem
ség küldöttei azzal a megbízással, hogy Erdély mindenben szolidáris
nak vallja magát Rákóczi törekvéseivel és az ő vezetése alatt hozott 
országos határozatokhoz egyértelműig hozzájárul. Ezen a napon 
kimondották végül a Habsburg-ház detronizációját, fölolvasták a magyar 
rendek függetlenségi nyilatkozatát, mely elsorolva a Habsburgok évszá
zados visszaéléseit, arra a meggyőződésre jut, hogy a Habsburgok mél
tatlanok a magyar királyi korona viselésére s annak viselésétől ezennel 
ténylegesen megfosztja őket. Ezen okmányt, mely egyébként az egész 
szabadságmozgalom okát és kényszerét is feltárja, elkiildötték az összes 
európai hatalmakhoz.

Helyénvalónak tartjuk megemlíteni, hogy az élesszemű Vetési 
az ónodi végzés hírére nyomban írt Rákóczinak és súlyos bajnak minő
sítette a rendek határozatát, melynek éppen a francia szövetség megköté
sére való hatását vonta kétségbe. Az ónodi gyűlés határozatával a fegy
verek szerencséjére lett bízva az ország és a bécsi udvar sorsa. A hada
kozásoknak tehát új szakasza indul meg. József császár nagy eréllyel 
óhajtotta folytattatni a háborút, de a franciákkal való hadakozásai 
miatt nem növelhette seregeit. A kuruc hadsereg ügye sem állt kedve
zőbben. Nagy a hiány alkalmas vezérekben és tisztekben, a nép kezdi 
unni a hadakozást, a csapatok fegyelmezetlensége pedig egyenesen meg
akasztja a hadjárat előhaladását. Rákóczi belátja, hogy külföldi segít
ség nélkül nincs remény a sikeres ellenállásra, azért az orosz udvarral 
keres diplomáciai összeköttetést, majd a francia szövetség létrehozásán 
fáradozik, de egyik tervét sem sikerült tető alá hoznia.
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A máj ten vi fegyverletétel.

Kölcsönös kifáradás észlelhető egyideig mind az osztrák, mind a 
kuruc hadseregben s az a József által Pozsonyba összehívott ország- 
gyűlésre is rányomta bélyegét. Rákóczi is meghívást kapott erre a gyű
lésre de a meghívó levelet visszaküldötte. Egyideig tanácskoznak az itt 
összegyűltek, megszerkesztik a nemzet kívánságait, de a gyűlés ered
mény nélkül oszlik el, mert a háború újra kitör.

Az 1708-iki kuruc hadműveletek főcélját Rákóczinak Sziléziába való

Dzsidás, lovas horvát határőrök Rákóczi hadseregében.
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betörése alkotta, hogy az ott magyar királlyá kikiáltandó bajor király 
hadaival egyesüljön és a harcokat egyesült erővel folytassák. A francia 
udvarnak eddig nem volt kifogása a bajor fejedelem ellen, most azon
ban a porosz herceget ajánlotta a magyar trónra. Rákóczi ebben sem 
talál akadályt, a porosz herceg viszont örömmel fogadja a jelölést, de 
az az óhaja, hogy Rákóczi sereggel vonuljon Sziléziába, hogy annak 
fellázítása után egyenes összekötettésbe lépjen vele.

Őszre tervezte Rákóczi a hadjáratot, de vezérei és tisztjei az ekkor 
Egerben táborozó Rákóczit gyors támadásra ösztökélik, mire megin
dítja seregét a Vág irányában, de a trencséni csatában Heister súlyosan 
megveri. Trencsén után Nyitra, majd Érsekújvár körülzárolása, a bánya
városok elvesztése, Ocskay és Bezerédy brigadérosok árulása súlyosodik 
a bomló állapotban levő kurucságra, melynek szerencséje most már 
valóban leáldozóban van. Hozzájárult az eddigi szerencsétlenségekhez 
a gazdasági és pénzügyi válság s a legfélelmesebb ellenségnek, a pestis
nek a fellépése, mely feltarthatatlanul pusztította a kurucok sorait. 
Rákóczi diplomáciai összeköttetéseivel iparkodott kiegyenlíteni e sok
féle zavart s egyszerre három irányban is biztosítani próbálta a nem
zet érdekeit.

Az angolokkal, hollandokkal és poroszokkal a béke megkötését 
kívánta elősegíttetni, de nem hagyott fel a francia udvarral való tár
gyalásaival sem, honnan még most is jöttek az ígéretek és szép szavak, 
de annál kevesebb segítség. Minden eszközt megragad Rákóczi, mellyel 
a nemzeti ügyet előrevihetné, de nem mutatkozik immár semmi remény 
sehol. ír Bécsbe a béke ügyében, de nincs hatása ajánlatainak. Megnyílik 
újra a pozsonyi országgyűlés, melyen Rákóczi és Bercsényi felségsértők
nek nyilváníttatnak.

Általános a levertség az országban. Egyetlen jelentékeny vár, az 
érsekujvári még a kurucok kezében van, de sokáig már ez sem tartható. 
A bécsi udvar annyira bízik most már az erejében, hogy az angolok és 
hollandok békeközvetítésére nem is reflektál, hanem fegyveres erővel 
akarja elnyomni a felkelést. Rákóczi ismét az orosz, majd a francia 
udvartól vár segítséget, de hiába. A csapatokat alig lehet összetartani, 
egy-egv ütközet után elszélednek s az a kevés haderő is, ami még van, 
reménytelennek látja a helyzetet. Ilyen is volt valóban a kurucok ügye, 
mikor az utolsó nagy erősség, Érsekújvár eleste is megtörtént.

Az erős Érsekújvár bevétele után Pálffy Eger felől, Löffenholtz 
Lőcséről és Eperjes irányából, Steinville Erdélyből indul erősített hadak
kal a kurucok ellen, úgyhogy a küzdelemnek a tetemesen leolvadt kuruc
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Táborozó horvát gyalogos pandúrok Rákóczi hadseregében.
A csaták  után  a kuruc táb orb an  vid ám  m u la tozások  is estek  o lykor. A katonák  

a tárogató  hangjai m ellett tá n co lta k  asszonyaikk al.

csapatokra már nincs semmi kilátása. Egyedül a fejedelem udvari hadai 
s egy pár reguláris ezred tartják még magukat, de Szolnok, Eger, Kassa 
egymás után esnek el, úgyhogy Munkácson és Ungváron kívül már alig 
van egypár erőd a kurucok birtokában.

Most már annyira válságos a helyzet, hogy a békealkudozásoknak 
is megérkezett az ideje. Mióta Pálffv vette át a császári hadak főparancs
nokságát, minden tettével a békét igyekezett előkészíteni. Rákóczival is 
tárgyalt Vaján. De nem vezettek eredményre ezek a tárgyalások. Rákóczi
nak még mindig volt reménye a külföldi segítségben. E külső segítség meg
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nyerésére ismételten Lengyelországba ment s ott kereste fel őt Károlyi 
Sándor Bztyr városkában, hogy rábírja a békefeltételek elfogadására.

Rákóczi észrevételeket tett a békepontokra és a Husztra egybe
hívandó gyűlés megtartásáig haladékot kért, majd, mikor a nagykárolyi 
gyűlés megbízottai megjelentek nála, hogy hazajövetelre bírják, amennyi
ben pedig ezt nem tenné, felmentse őket hűségesküjük alól, a gyűlés kül
dötteit — úgymond emlékirataiban — ,,egy mennydörgős nyilatkozattal 
küldöttem vissza, amely Károlyi ellen irányult, aki visszaélvén hatal
mával, kevés idő múlva feladta Kassát. Leginkább kiemelém azon vak
merőségét, hogy hatalmával visszaélve Károlyba merte áttenni azon 
gyűlést, melyet én Husztra hívék s ez az oka, hogy én ott meg nem jelen
tem, Károlyi csak két mértföldre lévén az ellenséges seregtől.”

Rákóczi nem fogadta el a békét, de a hűségeskü alól felmentette 
a rendeket, úgyhogy most már létrejöhetett a béke, melynek a majtényi 
síkon való .fegyverletétel 1711 május 1-én utolsó mozzanatát alkotta. 
József császár kevéssel a béke előtt meghalt s ez is egyik oka volt, hogy 
Rákóczi nem fogadta el a békét-, mert az udvari politikát ismerve, nem 
hitte, hogy az új uralkodó alatt a József meghatalmazásával kötött 
békét tiszteletben fogják tartani. A kuruc mozgalom ezzel a békével 
véget ért.

A nagyfontosságú békeokmány tíz pontot tartalmazott és ezekben 
a pontokban voltak letéve a nemzet jogai. Az első pont Rákóczi sze
mélyéről és birtokairól szól. Az uralkodó kegyelmet biztosít Rákóczi
nak, de a kegyelem ellenében kiköti, hogy három hét leforgása alatt 
legye le a hűségi esküt, a kezén levő várakat adja át a császári őrségek
nek s a maga őrségeit bocsássa el.

Ha Rákóczi az országban lakni nem akarna, a hűségi eskü letétele 
után Lengyelországba távozhatik. Ezen feltételek teljesítése után fiai 
hozzá visszatérhetnek.

Következik a második pont. Ez mindazon nemesekre, főtisztekre, 
világi és egyházi személyekre vonatkozik, kik a felkelésben résztvettek. 
Nekik is teljes amnesztia biztosíttatik, ha a hűségesküt három hét alatt 
leteszik. A további pontok így hangzanak :

3. Őfelsége a vallások szabadságáról szóló törvényeket mind 
Magyarországban, mind Erdélyben híven megtartja s ha ezenfelül az 
illető feleknek még némi kívánságuk volna, azt akár most, akár az ország
gyűlésen előterjeszthetik.

4. Az özvegyeknek és árváknak, kik férjeikeL s apáikat e háború 
alatt veszítették el, mindazon javak szintén visszaadatnak, melyek

Tolnai V ilögtörtónelm c XI I I . 8
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Károlyi Sándor.
R ákóczi v itéz  tábornoka vo lt. A rom hányi csa ta  u tán  azon b an  cé lta lan n ak  
lá tta  a to v á b b i küzdelm et s főrésze vo lt  a szatm ári béke m egk ötéséb en . 
Sokan hazaárulással gya n ú síto ttá k , m ert a  bécsi udvar nem sokára elhalm ozta

k egyeivel.
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másoknak még el nem adattak vagy adományoztattak. Ezen elidegení
tett javakról pedig az országgyűlés fog intézkedni.

5. Akik az országtól távolabb lévén, a kitűzött időre vissza nem 
térhetnek, ha magukat, mihelyt lehet, az udvarnál vagy Pálffynál vagy 
ha erdélyiek, Steinville tábornoknál jelentik s-késedelmük alapos okát 
adhatják, a második pontban biztosított kegyelmet szintén megkap
hatják. Hivatalaik, méltóságaik visszanyerését azonban mind ezek, 
mind a többiek is csak őfelsége külön kegyelmétől várhatják. A jászok, 
kánok és hajdúk kiváltságai, amennyiben sérelmet szenvedtek, az ország- 
gyűlésen helyreállíttatnak.

6. E kegyelem hasonló módon kiterjesztetik a hadifoglyokra is.
7. Az utolsó fegyverszünet ideje alatt okozott károk kölcsönösen 

helyreállíttatnak.
8. Hogy minden félelem és bizalmatlanság megszüntettessék, 

ezen békekötés őfelségétől minél előbb megerősíttetvén, kihirdetés 
végett a vármegyéknek haladéktalanul megküldetnek.

9. Őfelsége mind Magyarország, mind Erdély jogait, szabadságait 
s törvényeit szentül és sértetlenül fenntartja s nem tűri, hogy az adott 
kegyelem ellenére bárki is újabb üldözéseknek vagy bántalmaznak 
legyen kitéve.

10. Az ország lakosainak fennmarad az a joguk, hogy a jövő 
országgyűlésen minden sérelmeiket előterjeszthessék s azok orvoslását 
őfelségétől teljes szabadsággal kérhessék, hogy mindenki lássa, hogy 
őfelsége a magyarországi és erdélyi törvények hűséges megtartása s a 
láva tulokban bennszülöttek alkalmazása ál tal az egész világ előtt tanú
sítani kívánja, miképpen Magyarország és Erdély iránt valóban atyai 
indulattal viseltetik ; valamint ő is megvárja viszont a nemzettől, hogy 
így törvény és alkotmányszerűleg kormányoztatván, semmi más nem
zet által nem engedi magát túlhaladtatni királya iránti hűségében.

A történetírás a majthényi fegyverletételt abban a kényszerűség
ben látja, mely az 1708-iki szerencsétlen csaták és a rákövetkező évek 
sikertelen vállalatai után az egész mozgalomra ránehezedett. Pár hónapig 
talán el lehetett volna még húzni a harcot, de sikerre sem akkor, sem 
azután nem lehetett volna többé számítani. Károlyi békekötése meg
felelt a nemzet óhajának és tekintettel volt Rákóczi és társai helyzetére 
is. Vallomásaiban ‘fnaga Rákóczi is az uralkodó viszonyok általános 
rosszrafordulásában látja a hadjárat sikertelenségének okát. ,,A pénz
hiány és a hadviselésben való általános tudatlanság — írja — juttatta 
végéhez a jól és vitézül megkezdett ügyet; bár időközben a rézpénz

8 *
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verése által serényen folytattuk a dolgokat, de midőn e pénz értékét 
veszítette, mindennek vége lett."

Ezenkívül a*dühöngő pestist, a katonatartás és katonai felszere
lések hiányát és az óriási nélkülözésekben elgyötört csapatok általános 
kimerülését említi a bukás okául, miközben megjegyzi, hogy a katonai 
szolgálat teljesítéséhez 1711-ben már nem az akarat és hűség hiányzott, 
hanem a lehetőség. Rákóczi eme szavai is bizonyítják, hogy a szatmári 
béke kikerülhetetlen volt az adott viszonyok között s nem árulás vagv 
az ellenséggel való összejátszás hozta létre, hanem a viszonyok kény- 
szerűsége. Rákóczit azonban magasabb tekintetek tartották vissza a 
béke elfogadásától. Joggal és önérzetesen mondhatta, hogy az ő fellépé
sét sem hatalmi vágy, sem kicsinyes bosszú, hanem egyedül a nemzet 
igazságos jogainak biztosítása irányította. Nem magánérdekekért har
colt, mert ha ez lett volna célja, javakkal és hatalommal gazdagodva 
bármikor befejezhette volna a háborút, de ő igazságot akart, mert 
az igazságnak volt a képviselője. A béke megkötése után is nagy 
hivatást ismert fel a számkivetés magáravállalásával, mert a nép szívé
ben ezzel fennmaradt még az utolsó remény, hogy egyszer csak minden

A majlényi fegyverletétel.
A kuruc szabadságharc leverése után a kuruc sereg az osztrák tábornokok  e lö lt le tette  a 

fegyvert és fö lesküdött a k irály  hűségére. E gyk orú  m etszet.

(
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jóra fordulhat s Rákóczi a megváltás munkáját dicsőséggel be fogja 
végezni.

Ez a remény valóban ott élt a nép szívében évtizedeken át. Egy 
csodálatosan mély, közvetlen és megkapó költészet sarkadt ki a nép 
világában az ő alakja körül. Mikor az 1712—1715-iki országgyűlés haza
árulónak bélyegezte, mikor hagyományait lelketlenül megtagadták s 
mikor óriási kiterjedésű javaira az elkobzást kimondották a rónák vég
telen síkjain, az erdőkkel borított hegyek aljában és a kunyhók becsü
letes népe között végigsírt emlékének fájó kegyelete. Valóban prófétai 
ösztönnel érezte Rákóczi, hogy a nép szívében fog legtovább 
fennmaradni nagy 
missziójának em
léke. Igv is tör
tént.

Szólanunk kell 
még a Rákóczi- 
kincsekről is, mert 
ezek sorsa is szo
rosan hozzátarto
zik a kuruc kor
szak megvilágítá
sához, különösen 
a bécsi udvar 
kincsvágyának a 
jellemzéséhez.

Rákóczi Ferenc 
önéletrajzában há
zikincseinek és bir
tokainak elősoro- 
lásánál a követke
zőket írja :

„Röviden itt 
megemlítem, Iste
nem, de nem só
hajtozva és pana
szosan, hogy Mun
kács várában való 

ostrom lásunk
ideje alatt elvették Osztrák gyalogos közlegény és liszt a kuruc szabadságharc
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Sárospatak és Regéc váraimat a hűségre való visszatérésünk záloga! 
k én t: ezekben volt házamnak minden kincse, mely a királyi és fejedelmi 
családoknak — melyekből én származtam — kihalta után reám szállott. 
E  kincsekre ráakadtak és a császári kincstárba szállították.

Tied volt minden (Rákóczi emlékiratait az „Örök Igazságához 
intézte, innen van írásának ez a vallásos szellemű és szárnyaló jellege), 
amivel rendelkeztem, Te elvetted, mert talán azoknak birtoklása üdvös
ségemet tette volna kockára. Abból sokan meggazdagodtak, nekem pedig 
a sokmillió értékű kincsből (a jegyzékek így mutatják), egy fillért sem 
adlak vissza. Nem akadályozta meg őket ebben a császár nevében tett 
ígéret. De most elég is volt erről a dologról elmélkedni.”

Megjegyezzük, hogy ezek a kincsek nem a szatmári béke után, 
hanem 1685—1690. években jutottak a császári kincstár birtokába, 
mikor Rákóczi még nem volt forradalmár s a felette való gyámságot 
egyenesen Lipót császár vindikálta magának. Milliókra menő kincsei 
nyilvánvalóan törvénytelen úton kerültek tehát az osztrák ház tulaj
donába. Ámde jutott ezekből a kincsekből ugyanezen időkben mások
nak is, így a híres Kollonics bíborosnak, aki Lipót császár megbízásából 
a Rákóczi-árvák felett a gyámi tisztséget gyakorolta. Mikor Rákóczi 
a prágai jezsuitáktól visszajövet megjelent Récsben s tudatta Kolo- 
niccsal, hogy a császár nagykorúsítási engedelme folytán a gyámsági 
kötelékben maradni nem akar, szó volt a Rákóczi-vagyon nagyértékű 
kincseiről, miket Kollonics nagy biztonság okáért önmaga kezelt.

Hiába kérték Kollonicsot, hogy az ingókról és ingatlanokról szá
moljon el, mindig ürügyeket keresett a kibúvásra, mikor pedig bíróilag 
felszólították gyámi számadásai előterjesztésére, egyszerűen meg
tagadta az elszámolást. Rákóczi szavait idézzük itt is a nagyobb hite
lesség kedvéért.

„Ő azt mondotta — írja Rákóczi — hogy a kincseknek nagy részét 
pénzzé tette és mint nagyanyámnak, Báthory Zsófia fejedelemasszony
nak kegyes hagyományát, végrendeletének intézkedése szerint, részint 
a jezsuita atyáknak, kisebb részét a szent ferencrendieknek adta s így 
nem maradt egy fillérje sem ”

A császári kincstáron kívül a bécsi katonai arzenál, az udvari 
és városi múzeumok, sőt még az uralkodó családdal rokonságban levő 
fejedelmi családok is részesültek a Rákóczi-kincsekből s a kuruc moz
galom leverése után a Rákóczi-birtokok is külföldiek és császárpárti 
magyarok kezébe jutottak „hazafias érdemeik” jutalmául.
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A kuruc emigráció.

A kuruc világ utolsó reménye is eltűnt Rákóczi és társai kibujdo- 
sásával. A szatmári béke után a külső hatalmak megnyerésével ipar
kodott Rákóczi a felkelés ügyét biztosítani s evégből az orosz udvar
ral, a franciával, angollal, végül a törökkel bocsátkozott tárgyalásokba. 
Az orosz udvar, míg a maga céljaira Rákóczi szövetségét kedvezőnek 
látta, megígérte a támogatást, de ez csak addig tartott, amíg a törökkel 
folytatott háborúja véget ért. Azután már tudni sem akart Rákóczi 
terveiről, úgyhogy az orosszal való szövetség eszméjét véglegesen el 
kellett ejtenie.

Rákóczi most az angol és francia udvarral való összeköttetéseit 
elevenítette föl, hogy legalább az örökösödési háború békekötésében 
biztosíthassa Magyarország szabadságát, ámde szép sorban eme remé
nyei is meghiúsultak. Mikor 1712-ben Danckából Angliába iparkodott, 
a bécsi udvar erélyes tiltakozására az angol udvar nem fogadta. XIV. La
jostól pedig, kihez 1713-ban utazott, az ígéreteken kívül egyebet most 
sem nyert. Meghiúsultak tehát Rákóczinak összes tervei a nemzeti 
ügyek védelmére s csalódást hozott számára a hatalmak békéje is, me
lyet 1713 és 1714-ben Utrechtben és Rasladtban kötöttek, anélkül, 
hogy Magyarországról még csak említés is tétetett volna.

Következett aztán az 1715-iki magyar országgyűlés, mely, mialatt 
Rákóczi hazája szabadsága érdekében újabb és újabb segítségeket kere
sett, átadta emlékét hivatalosan a gyalázatnak. Az 1715. évi törvények 
19-ik artikulusának 2-ik bekezdése tartalmazza ezt a kegyetlen és kegye
letieden határozatot, melyet históriai jelentőségénél fogva hű fordítás
ban itt közlünk :

49. CIKKELY.

2. §. Mivel mégis a kitűzött határidőre s következőleg a 
bűnbocsánat és kegyelem elfogadására maga Rákóczi és Ber
csényi s némely mások is vissza nem jöttek, sőt a szörnyű fel
ségsértés ki sem mondható bűnében moslanig is makacsul meg
maradlak : ezért mindazokat, kik a fentjelzett határidőre (a szat
mári békétől számítandó három hét) meg nem jelentek vagy a 
fentebbi módon vissza nem jöttek s ígv jelenleg is-távol vannak, 
előbb nevezett főnökeikkel s vezéreikkel együtt, mint törvényes 
királyuknak s a hazának nyilvános ellenségeit és mint árulókul
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s az igaz szabadság felforgatóit, a jelen határozat erejével összesen 
és egyenként törvényesen száműzötteknek s az érdemelt törvé
nyes büntetés rájokszabása végett mindenütt üldözendőknek s 
elfogatandóknak, összes ingó és ingatlan javaikat pedig a királyi 
kincstár részére elkobzandóknak nyilvánítják és jelentik ki.

Megbélyegzéséről Rákóczi így emlékezik meg : „Majd olvassátok 
ezt a csúf nevet — írja fiaihoz — melyet atyátoknak saját nemzetetek 
történetében adtak. De vigasztalódjatok azon, hogy Isten nem úgy ítél, 
mint az emberek. Bocsássa meg az Ur azok gyengeségét, akik félelem
ből nem követték lelkiismeretük szavát, hanem Istent, és embertársai
kat meghazudtolták.

Egy napon, az ég és föld s az élők és holtak szigorú bírája előtt, 
egyszer majd megjelenik az igazság. S ez nagy és erős vigasztalás azok 
lelkiismeretének megnyugtatására, akiket csapások értek. Én bizal
mamat abba helyezem, aki engem lelkesített, hogy a törvény biztosí
totta szabadság szerint cselekedjem, hazaszeretetből minden uralkodás
vágy kizárásával. S szégyenkezném azon, ha vállalkozásom nem tisz
tán a haza javát célozta volna, mert akkor tetteimnek nagy része, mint 
az önzés cselekedetei, nagyon is emberi vigaszul szolgálnának.

Vannak ugyan tetteim, melyekkel megérdemeltem, hogy az Isten 
megalázzon; de azokkal sohasem kerestem dicsőséget, legkevébbé a 
magamét. S ez az oka annak, hogy bűneim kiengeszteléséül nyugodtan 
tűröm azt a gyalázatos címet, amellyel engem megsértettek.”

Ezzel a törvényparagrafussal fizette ki a szatmári béke után hata
lomra került császári párt Rákóczi nyolc évig tartó önzetlen szolgálatait. 
Nem titok, hogy ezt az országgyűlési határozatot a labanc érzületű 
főurak provokálták, kikről a békeszerző Károlyi Sándor emlékiratában 
már a szatmári béke idején úgy emlékszik meg, mint akik „a felkelők 
elkobzott javaira áhítozának, minden törekvésüket oda fordíták, hogy 
a béke megkötését meggátolván, fegyveres hatalommal fojtassék el a 
fölkelés.” Rákóczi, Bercsényi és a többi bujdosók birtokai tényleg kon- 
fiskáltattak a királyi kincstár javára, később pedig különféle címek 
alatt osztrák és magyar urak között osztattak szét. Nem sokkal azután 
hozták meg ezt a határozatot, hogy Rákóczi a magyarok megsegítésére 
XIV. Lajoshoz szárnyaló erejű memorandumát átnyújtotta. Talán 
ugyanabban az időben, mikor Rákóczi ezt írta : „mindenemet a világon 
feláldoztam, nőm Ínségben, gyermekeim fogságban vannak,” Magyarorszá
gon meggyalázása módjáról gondolkodtak.
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Csakhogy Rákóczit ez a törvény éppen úgy nem érintette, mint 
életének egyéb csapásai. Lelki világa és gondolkozásmódja a folytonos 
csalódások miatt mindegyre megtisztult s mindinkább kialakult benne az 
élet lényegét megértő ember türelme és bölcsesége. Egyedül hazája sorsa 
iránt nem tudott közönnyel lenni Rákóczi, aki 1713-tól 1717-ig Francia- 
országban tartózkodott s a király és az udvar megkülönböztetett tisz
teletet tanúsítottak iránta. Ez a szokatlanul benső és őszinte becsülés 
személye iránt, a kiváló jellemű és nemeslelkű embernek szólott, ki az 
ország határán túl is tiszteletet szerzett a magyar névnek. Franciaországi 
időzésének nagyobb részét visszavonultságban, vallásos elmélkedések 
között töltötte grosboisi magányában.

De ebben a visszavonultságában is fölcsillant még egyszer hazája 
felszabadításának reménye. Törökország és Ausztria között 1716-ban

Rákóczi-korábeli rézpénzek.

ugyanis újra kitört a háború s Fülöp spanyol király figyelmeztette 
Rákóczit a ránézve kihasználható előnyökre. A török portától is meghívást 
kapott s a várható harc reményében 1717 szeptember havában útrakelt 
Törökországba. A török porta akkora tisztelettel fogadta, minőben 
keresztény fejedelem rajta kívül talán sohasem részesült. De kiderült 
később, hogy Rákóczi megjelenését a porta csak a bécsi udvar meg
félemlítésére akarta felhasználni. A törökök veresége és a passzarovici 
béke következtében ismét eltűnt Rákóczinak a felszabadításba vetett 
reménysége. A császári biztosok követelték kiadását, a porta azonban 
ezt megtagadta. Törökországba való jövetelével elzárta Rákóczi Francia- 
országba való visszatérésének a lehetőségét, azért bele kellett törődnie 
abba, hogy menekülő társaival együtt Törökországban marad.

A porta előbb Drinápolyban, majd Konstantinápoly szomszéd
ságában levő Böjükderebe, majd Jenikőbe rendelte őket, 1720-tól kezdve 
pedig, mikor Ausztria ismét kiadásukat követelte, az osztrák udvar 
kérésének visszautasítása után Rodostóba internáltatta a bujdosókat. 
Bercsényi, Forgács Simon, Csáky Mihály, Eszterházy Antal gróf, Sibrik
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Miklós, Zay Zsigmond, Jávorka ezredes, a két Pápay, Mikes Kelemen 
és mások társaságában foglalta el új otthonát a fejedelem. Csupa kipró
bált, hűséges, megbízható férfi, kik éppen úgy otthon is maradhattak 
volna, ha nem lett volna az a nagy erényük, hogy „igen igen szerették 
az öreg fejedelmet.”

Mikes leveleiből ismeretes a bujdosók további sorsa. Meghitt 
viszonyban, napközi munka és ártatlan szórakozások között élt Rodostó
ban a számüzöttek társasága 1735 április 7-ig, mikor „árvaságra” jutott 
a kis család Rákóczi halálával. Jóval előbb meghalt már Bercsényi, 
Eszterházy, Bercsényiné s rendre így eltűntek a hű emberek a bujdosók 
soraiból. A kuruc emigráció rodostói életéről egy másik fejezetben fogunk 
részletesebben szólani.

Rákóczi egyénisége.

Csodálatosan megható és érdekes élet záródott le Rákóczi Ferenc 
halálával. Ami szomorúság, megpróbáltatás csak juthat egy ember
nek, mindenből megkapta a maga részét, jóllehet arra született, hogy a 
legnagyobb földi örömök között élje éveit. A Gondviselés kivételes kegye 
bosszú évszázadok folyamán egyszer ha küld egy nagy embert. Rákóczi 
ennek a ritka embertípusnak volt a megszemélyesítője. Annak a nagy 
embernek, aki erkölcsi érzései által válik tüneményszerűvé. Lelkét az 
egyetemes részvétre való képesség és a jó igazságában való törhetetlen 
hit töltötte el. Bármelyik oldalról kutatjuk Rákóczi életét, ellenmondá
sokat nem találunk erkölcsi eszményei és cselekedetei között. Felismer
vén a nemzet igazságtalan elnyomatását, részvét támadt szívében az 
elnyomottak iránt, kiket egy kapzsi, lelketlen rendszer megtorlás nélkül 
fosztogatott. Ebből a részvétből alakult ki lassanként minden terve 
és ez szabta meg számára cselekedeteinek irányait. Eltökélt akarat és 
rendíthetetlen hit sodorták bele őt a kuruc mozgalmakba, melyeknek 
ő volt a legméltóbb képviselője. Ő tudta, hogy miért harcol s tudta, 
hogy mire kell törekednie, ezért a nyolcéves háború egyetlen eseménye 
sem térítette el kitűzött céljától. Mikor a legtöbben nem tudták, hogy 
mit akarnak és a pillanatnyi félelem hatása alatt pillanatnyi értékű 
megoldásokra törekedtek, ő ment bizton előre, mert volt hite, ami előre 
vezesse.

Kétségtelen, hogy Rákóczi egész működése, amennyire megragad 
céltudatos, határozott és nemes irányzatával, annyira magán viseli a 
görbe utakat nem ismerő és a diplomáciai rátermettségnek nevezett
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csalárdságoknak majdnem teljes nemismerését. Hívő ember volt ő, 
egyenes jellem és nemes célokért hevülő hazafi, aki hitt a maga küldeté
sében. Nem ilyenek voltak azonban bizalmasai, kikkel szemben éppen 
ezért hasonló fegyver és hasonló politika alkalmazása vált volna szük
ségessé.

A francia, orosz, angol, porosz, lengyel és török egymásután hagyta 
cserben, bárha ígéreteikkel folytonosan ámították. Saint Simon, ha 
ilyen értelemben kifogásolja emlékirataiban Rákóczi politikai ráter
mettségét, nincs szavunk ellene, mert a külpolitikai kudarcok Rákóczit 
tényleg nem mutatják számító diplomatának. De a kuruc mozgalom 
csődje mégsem a külpolitikai sikertelenségeknek tulajdonítható, hanem 
ama száz és száz körülménynek, mely elejétől fogva kísérte a kuruc sza
badságharcot. Először is az ország jelentékeny része, gazdag és hatalmas 
befolyású főurakkal és főpapokkal az élén, mint labancpárt, Rákóczi 
ellen működött.

A hadsereg szervezése,' fenntartása és kiképzése állandóan a leg
nagyobb nehézségekkel járt, amellett az ország pénzügyi válságai, 
a külföldi segítés eredménytelensége, a fellépő pestis, az árulások s végül 
a kiváltságos osztályoknak fokonként való közönye, mind okai vol
tak a hadjárat sikertelenségének. Mindezek mellett a kiváló vezérek és 
politikusok hiánya s a hadviselésben való járatlanság is hozzájárultak 
a bukás előidézéséhez. Mikor Rákóczi önéletrajzában a bukás ezen okai
ról számot ad, a maga szereplését és képességét sem védi mentegető 
szavakkal. Ö is hibázott, ő sem ismerte fel eléggé a helyzetet, nem tudott 
elég eréllyel kormányozni — úgymond — s mégis érdekes, hogy ezen 
önbíráló beismerés ellenére is a nemzet szeretete, rajongása folytonosan 
növekedett iránta Nem sikereiből táplálkozott ez a kiapadhatatlan 
rajongás iránta, hanem szándékai tisztaságából, önzetlenségéből és 
mindenekfelett való erkölcsi nagyságából. A nemzet előtt majdnem 
megfoghatatlan volt az a nemes önzetlenség, mellyel Rákóczi a szabad
ság ügyét szolgálta s mindig ezt az őszinte törekvést látta működésé
ben, még akkor is, mikor azok jóvátehetetlenül bukásra vezettek.

Nagy lélek volt ő, csodálatraméltóan nemes és szép példánya a 
férfiúi jellemnek. Fejedelmi származása és dúsgazdag volta mellett is 
megértette a nép bajait s bizonyosra vehetjük, hogyha még egyszer módja 
lett volna a harc kezdésére, ez a harc először is az elnyomott jobbágyság 
felszabadításával indult volna meg. Erkölcsösségének és lelki nagyságé 
nak gyönyörű bizonyítékai azok az iratok, melyekben élete történetét 
és a kuruc háború lefolyását beszéli el. Valóságos himnuszai és ódái
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ezek egy rendkívül érzékeny és gazdag lélek csapongásainak. Folyton 
nemesedő és tökéletesedő lelke ezekben az iratokban már az „Örök 
igazság”-gal való egyesülésben találja fel a megnyugvást. Eldobva magá
tól olyan értékeket, melyeket a közönséges gondolkodás az élet legvégső 
és legnagyobb javainak ismer, végül az egyetemes részvétben, az élet 
mélyebb átérzésében olvadt fel lelke, mely ekkor már közeledett ahhoz 
a ponthoz, hol a Buddhák, a Jézusok és az emberiség legnagyobbjai 
támadnak.

Alakulhatnak sokféleképpen politikai viszonyaink s bizonyára 
alakulni is fognak s változhatik sokféleképpen nemzedékek világnézete 
és törekvése, aminthogy változni is fog s jöhetnek más idők, más embe
rekkel, de e sokféle változás között, biztosan hisszük, Rákóczi alakja 
sohasem fogja ragyogását elveszteni.

A Rákóczi-vagyon és a kuruc emigránsok birtokainak sorsa.

A szatmári béke után következő korszak a béke látszólagos meg
szilárdulása mellett is nem sokkal kevesebb válságot halmozott föl 
magában, mint a békekötés előtti esztendők. A nemzet tagadhatat
lanul meg volt viselve az évekig tartó és rendkívüli önfeláldozások
kal járó harcban, melynek várva-várt eredményei egyre késtek és 
ez az általános kimerültség, valamint a velejáró lehangoltság minden 
bizonnyal igen nevezetes tényező volt a béke létrehozásában. Károlyi 
Sándor ezt a helyzetet ismerte fel és mérlegelte, mikor a békét az 
udvar megbízottjával, Pálffy gróffal megkötötte.

Csakhogy a válság ezzel még nem múlt el. A kuruc hadsereg kombat- 
táns elemei szívükben továbbra is megmaradtak kurucoknak, a vezetőség 
pedig, élén Rákóczi Ferenccel, tudni sem akart arról, hogy olyan értelmű 
béke köttessék, minőbe Károlyi Sándor belement. A kuruc mozgalom 
főemberei külföldön kerestek összeköttetéseket a megújítandó harchoz 
s az ennek érdekében folyó diplomáciai tárgyalások nemhogy meg
szakadtak volna, hanem csak most kezdtek megindulni.

Az ország és a nép hangulatát a szatmári béke után okleveleknél 
hitelesebben és fenségesebb erővel fejezi ki az a kuruc ének, mely 
„Bujdosó Rákóczi” címen maradt reánk és a majthényi fegyverletétel 
után következő országos levertséget tolmácsolja. Megdöbbentő erő 
mellett csodálatos egyszerűség nyilvánul meg azokban a sorokban, 
melyek a nagy katasztrófa által keltett nyomott hangulatot fejezik ki.
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Halálos nehéz köd 
Mindent búsan beföd,
Jobb is ha nem látja :
Mert csak szíve fájna,
Tán meg is szakadna . . .
Dobos már dobolhat,
Rákóczi unszolhat:
Rajta, rajta, rajta ! . . .
A tábor, a tábor 
Zászlóit lehajtja 
A májthőnyi páston,

* Szegény kuruc tábor . . .
. Hajh, Károlyi Sándor !

A versszak utolsó sorában egyszerű odavetéssel benne foglaltatik 
az a gyanúsítás, mely azóta máig sem szűnt meg, hogy Károlyi Sándor 
'.olt a kuruc-ügy árulója. Károlyi Sándor a mozgalom utolsó szakaszá
ban egyszerre előtérbe lép. Ő vezeti a tárgyalásokat Rákóczi megbízá
sa hói Pálffyval s ő köti meg a békét is anélkül, hogy Rákóczi erre őt 
felhatalmazná. A kurucpártiak azzal vádolják őt, hogy anyagi elő
nyökért siettette a szatmári békét s ebben a vádban annyi 
mindenesetre igaz, hogy Károlyi az anyagi javak iránt sem 
akkor, sem később nem volt érzéketlen. Neki mindenesetre 
kifizette magát a kapituláció, mert olyan dús javadalmakhoz jutott, 
melyek őt és családját rövid idő alatt a legirígyeltebb birtokosok 
sorába emelték. De az is kétségtelen, hogy Károlyi eljárását a tényle
ges viszonyok teljes mértékben igazolták. A hadjáratot el lehetett volna 
talán egyideig még húzni, de arra vajmi kevés remény volt, hogy 
Rákóczi külföldi segítséggel folytathassa a háborút, pedig enélkül 
sikert elérni egyáltalában nem lehetett.'

A néplélekben végbemenő elkeseredés azonban érthetővé teszi a 
vádat. Az 1848—49-iki hadjárat bukásakor is bűnbakot keresett a 
nemzet, hogy gyöngeségének következményeiért az erkölcsi felelős
séget elhárítsa, holott Görgey is kényszerhelyzet előtt állott s vagy a 
fegyverletétel vagy pedig a hadsereg maradványának céltalan feláldo
zása között választhatott csak. Károlyi Sándor nem volt megközelítő
leg sem az az ideális jellem, ami Rákóczit egyenesen csodálatraméltóvá 
teszi, de jó katona és jó diplomata volt, aki nemcsak az ország állapotát
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tudta megítélni, hanem azt is, hogy az adott viszonyok között mi lehet 
a legcélszerűbb a nemzetre. A további harcban való lassú pusztulás, 
mely teljes leigázással végződik, vagy a béke, mely rendet teremt az 
országban és az eddigi válságokat megszünteti. A kuruc közvélemény 
azonban bajosan tudta elhinni, hogy a kapzsi természetű, vagyonra 
éhes generális ideális kényszerek hatása alatt vállalkozott a béke meg
kötésére s miközben a „majthénvi páston” a tábor zászlóit hajtogató 
a császári generális előtt, a gyanú szertefutott s egyre jobban növekedve 
terjedt el abban a vádban, hogy Károlyi visszaélt Rákóczi bizalmával 
és elárulta Bécsnek a nemzeti ügyet.

A már idézett Rákóczi-vers nyíltan hangoztatja ezt a vádat és 
benne Rákóczi a nép bosszújától, ,,hív Esze Tamás” és Nagy Boné 
András maradékaitól várja a rút árulásért való megfizetést.

Hajh, Károlyi Sándor.
Károlyi Sándorom !
Hova lölt, hova lőtt 
Az én szép táborom ?
Most rejá kérdelek 
Felelj meg érette !

Kénszeritlek letölt 
Hétszeres hitedre;
Valid bé, ne is tagadd:
Eladtad jó urad !

Úgy lészen még dolgod 
Néked mint Jtidásnak :
Bosszút áll, nem hagyja,
Igaz maradékja 
Hív Esze Tamásnak,
Nagy Boné Andrásnak,
Meglásd csak, meglásd csak !

A szörnyű átkot csak nagy elkeseredés vagy nagy csalódás vált
hatta ki a szívekből, midőn veszni látják mindazt, amiért éveken át 
kétségbeesetten küzdöttek.

Volt egy rétege a nemzetnek, az úgynevezett labancok, kik örven
dezve vették tudomásul a kuruc mozgalom letörését. Ide tartoztak 
azok a császárpárti urak, kik előmenetel, hivatal, jószágadományozás
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reményében távoltartották magukat a Rákóczi-felkeléstől, sőt nem 
elégedtek meg azzal, hogy részvételükkel az ügyet nem támogatták, 
hanem ádáz erővel ellene fordultak és a császári sereg soraiban kímélet
lenül küzdöttek honfitársaik ellen. Most, hogy a forradalomnak vége 
volt s ellenfeleiktől tartaniuk többé nem kellett, átkot szórtak Rákóczira 
és társaira s szerelték volna III. Károlyt rávenni, hogy híveikkel együtt 
örökre száműzze őket. Ennek a bősz kívánságnak a jelentőségét és igazi 
okát rögtön megértjük, mihelyt tudjuk, hogy Rákóczi és társai után 
óriási birtokok maradtak hátra, melyeknek megkaparintásáért Magyar- 
ország és Ausztria szinte valamennyi „császárhű” honfia sorompóba 
lépett.

Hova lettek „nemzetünk vezéreinek, élő csillagainak” megszám
lálhatatlan katasztrális holdakban itt maradt birtokai ? Hova lettek 
a másfél milliárdot meghaladó Rákóczi-birtokok, továbbá a Rercsényi, 
Csáky, Forgách, Eszterházy, Vay, Sibrik „apánk” és Zay „úrfi” fekvő 
ségei és ingó javai ? Hát a szegény Mikes Kelemen apró jószágocskája ? 
Ki lehetett az a derék hazafi, aki labanc érdemek alapján jusst for
mált Rákóczi udvari deákjának isten háta mögött fekvő földecskéjére ? 
Micsoda járadékokban és kegyajándékban gazdag világ lehetett az, 
hol a magyarság legnagyobb ellenségei, a Heisterek, Caraffák, Cobbok, 
Herbevillék, Kollonicsok, Locherek, Salmok honfiúsítást nyertek „hév 
lelkesedéssel” (Magyarország iránt (!) teljesített s jövőben és mindenkor 
teljesítendő kiváló érdemeikért.)

Históriánknak az a része, hol ezekre a kérdésekre kellene feleletet 
kapnunk, ma is néma és hallgatag. Ugyanaz az országgyűlés, mely 
szükségesnek tartotta „nemzeti szempontból” megbélyegezni Rákóczit, 
magyar honfiúvá választotta Heister Siegbert grófot, a legbrutálisabb 
és legembertelenebb tábornokot, mint igaz és kétségtelen magyar honfit, 
ugyanaz az országgyűlés, mely elkobzásra ítélte a kibujdosott felkelők 
javait, osztrák tábornokok, hírhedt katonai kalandoroknak kezére 
játszott óriási birtokokat és vagyonokat a lelkifurdalás legkisebb érzése 
nélkül.

Magyarország földterületének nagy részén új magyarok és labancok 
osztozkodtak meg barátságosan.

Nagy volt a zsákmány, jutott belőle soknak. A Rákóczi-birtokok 
rendkívüli kiterjedésűek és értékűek voltak. Ez a roppant hatalmas 
vagyon generációkon keresztül gyarapodott, míg végre egész terjedel
mében Rákóczi Ferenc kezére jutott. Még Lengyelországban is voltak 
Rákóczi-birtokok s a hadjárat legutolsó éveiben még Lajos francia
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király is adományozott egymillió frank értékű uradalmat II. Rákóczi 
Ferencnek.

A nagy Rákóczi-birtok, mely a vármegyék egész tömegén Ii ú z ó - j 

dőlt keresztül, hatalmat, szerencsét jelentett annak, aki bírta, még’ 
unokáiban is. Rákóczi Ferenc kibújdosásával aztán mindez egyszerre 
a királyi kincstárra szállott, mely ezentúl maga rendelkezett arról. 
Érthető tehát, ha akadtak a császári vagyis a labanc magyarok között 
nagy számmal olyanok, kik a felkelők számára ígért bünbocsánatot 
és javaik visszaadását hazafias szempontból károsnak tartották. Az ő 
érdekhazafiságuk szempontjából így is volt. Ámde szerencséjükre sem 
Rákóczi, sem társai nem jöttek vissza a hűségi eskü letételére s így az 
összes zsákmány együtt maradt olyan érdemek jutalmazására, melyek 
minden időben járvány módjára tenyésznek, mihelyt a ravasz önzés' 
számára tér kínálkozik.

A szatmári béke után fölülkerekedett labanc-párt mindenképpen 
azon volt, hogy a császári ház iránti hűségének hangoztatásával érde
keit mindenképpen biztosítsa. Kuruc politika többé nem létezett tehát, 
mert a labanc-párt terrorizmusa, a nép és a köznemesség kuruc érzéseit 
nem hagyta többé szóhoz jutni. Ilyenformán az 1712—15-iki ország- 
gyűlés összes határozatait és honfiúsításait meghozhatták anélkül, hogy 
ellene mert volna szegülni bárki is a labanc-párt áruló politikájának.-

A királyi fiskus a hátramaradt kuruc birtokokat 1711 és 1712-ben 
lefoglalta és a gazdátlanná vált földeket külföldiek és „érdemes” ma
gyarok között osztotta ki a király rendelete szerint.

Egykorú akták alapján egy kis szemelvényt adunk azokról a 
Rákóczi-birlokokról, melyek idegen és labanc kézre vándoroltak :

Külföldiek közül Salrn generális kapta a trencséni uradalmat.
Rindsmaul grófnő kapta a babocsai uradalmat.
Gróf Lamberg 75.000 forint kegyajándék fejében Szerencs felét 

kapta.
[ Trántson herceg kapta Sárospatakot és Regécet.

Schickingen Ónod egy részét nyerte jutalmul.
Báró Altenburg Ottó bérlet címen kapta Ungvár, Munkács, Diós

győr és Szentmiklós uradalmakat.
Starhemberg kapta Hatvant és Nagyorosz falut.
Schönborn mainzi érsek kapta adományba a munkácsi és a szent- 

miklósi uradalmakat.
L'Huillier tábornok 40.000 forint kegyajándék fejében kapta a 

borsodi Csetnek-uradalmat.
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Gróf Brenner, a császári kamara elnöke 65.000 forint és 300 arany 
ellenében Oroszlánkőt. Gróf Brenner újra részesül királyi adományban. 
Ekkor kapta a Zrinyi-féle szigetvári javakat 80.000 forint kegydíj 
ellenében.

Carafja örökösei, elődük „hazafias” szolgálataiért 100.000 forintot, 
vagy ennek megfelelő birtokot kapnak.

Abensberg-Traunné Pécs és Szigetvár környékén részesült javada" 
lomban 50.000 forint értékben.

Gróf Althan Mihály a Zrinyi-féle Muraköz és Csáktornya birto
kába jutott. Althan a császárnak és elődének kiváló kedvence volt, 
minek bizonyságául 1719-ben még egyszer utalványozott számára 
III. Károly 100.000 forintot, miből 70.000 forint magyar birtokado
mányra lett átváltoztatva.

Harrach Alajos a Hunyady-család összes somogyi birtokait kérte 
és kapta.

Gróf Monlecuccoli földbirtok helyett kapott 50.000 forintot.
A modenai herceg is részesült a zsákmányból és ismeretlen érde

mek alapján az aradi és jenői kamarai kerületeket kapta : 122 falut 
és 82 pusztát.

Perlan követségi titkárnak jelentékeny Rákóczi-javakat ígértek, 
de kicserélte más uradalmakkal.

Végül gróf Brenner leányai kapták Diószeget Bihar vármegyében 
s mivel a császárné komornája is kért, ugyanakkor ő is kapott, egyelőre 
6000 forintot a magyar kamara jövedelméből.

De labanc magyarok is szép számmal részesültek a koncban- 
Lássuk most az éremnek ezt az oldalát is, miképpen és hányszor tették 
érdemessé magukat a magyar hazafiak egykori honfitársaik birtokaira.

Megindítjuk a sort Meskó Jakab gróffal, aki királyi adományképpen 
kapta a felsővadászi kastélyt és uradalmat.

Pálfjij János gróf, a békeszerő 100.000 forint kegyajándékot ka
pott a munkácsi uradalomból. Később erről lemondott s helyette cserébe 
kapta a jóval értékesebb nagysárosi és makovicai uradalmat.

Hasonlóképpen 100.000 forintnyi kegyajándékot kapott Illésházy 
a Rákóczi-javakból.

Csáky Zsigmond pedig Ónod felét, majd a csetneki uradalmat 
szerezte meg.

A Matty asovszky-örökösök a lednici uradalmat nyerték el.
Grassalkovich Antal, a Duna—Tisza között fekvő jószágaihoz a
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szatmári béke után a Rákóczi-féle gödöllői uradalmat nyerte a hat
vani és komjáti uradalommal egyetemben.

Károlyi Sándor a szatmári békéért 100.000 forint kegyajándék 
fejében a tarcali Barát, Nagy és Kis-Deák nevű szőlőket és a Tarcalon 
levő kúriát kapta. A legnagyobb Rákóczi-birtokot, a 162 községből 
álló ecsedi uradalmat 1746-ban és később szerezték a Károlyiak Aspre- 
mont gróftól és a fiskustól vétel útján.

A pragmatika sankeió idején az udvar ismét igénybe óhajtotta 
venni Károlyi szolgálatait s elismerésül zászlósúri méltóságot és arany
kulcsos kitüntetést ajánlott számára. Károlyi azonban nem volt meg
elégedve a címbeli kitüntetésekkel és vonakodott azokat elfogadni. 
Ekkor felhívták, hogy szabja meg ő a maga kívánságait, mire nyolc 
pontban terjesztette elő Károlyi, hogy fia számára a szatmári örökös 
főispánságot, a martini, erdődi birtokok és tarcali szőlők örök jogát, 
leányága számára, ha a fiág kihalna, Schlick tábornoktól a csongrádi 
uradalom megvásárlási jogát, a temesi örökös főispánságot s egyéb 
birtokjogi és kiváltsági kedvezéseket követelt, miket az udvar a temesi 
főispánság kivételével meg is adott, sőt a temesi fcispánságért is kár
pótolta a valóságos belső titkos tanácsossággal.

A birtokadományozások nagy részben kegyajándék formájában 
történtek, vagyis úgy, hogy az uralkodó az „érdemes” hazafiaknak 
meghatározott összegre terjedő utalványt adott, melyet az illetők a le
foglalt javakból kaptak meg. A kincstár jóindulata aztán másodszor 
is segíthetett a kitüntetetteknek, amennyiben alacsonyra becsülte fel 
a birtokot, úgyhogy akinek Összeköttetése volt, potom pénzérték elle
nében kaphatott száz-kétszázezer forint és nagyobb értékű földbirto
kot is.

Az eddigi adatok mellé hadd jegyezzünk fel néhány olyant még, 
mely Rákóczi bujdosó társainak ittmaradt birtokai sorsát beszéli el.

Forgách Simon altábornagy birtokát Wraiislaw osztrák miniszter 
kapta, de a család kihaltával az adomány visszaszállott újra a kincs
tárra és 1720-ban Erdűdy György tulajdonába ment át.

Berértyi Pál 90.000 forint kegyajándék fejében kapta Forgách 
Simon nagytapolcsányi uradalmát.

Hunyadi László gróf Bercsényi Miklós barsmegyei birtokának 
javarészét kapta, de ugyanebben a megyében rajta kívül Paluska György 
is kapott nagykiterjedésű birtokot 30.000 forint kegyajándék fejében.

Locher Antal Bercsényi brunóci és nyitramegvei jószágait kapta.
Vay Ádám nagykőrösi birtokát a Forgách-örökösök szerezték meg.
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Kéri) gróf főlovászmester 40.000 forintot kapott, a honfiúsított 
Kolonics grófné 30.000-et, Páljfy Miklós és János kapta a Rákóczi tulaj
donát tevő hatalmas bajmóci uradalmat.

Gyöngyössi Ferenc birtokain Inkey János és báró Szapáry Miklós 
osztozkodtak.

Révay Mihály báró 10.000 forintra kapott kegyajándékot, melyet 
joga volt földértékben felvenni.

Erdődy György 6000 forintért Pusztaszer birtokába jutott, Ba- 
bocsay tábornok örökösei 25.000 forint, Keglecich Mária grófnő fiai 
pedig 20.000 forint értékű javakat kaptak ugyanekkor.

A szatmári béke után kezdődő birtok változások és a pragmatika 
szankció kimondását megelőző időben szerzett javak, igen csekély 
kivételtől eltekintve, mind ilyen természetűek. A pragmatika szankció 
körüli érdemeiért Pállfy nádor III. Károly sajátkezű ajánlásával adott 
arcképe mellett a leghatalmasabb uradalmak egyikét, Szentgyörgyöt, 
Modort és Bazint kapta. Szluha Ferenc ítélőmester báró és kancelláriai 
tanácsos lett, miközben 20.000 forint értékű jószágra nyert utalványt.

A prakmatika szankciónak az alsó táblán való indítványozója, 
Kaijy István alnádor 24.000 forint értékű jószágbirtokkal lett gazda
gabb. Erdödij nyitrai püspök titkos tanácsosi méltóságot kapott, Csáky 
bíboros egy apátságot, a szentgotthárdit, Károlyi Sándor grófi rangot 
sürgetett ki a maga számára.

Rákóczi, Bercsényi, Forgách, Eszterházy, Yay birtokaiból részesül
tek még igen sokan s így készítették elő az 1712—15-iki országgyű
lést és így jött létre az 1723-iki pragmatika szankció, mely a nem
zeti érdekek ellenére kimondta, hogy a Habsburg-ház leányági leszárma- 
zóira is kiterjeszti a trónörökösödést. De jutott még a hatalmas javakból 
és kincsekből a királyi kincstárnak és az uralkodóháznak is. A bécsi 
udvari gyűjtemények és múzeumok sok-sok drágasága mind ezekből a 
javakból gyűlt össze.

A kuruc mozgalom leverése után a kislelkűség ejtette hatalmába 
a vezető osztályokat. Szerettek pompázni, díszelegni, hatalmat szerezni, 
birtokot, kincseket gyűjteni, de az ország nagy érdekeivel, abban a 
szellemben, ahogyan Rákóczi gyakorolta, nem nagyon törődtek. Nem 
csoda, ha a lelkesebb emberek aztán elkedvetlenedtek s vezetők nélkül 
maradva visszavonultak lassanként minden hazafias mozgalomtól.

9*
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III. Károly.

III. Károly uralkodásának első esztendői ilyen állapotok kö
zött indultak meg. A főpapság és a főnemesség rajta volt, hog\ a szat
mári békét lehetőleg megakadályozza, de Károly király, minthogy kora 
gyermekségétől kezdve nem a bécsi, hanem a spanyol udvarban nevel
kedett, melynek koronáját egykor szintén hivatva lett volna viselni, 
a magyar kérdést nem ítélte meg azzal az elfogultsággal, mint azt a bécsi 
udvar tagjai szokták. I. József halálakor nem is volt Károly a biroda
lomban, már évek óta Spanyolországban tartózkodott, melynek trón
jáért világháborút vívtak az ellenséges fejedelmek. Egy ideig I. Lipót 
özvegye, mint régens vezeti a kormányzást, de Károly azért értesülve 
volt a birodalmi események felől s tisztában volt azzal is, hogy Magyar- 
országon tisztességes kormányzással kell békét teremtenie, nehogy a 
nemzet a dinasztiától még jobban elidegenedjék.

Károly huszonhat éves ifjú volt, mikor Magyarország trónjára 
lépett. A hatalmasak a bosszú politikáját szerették volna, de Károly 
nem ezen a nézeten van, midőn a magyar kérdésről számot ad magá
nak. Elve az, hogy mindenekelőtt le kell csöndesíteni a mozgalmat, 
még pedig a békés és igazságos kormányzás eszközeivel s a magyarok 
bizalmatlanságát fokozatosan meg kell szüntetni a korona iránt. Óhajtja 
enn^k teljesülését azért is, mert a magyarokról jó véleménnyel van.

„Ezt a nemzetet mindig hű alattvalóknak néztem és becsültem 
és nem fogom elmulasztani, hogy ezt ezután is bebizonyítsam” — mondja 
egyik nyilatkozatában.

Majd, mikor Károlyi Sándor jelentkezik nála a szatmári béke 
ügyében, kijelenti előtte, hogy az a legforróbb vágya, hogy Magyar- 
ország és Erdély ügyeit rendezze, kéréseit teljesítse s olyan kormányzást 
honosítson meg, mely erkölcsi hasznára és anyagi gyarapodására váljék 
a két országnak.

„Hiszem — mondta végül Károlyinak — hogy mindenképpen 
vissza fognak térni azok az idők, melyekben Magyarország és Erdély 
régi jóléte, dicsősége és nagysága újra fog éledni.”

Évtizedek óta nem beszélt így magyar király a magyar nemzet
ről. Károly ismerte a magyar viszonyok romlásának okait s már eleve 
akként rendelkezik, hogy miniszterei és tábornokai tapintatosan bán
janak a nemzettel, hogy a nemzet is bizalommal lássa uralkodójában a 
maga támaszát.
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„Az az akaratom 
— mondta — hogy nagyobb 
kedvezéssel bánjanak ezen 
nemzettel. El kell venni 
tőlük azt az aggodalmat, 
hogy a németek elnyomják 
őket. Meg kell nekik mu
tatni, hogy én csakúgy meg
bízom bennük, mint mások
ban és megbecsülöm őket.”

Károly első ténykedései 
a belső rend megszilárdítá
sára vonatkoznak. Szentesíti 
a szatmári békét, a magyar 
szent koronát Bécsből Po
zsonyba küldi, majd össze
hívja az országgyűlést s fele
ségével együtt ünnepélyesen 
megkoronáztatja magát. A 
koronázás megtörténtével az 
országgyűlés immár abban a 
helyzetben volt, hogy az 
évek óta tartó háborúságok
után végre nyugodtan tanácskozhatott a legszükségesebb reformokról. 
A hadügy, pénzügy, igazságügy és közigazgatás rendezésére vonat
koznak az országgyűlés reformjai s hogy milyen nagy munka
köre volt ennek a három évig tartó országgyűlésnek, mutatja az a tény, 
hogy százharminchat törvénycikket alkotott ezen idő alatt. Természe
tesen nem a kuruc idők eszméi irányítják a törvényalkotás munkáját. 
A rendek maguk sietnek az elmúlt események emlékeinek eltakarására, 
sőt megbélyegzésére. Másfelől a királyi hatalomban keresik támaszu
kat az elégedetlen néposztályok ellen.

A hadügy fejlesztésének kapcsán szóba jön az állandó hadsereg 
eszméje, melyet elfogadnak anélkül, hogy a nemzeti szempontok érvé
nyesülését hangoztatnák vagy követelnék. A „közös” hadsereg szerve
zete innen datálódik, mert nemsokára felállították az egyes sorezredéket, 
melyek azonban nem a nemzeti hadsereg részei voltak, hanem az osztrák 
hadszervezet tagjai, melyek osztrák szellem és német kommandó alatt 
állottak. A nép nem örvendett az új reformnak s ellenszenve teljesen

I I I .  Károly magyar király.
V I. K ároly  néven ném et császár is v o lt. E le in te  
igyekezett a lk otm án yosan  uralkodni, de később ő is 
á ttér t az önkényuralom ra. Ő vo lt a H absburg-ház  
utolsó férfitagja. A pragm atika szankcióval azon
ban b iz to síto tta  a H absburg-ház nőágának  az örö

kösödését M agyarországon is.
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indokolva van az állandó hadsereg azon rendszerében, melyet az ország- 
gyűlés megállapított. Állandó legénységi szolgálatra ugyanis a nép 
gyermekeit alkalmazták és pedig toborzás útján, ami egyes községek
ben az embervadászat jellegét öltötte. Ezt a rendkívül súlyos terhet, 
mely véradót jelentett a nép részéről, tetézte még az is, hogy a had
sereg eltartására az állandó hadiadó által anyagilag is a nép s a városi 
polgárság volt kötelezve. Vagyis nemcsak katonákat adott a nép, hanem 
ráadásul még az eltartásukról is neki kellett gondoskodnia. Reakciósabb 
törvényt ennél már nem is hozhatott a „nem adózunk” és „kiváltsá
gainkból nem engedünk” jelszavak alapján álló országgyűlés.

Az adó arányos fizetése végett negyventagú bizottságot küldtek 
ki a porták összeírására, melynek a nemesi és főnemesi porták feljegy
zése is kötelessége lett volna. Csakhogy a nemesség megakadályozta 
az összeíró bizottságot munkája teljesítésében, ami ismét arra vezetett, 
hogy a lajstromok megbízhatatlanok lettek s a végén megint csak a nép 
húzta a rövidebbet, mert a kirótt adó ellen a fellebbezés jogával nem 
élhetett.

Ebben az időben jelentkezik a Bécsben megalapítandó országos 
központi pénztár eszméje, melynek az lett volna a feladata, hogy a 
sürgős természetű és egyéb állami érdekű reformok megvalósítását 
fedezze. De az eszme csakhamar megbukott a nemesség ellenkezése 
folytán.

III. Károly király az 1715-iki országgyűlés után csakhamar vissza
tért a régi rendszerhez. A király ideális jelszavakkal és jóakaratéi szán
dékokkal fogott hozzá az uralkodáshoz, de mikor kiderült, hogy a spa
nyol koronát nem kaphatja meg s emiatt a magyarok támogatását is 
mellőzheti, a régi rendszert engedte visszatérni s ő maga is a Habsburgok 
hagyományos politikája szellemében vezette az ország ügyeit. A vezető 
osztályokat pedig kizárólag a maguk érdeke töltötte el, ez az érdek 
pedig azt súgta nekik, hogy megszerezzék a gazdátlanul maradt 
kuruc birtokokat, ami kuruc hajlandóság pedig itt-ott még észlelhető 
volna, azt csirájában elfojtsák.

Ilyen okokból került vizsgálat alá a felvidék egyik híres szépségű 
asszonya, Korponay Jánosné, Ghéczy Juliánná, kinek érdekfeszítően 
izgalmas történetét Jókai Mór „A lőcsei fehérasszony” című regényében 
örökítette meg.

Ghéczy Juliánná felségsértés alapján került a Deciére delegált 
királyi törvényszék elé. A ragyogó szemű, szenvedélyes lelkű és gyönyörű 
termetű asszony nagy szenzációt keltett pőrével országszerte. Azzal
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vádolták, hogy összejátszik az emigránsokkal, híreket közöl velük, leve
leiket közvetíti s több emberükkel titkos politikai összeköttetést tart 
fenn. Ghéczy Juliánná tagadta az ellene emelt vádakat és védte magát 
egyre makacsabbul és elszántakban, mint az olyan szerencsétlen, aki 
érzi, hogy nagy bajba került. Elmondta, hogy miként kapott bizonyos 
Pelarhus Jánostól, Rákóczi és Bercsényi titkos ügynökétől leveleket, 
majd üzeneteket, melyeket megjelölt személyekhez kellett volna közve
títenie, de ő azt nem tette, inkább elégette a leveleket.

Vallomása tele volt ellenmondásokkal, melyekből meg lehetett 
azonban állapítani, hogy a diplomata asszony, aki 1710-ben Lőcse váro
sát a császáriak kezére juttatta, sok olyan dologról tud, amiről nem akar 
beszélni és beszél olyan dolgokról, melyeket nem volna szabad tudnia. 
Nemcsak a kurucok, hanem a labancok dolgaiba is be volt avatva s 
mikor vallomása folyamán mindegyre nagyobb ellenmondásokba keve
redett, a Rákóczi által küldött leveleket előadni pedig nem tudta, a 
királyi bíróság kimondta rá a kegyetlen ítéletet, a halálbüntetést. De 
előbb elrendelték, hogy bűnösségének kiderítése végett kínvallatás alá 
vétessék, hogy megállapítható legyen, mi igaz van a bujdosókkal 
való összeköttetésében. Két évig börtönben tartották és kínzó válla
lások között próbálták kivenni belőle az igazat, de nem sikerült. Állha
tatosan megmaradt amellett, hogy elégette azt a levelet, melyet Rákóczi
tól hoztak hozzá továbbítás végett s hogy már akkor elhatározta, hogy 
illetékes helyre juttatja, amit meg is tett volna, .ha a körülmények ebben 
meg nem akadályozzák. A szépasszonyt a börtön hónapról hónapra 
jobban megv'selte, arcának báját azonban nem tudta elrabolni. Meg- 
soványodott, sáppadt lett, de azért szép maradt még akkor is, mikor 
utoljára nyitották meg számára a nehéz börtönajtót, hogy egyenesen 
a vérpadra kísérjék. Győr város piacán ütötte le a szépasszony fejét 
a bakó.

A trónöröklést kiterjesztik a Habsburtj-ház nőágára. — III. Károly
önkényuralma.

A labancok biztonságban érezték magukat, kivált azóta, hogy a 
rastadti békét a hatalmak 1714-ben megkötötték anélkül, hogy Rákóczi
nak még csak a nevét is említették volna, de azért aggodalommal gon
doltak arra a mindig bekövetkezhető eshetőségre, hogy Rákóczi sereggel 
tér vissza s zászlói alá vonja a népet. A török háború révén juthatott 
volna leginkább Rákóczi a céljai számára megfelelő helyzetbe.
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Velence és Törökország között 1716-ban kiújult a háború s ebben 
III. Károly is érdekelve volt, mint Velence szövetségese. Hadat üzent 
tehát a portának és Szavojai Jenő tanácsára a még török kézben levő 
magyar részek megvételére mozgósította a hadsereget. Szavojai Jenő 
vezette a királyi sereget és Péterváradnál szétverte a török hadat. Innen 
a még hódoltság alatt levő Temesközbe nyomult s miután Temesváíat

bevette, a Bánság is felsza
badult a török uralom alól. 
Temesvár védelmében kuruc 
emigráns-csapatok is részt- 
vettek. Szavojai Jenő, aki 
egész életében mindvégig 
gyűlölte a magyarokat, nem 
törődött velük s mikor a 
temesvári basa ezek részére 
is kérte a szabad elvonulást, 
a magyarokra célozva, gőgö
sen odavetette :

,,A csőcselék oda mehet, 
ahova neki tetszik 1”

A hadműveletek 1717- 
ben sem szüneteltek, sőt 
ebben az évben is olyan 
kiváló sikerek kísérték a 
királyi sereg fegyvereit, me
lyek még az elmúlt évit is 
túlszárnyalták. Jenő főherceg 
ezúttal Belgrádot vette os
trom alá. Egyszerre kétfelől, 
szárazföldi és vízi oldalról 

bombáztatta, csakhogy a nagyvezér felmentő seregének megérkezése 
folytán maga is abba a veszedelmes helyzetbe jutott, hogy két tűz 
között kell seregének elpusztulnia.

A szerencse azonban most is kedvezett neki. Éppen mikor 
a nagyvezér a döntő csatát akarta bevezetni, futárja, a kuruc Vékony 
János tévedésből Pálffy tábornokhoz vitte a levelet, melyben a nagy
vezér a belgrádi basával közölte a támadás napját és taktikáját. Jenő 
főherceg az elfogott levélből értesülvén a nagyvezér szándékáról, meg
előzte őt s olyan erővel csapott rá, hogy hadát teljesen megsemmisítette.

Díszruhás magyar nemes III.  Károly idejében.

\
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A török szultán Anglia és Hollandia közvetítésével békealkudozásokat 
indított, melyeknek eredményeképpen Passzarovicban 1718 július 21-én 
létrejött a passzarovici béke huszonnégy évre. A szerződés értelmében a 
szultán lemondott a temesi bánságról, Boszniáról, továbbá Szerbia és 
Románia egy részéről.

A belgrádi vereség végleg meghiúsította Rákóczinak és társainak 
azt a reményét, hogy Magyarországot fegyverrel foglalják vissza. A há
ború kezdete előtt a szultán ugyanis Konstantinápolyba hívta Rákóczit, 
hogy közreműködése felől tárgyaljon vele. A szultánnak az volt a terve, 
hogy a bujdosókkal fellázíttatja III. Károly ellen a magyarokat s mialatt 
ők Károly ellen harcolnak, a török csapatok Belgrád felől fogják meg
támadni az osztrákokat. Bercsényi és több bujdosó részt is vett a had
járatban, de Rákóczi már csak a gyászos vereség után érkezett meg, 
mikor újabb hadműveletről többé már szó sem lehetett. A béketár
gyalások alkalmával III. Károly eleinte követelte a töröktől Rákóczi 
és társai kiadását, csak mikor tapasztalta a török állhatatos vonako
dását, mondott le kívánságáról. Ehelyett megelégedett azzal, hogy a 
szultán Rákóczit társaival egyetemben török területen internálja.

A passzarovici béke nagyjelentőségű esemény volt Magyarország, 
de különösen a Habsburg-dinasztia életében. Megtörte végképpen a 
tön'ik befolyást, mely kétszáz éven át rettegtette egész Európát. III. Ká
roly sietett is kihasználni a győzelem előnyeit. Nem gondolt többé egy
szer sem azon elvekre, melyeket uralkodása kezdetén Magyarország 
kormányzásáról vallott. Visszatért ő is a császári abszolutizmushoz s 
ebben a szellemben vezette az ország kormányát. Miként Lipót tette a 
karlovici alkudozásoknál, úgy tett most ő is. A béketárgyalásoknál a 
magyarokat mellőzte, az elfoglalt részeket saját hódításainak jelentette 
ki s alkalmasint a Lipót-féle rémuralmat is felújította volna, ha nem 
kell arra gondolnia, hogy a magyarok bizalmát a Habsburgok nőági 
örökösödésének keresztülvitelére megnyerje. III. Károly házassága 
ugyanis eleinte gyermektelen volt, ennélfogva, mivel ő volt a Habsburg- 
fiág utolsó sarja, már eleve gondoskodni kellett a nőági örökösödés ki
terjesztéséről, nehogy a trón üresen maradjon. Örökös tartományaiban 
már 1713-ban rendezte Károly ezt a kérdést egy egyszerű rendelet 
által, melyet pragmatika szankciónak nevezett el. Három év múlva végre 
fiúgyermeke született Károlynak, de rövid idő múlva meghalt, követ
kező gyermekei pedig mind leányok lettek. Miután Károly a trónutód
lás elvét az örökös tartományokkal s az erdélyi országgyűléssel elfogad
tatta, még csak Magyarország volt hátra, hogy vele is ugyanezt tegye.
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Az ügyek rendezésére III. Károly 1722 június 20-án Pozsonyban 
országgyűlést hívott össze. Nyíltan kijelentett célja volt a nőági örökö
södés törvénybe iktatása. Már láttuk, hogy a puhításnak minő és hány
féle eszközeit vette alkalmazásba, hogy törekvésének biztos sikere 
legyen. Adományozások, kitüntetések, megvesztegetések, de ha kellett, 
a megfélemlítések fegyvereit is elővette s hónapokon, át olyan kortes
kedés folyt az országban, hogy kételkedni sem lehetett az eredményben.

A rendek nagy ünnepélyességgel jelentek meg a pozsonyi ország- 
gyűlésen s mivel ellenzékről szó sem lehetett, egyhangúlag elfogadták 
a nőági örökösödést. Gvöngeségük tudatában nem mertek még csak 
gondolni sem a tiltakozásra. A magyar törvény mégis különbözött az 
osztráktól, illetőleg az örökös tartományokétól, mert amazok a nőági 
örökösödést a Habsburgok összes leányági leszármazóira kiterjesztették, a 
magyar ellenben csak I. Lipót, I. József és III. Károly leányági leszárma
zóira ismeri el az örökösödés törvényességét. A szokás erejénél fogva 
ezt a törvényt is pragmatika szankciónak nevezték, miként az ausztriai

nőági örökösödést elrendelő
jegyzőkönyvet.

Az országgyűlés felada
tát betöltötte a nőági örökö
södés törvénybe iktatásával. 
III. Károly visszatért Bécsbe 
s a rendek tárgyalás alá 
vették azokat az igazságügyi, 
közigazgatási és közgazdasági 
reformokat, melyek részben 
az előbbi országgyűlésnek is 
tárgyai voltak. Az ország- 
gyűlés jelentőségének kiseb- 
bedésével párhuzamosan nőtt 
azoknak a főhivataloknak a 
befolyása, melyek a kor
mányzás különböző ágait 
gyakorolták. Többek között 
reform alá vették a helytartó- 
tanácsot, mely a régi királyi 
tanácsból fejlődött s I. Fér 
dinánd által kapta későbbi 
szervezetét.Megyei tisztviselő i i l .  Károly korában.
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A magyar függet
len felelős minisztérium 
életbelépése előtt a hely
tartótanács volt az ösz- 
szes kormánytevékeny
ség szerve. Az 1723-iki 
országgyűlés azáltal re
formálta, hogy a végre
hajtó hatalmat is a 
helytartótanács jogkö
rébe utalta. Az ország- 
gyűléssel semmiféle vo
natkozásban nem állott, 
nem is ennek, hanem 
az uralkodónak volt 
közvetlenül alárendelve 
ami egyúttal azt is 
jelentette, hogy a nem
zet nagy tömege előtt 
nem tudott népszerűvé 
válni, mert törvénytelen 
kormányzatok idején 
egyenesen arra volt 
hivatva, hogy az alkot
mánnyal ellenkező tör
vénytelenségeket végre
hajtsa. Erdélyben a 
helytartótanács munkáját a gubernium (főkormányszék) végezte.

A magyar királyi udvari kancelláriát is újjászervezte az 1723-iki 
országgyűlés. A kancellária által gyakorolta tulajdonképpen az uralkodó 
a kormányzást, evégből a kancelláriai hivaLal mindig Bécsben székelt 
s az országgyűlésnek éppen úgy nem volt alávetve, mint a helytartó
tanács. Hasonló kancelláriája volt Erdélynek is.

A pénzügyi kamara, mely kezdetben Pozsonyban, majd Budán 
működött, a legmagasabb pénzügyi hatóság volt. A kincstári javak 
felett őrködött s csupán a hadiadó nem tartozott hatásköre alá. A bécsi 
udvari kamarától való függése igen népszerűtlenné tette.

Az országos törvényszékek szervezését az 1773-iki országgyűlés 
rendelte el s legfőbb törvényes fórumul a királyi Kúriát állapította meg.

Kohári István gróf országbíró, hadvezér és költő.
Mint F ü lek  k apitán ya T hököly kezébe került, aki börtönbe 
záratta. K iszabadulása  u tán  m in t császári tábornok részt- 

vett B uda ostrom ában s a kurucok elleni harcokban.
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A Kúria egyesítette magában a hetszemélyes táblát s a királyi táblát, 
melyek 1848-ig fennállottak. Vármegyékben az alispán és a szolgabíró, 
a szabad királyi városokban pedig külön törvényszékek látták el az 
igazságügyet, a jobbágyok felett viszont az úriszék ítélkezett.

III. Károlynak ezen reformjai azonban nem sok értékkel bírtak, 
mert mihelyt a nőági örökösödés törvénybe iktatása megtörtént, nem 
törődött az ország ügyeivel. Országgyűlést csak öt év múlva tartott 
1728-ban, ezután pedig egyet sem, Pálffy Miklós nádor halála után pedig a 
nádori méltóságot sem töltötte be, hanem Lotharingiai Ferenc főherceget, 
Mária Terézia főhercegnő vőlegényét nevezte ki Magyarország hely
tartójává. A császári abszolutizmus megint elhatalmasodott. A jezsuita 
befolyás rendkívüli módon megnőtt s a protestánsok üldözése is kímé
letlenül folyt, úgyhogy Magyarország közállapotait ugyanazon beteg
ségek jellemzik már, mint Lipót idejében. III. Károly a bécsi udvar 
politikájának hatása alatt, tervszerűen terjeszti ki a császári abszolu
tizmust a nemzeti élet minden ágára s a panaszokkal szemben épp olyan 
közömbös, mint a Habsburg-politika iskolájában felnőtt elődei. Az ipar, 
kereskedelem és földmívelés nem tudott ilyen körülmények között 
virágzásnak indulni Magyarországon. Az ipari cikkek beszerzésében 
Ausztria gyarmatává lett az ország. Az állattenyésztés és a földmívelés 
fejlesztése hozhatta volna Magyarországot némileg kedvező helyzetbe. 
Ámde a lakosság ügy megfogyott és a kóborló, bizonytalan élet folytán 
ügy elzüllöLt, hogy alig tudta életét tengetni, nemhogy a földmívelés 
vagy az állattenyésztés fellendítése által gyarapította volna az ország- 
vagyont.

Alig telik el tíz esztendő Rákóczi elbujdosása után, már felszakad 
a lelkekből az utána való mély és őszinte sóvárgás. Miközben a nemesség 
elfelejtette Rákóczit és sietett a legelső alkalommal megtagadni őt, 
azalatt a kunyhókban megelevenedik a Rákóczi alakja köré fonódó 
kuruc költészet és a népiélekben olyan folyamat megy végbe, melynél- 
fogva a maga bajainak orvoslását Rákóczi segedelmétől várja.

De nemcsak a magyar nép osztályosa ezeknek az érzéseknek, 
hanem a tót, rác és a felvidéki rutén is. A türelmetlenség vagy az el
keseredés itt-ott kisebb-nagyobb tömegeket lázadásba is kerget. A nép 
körében járvány szerűen tör ki újra a láz, mely Rákóczit látja meg- 
mentőjének és felszabadításától várja a maga nyomorának enyhítését.

Ez a hangulat uralkodott az országban, mikor III. Károly 1735 
őszén újból háborúba keveredett a törökkel. Ez a háború voltaképpen 
nem az övé volt, hanem az oroszé, de mivel ezzel szövetségben állott,
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az orosz hadüzenet után neki is mozgósítania kellett hadseregét. Úgy 
volt, hogy Pálffy János lesz a hadsereg vezére, de éppen csakhogy meg
indította a hadsereget, mert nemsokára visszarendelték és Ferenc lotha- 
ringiai herceget, Mária Terézia főhercegnő férjét állították a hadak élére. 
A híres törökverő fővezér, Szavojai Jenő ugyanis már nem volt életben.

Pálffy János lett volna hivatva helyének betöltésére, de az udvar 
a hivatottság és a tehetség helyett előnyt adott a rangnak és a családi 
érdekeknek s így Lotharingiai Ferencre bízta a fővezérletet. Ferenc főher
ceg nem bírt sem a Szavojai Jenő zsenialitásával, sem a Pálffy János 
katonai tapasztalataival, hadserege felszereléséről és élelmezéséről gon
doskodni nem tudott és a vezetést sem volt képes kézbentartani. Ennek 
az lett az eredménye, hogy a török seregben nagyobb kárt tenni nem 
tudott. A török sereg ellenben keményen tartotta magát s midőn 1739-ben 
Wallis császári tábornokot hatalmasan elverte, majd pedig Belgrádot 
elfoglalta, az udvar egyetlen törekvése az volt, hogy a hadjáratot minél 
gyorsabban befejeztesse.

A bécsi udvar nem is várt semmi eredményt többé a hadjárattól 
s minden igyekezete odairányult, hogy a békét hamarosan megkösse. 
Ez létre is jött 1739-ben Belgrádon és pedig a magyar és osztrák biro
dalom nagy hátrányára, mivel III. Károlynak a temesi bánság kivételé- 
v 1 mindazon foglalásokat vissza kellett adnia, melyek a passzarovici 
békében az ő tulajdonába jutottak. Károly uralkodása alatt ez volt az 
ulolsó hadjárat, melyet a királyi seregek a török csapatokkal vívtak. 
Végeredményében a Bánság és Szerémség kivételével alig gyarapodott 
az ország, holott éppen most lett volna alkalma az udvarnak a török 
hatalmát végleg megtörnie.

A belgrádi békét Károly alig egy évvel élte túl. Gyakrabban bete
geskedett s rövid idő múltán betegsége újból az ágynak szegezte. Egyik 
vadászata alkalmával aztán hűlést szerzett, mely többé nem engedte 
meggyógyulni. Hetekig tarló és egyre súlyosbodó betegség után 1740 
október 20-án végre elhunyt s az ő személyében halt ki a Habsburg-ház 
férfiága. A pragmatika szankció azonban biztosította a Habsburgok 
leányági örökösödését is s mikor III. Károly meghalt, ezt a korábban 
elismert és országgyűlésileg kimondott határozatot a nemzet ezután 
sem vonta kétségbe, úgyhogy minden rázkódtatás nélkül ment át az 
uralkodói jog Károly halála után a Habsburg női ágra, vagyis Mária 
Teréziára.

III. Károly uralkodásának, ha nyomatékosabb hatása nem is volt 
a nemzeti élet fejlődésére, annyit mégis eredményezett, hogy állandósí-
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tóttá az országban a békét és lehetővé tette a korábbi válságokból való 
kibontakozást. Igaz ugyan, hogy a nemzetnek nagy árt kellett fizetnie 
ezért a békéért, de legalább elérhette azt, hogy hozzáfoghatott az elmúlt 
esztendők bajának orvoslásához. Túlságosan kedvező eredményekkel 
ugyan ez a munka nem járt, mert a Habsburgokkal szemben mindinkább

III.  Károly király a ravatalon.

háttérbe szorult önállósága, úgyhogy ami függetlenségét és szabadságát 
illeti, nem sok javulás állott be. Az arisztokrácia és a klérus talán meg 
lehetett elégedve ezekkel az eredményekkel, de a köznemesség,, főkép
pen pedig a polgárság és a jobbágyság, továbbá a protestánsok azt 
tapasztalták, hogy az ő rossz helyzetük alig változott. Érthető tehát 
a legalsó néposztályok forradalmi hangulata és a volt kurucoknak a 
viszonyokkal való elégedetlensége.

Az arisztokráciának és klérusnak azonban olyan ereje volt a királyi
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hatalommal való szövetkezése folytán, hogy minden mozgalommal szem
ben sikeresen meg tudta volna védeni érdekeit. A szatmári béke után 
a főnemesség még nemzetietlenebb érzésű lett, mint eddig volt. Ebben 
az osztályban a nemzetiségi érzés amúgy is vajmi csekély erővel élt s 
kiváltságos helyzetét nem is tekintette egyébnek, mint hogy általa foko
zott előnyökhöz jusson. III. Károly alatt már megkezdődik az ariszto
krácia németesedése és Bécsbe való húzódása. Az ország ilyenformán 
teljesen ki volt szolgáltatva a hatalomnak, mert az erőtlen nemesi osz
tállyal és jobbágysággal szemben azt tehette, ami akart.

De legvédtelenebbül mégis a jobbágyság állott a hatalom összes 
tényezőivel szemben, mert földesurától kezdve az országgyűlésileg min
denki az ő sorsának nehezítésére tört. Az 1712—15-iki országgyűlés, 
mikor kimondja az állandó hadsereg megalakítását, a földmívelő népet 
nemcsak a katonaszolgálat kötelezettségével, hanem a hadsereg eltartá
sának terhével is sújtja. Emellett a jobbágy helyzete sem Magyarorszá
gon, sem Erdélyben nem változik, ami azt eredményezi, hogy tömegesen 
szökdösnek ki az országból, hogy Romániában, Lengyelországban vagy 
a török tartományokban próbáljanak szerencsét.

Egy másik rész pedig, amely sorsának javulását fegyveres támadás
tól várta, azzal a reménnyel csatlakozik az itt-ott bujdosó szegénylegény- 
bandákhoz, hogy nemsokára itt lesz majd Rákóczi és ő majd igazságot 
fog szolgáltatni a szegény népnek. Rákóczi neve, emléke és'kultusza 
ebben az időben csodálatos varázzsal gyújtja fel a nép lelkét s immár 
ez az osztály az egyedüli, mely kegyelettel tud visszaemlékezni a kuruc 
időkre.

Magyarország népességi viszonyaiban a török kiűzése folytán fel
szabadított területek benépesítésével III. Károly uralkodása alatt jelen
tékeny változások mennek végbe. Németek, rácok, örmények, itt-ott 
franciák települtek le az egyes helyeken. A felső megyékből tótok, ruthé- 
nek vándorlása folyik az Alföld irányába.

I

Rodostóban.

Rákóczi életrajzának végén elbeszéltük, hogy a szatmári békébe 
Rákóczi s a kuruc-mozgalom több főembere nem nyugodtak bele s ezek 
Lengyelországba, majd Franciaországba menekültek, hogy kedvező 
külföldi összeköttetések megnyerésével tovább folytathassák a harcot 
a bécsi udvar ellen. Miután Rákóczinak az orosz szövetségbe vetett 
reménye meghiúsult s miután a hatalmak 1714-ben a rastadti békét
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is megkötötték anélkül, hogy Rákóczi és társai számára a szabadságot 
biztosították volna, a kuruc emigráció tagjai lassanként elszéledtek. 
Yay Ádám generális Danckába (Danzig) vonult és ott halt meg. Len
gyelországban szintén sok bujdosó fejezte be pályafutását, a nagyobb 
rész azonban követte Rákóczit Franciaországba s az innen való kiköl
tözés után 1717-ben török földre.

A fejedelem leghűségesebb kíséretét főként Rercsénvi Miklós, 
Eszterházy. Antal, Zay, Csáky, Forgách Simon grófok s Mikes Kelemen 
és ezek családjai alkották.

Mikor a török 1717-ben háborút viselt III. Károly ellen, Rákóczit 
szövetségesül iparkodott megnyerni azzal az ígérettel, hogy vissza
helyezi őt Magyarország élére. Rákóczi el is indult Franciaországból, 
de a háborúban már nem vehetett részt, mert megérkezésekor a török 
szultán már a béke felett kezdett tanácskozni III. Károllyal. Ebben a 
hadjáratban számos kuruc vett részt s ott volt Rercsényi Miklós gróf 
is, aki ekkor látta utoljára Magyarországot.

A passzarovici béketárgyalások alkalmával Károly király előbb 
Rákóczi és társainak kiadatását követelte a szultántól, csak mikor 
látta, hogy a szultán semmi szín alatt nem hajlandó a kuruc emigránso
kat kiszolgáltatni, egyezett bele abba, hogy a bujdosók török területen 
internáltassanak. Kisebb állomások után, mint Gallipoli, Drinápoly, 
Rujukdere, Jenikő, 1720-ban végre Rodostóban rendelt a porta mene
déket számukra. Rákóczinak megadta mindazt a tiszteletet, ami feje
delmi rangja után őt megilleti, udvartartást rendelt számára s mindig 
a legnagyobb tisztelettel bánt vele.

Rodostó a Márvány-tenger partján, kies helyen épült város, mely
nek lakossága ma meghaladja a huszonötezret, a tizennyolcadik század 
elején pedig tíz-tizenkétezer körül volt. Lakóinak többsége török, de 
majdnem ugyanannyi örmény és görög is élt itt.

Rákóczi eleinte nem volt megelégedve Rodostóval, közelebb sze
retett volna lakni a szultán udvarához, de a nagyvezér így nyugtatta 
meg ő t :

„Rodostó kissé messze van ugyan Konstantinápolytól, de a hely 
nagyon alkalmatos lesz felségednek s minden bizonnyal meg fog vele 
elégedni.”

A nagyvezér igazat mondott. Rákóczi a kies fekvésű városkában 
csakhamar otthon érezte magát s bujdosó társaival egyetemben tűz
helyt alapított. Egy hónap múlva a fejedelem hűséges íródeákja, Mikes 
Kelemen már ezt írja : „Mi itt igen kies szép helyt vagyunk. A város

1 14
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elég nagy és elég szép, a tengerparton levő kies és tágas oldalon fekszik. 
Az is való, hogy Európának éppen a szélén vagyunk. Lóháton innét 
két nap alatt Konstantinápolyba könnyen el lehet menni, tengeren

III.  Ahmed torok szultán.
B átyja , II. M usztafa börtönbe záratta s innen ju to tt a trónra. U ralkodása a latt 
tovább tartott a török birodalom  h anyatlása . H áborút viselt N a g y  P éter cár, m ajd  
V elence tllen . M agyarországon pedig Szavojai Jenő verte tönkre seregeit. A szám 
űzött R ákóczit és bujdosó társait ö v ette  védelm ébe s te lep íte tte  le őket R od ostób an .

pedig egy nap. Az bizonyos, hogy sehol a fejedelemnek jobb lakóhelyei 
nem adhatlak volna. A város felől azt mondhatom, hogy ezen a földön 
elmondhatni szép városnak, amely nem olyan széles mint hosszú. De 
akármely szép házak legyenek itt a városokon, nem tetszhetnek szé-

Tolnai V ilágtörténelm e X III . 10
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peknek, mivel az uccára nem hagynak ablakokat kivált a törökök azért, 
hogy a feleségek ki ne láthassanak. Micsoda szép - dolog az irigység. 
A piaca a városnak igen bőv — sokféle szárnyas állat, gyümölcs, kerti 
vetemény itt olcsó — amíg ide nem jöttünk, még minden olcsóbb volt. 
De ha egy kis drágaságot okoztunk is, de a való, hogy csendességet is 
okoztunk, mert a lakosok maguk mondják, hogy amíg ide nem jöttünk, 
ahol most vagyunk szállva, o tt az uccákon nappal is félve jártának az 
asszonyok és leányok, estve fele pedig, akit kívül találhattak, azt elra
gadták és gondolja el ked, mint bocsátották el.”

Csakhamar megtelepedik a fejedelem körül egész kísérete és cse
lédsége. Bercsényi kissé távolabb lakik tőlük, neki szintén külön ház
tája van és az általa Ostorodnak nevezett városkában rövid idő alatt 
ő is feltalálta magát. Rákóczi beköltözésével Rodostó amolyan feje
delmi város jelleget nyert. Udvarának megvoltak a maga szokásai és 
házi törvényei, melyekhez mindenki szívesen alkalmazkodott, arra 
lévén valamennyien ítélve, hogy életük hátralevő részét itt vagy a szul
tán által esetleg kijelölt más helyen töltsék le. Az életmódjukban nyil
vánuló szertartásosságok természetesen csupán az egymás között való 
érintkezésre vonatkoztak. A házirendet pontosan betartották s Mikes 
nem ok nélkül mondja, hogy „klastrombán nincsen nagyobb rendtar
tás, mint a fejedelem házánál.”

Az életük napról-napra ugyanegy rend szerint megyen végbe.
Reggel hatodfél órakor megütik^a dobot, mire a cselédek felkel

nek és elkészülnek. Hat órakor a dob ismét megszólal és jelenti, hogy 
Rákóczi most öltözködik, majd a kápolnába megy és misét hallgat. 
Mise végeztével Rákóczi és udvari emberei az ebédlőbe vonulnak, hol 
reggeli várja őket. Kevés dohányzás és diskurálás után háromfertály 
nyolckor újra megszólal a vártán az őrdob, nyolckor következik a máso
dik dobolás, kevés idő múlva a harmadik, mely az istentisztelet kezdetét 
jelenti. Rákóczi ekkor udvari népével templomba megyen s a mise után 
dolgozószobájába tér, udvari emberei pedig tetszésük szerint foglalatos
kodnak. Tizenegyedfél órakor a strázsa ismét megveri a dobot. Ez a 
figyelmeztetés az ebédre való készülődésnek szól. Pont tizenkét órakor 
kezdődik az ebéd, hol „törvényt teszünk a tyúkokra,” mondja tréfá
san Mikes.

Harmadfél órakor Rákóczi magányosan a templomba megy és 
ott időzik három óráig. Háromfertály ötkor az őrségen újra dobolás 
hallik. Ez már az esti imádságnak szól. Öt órakor második dobolás s 
néhány perc múlva harmadik. Rákóczi ekkor a kápolnába megy s az
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Rákóczi Ferenc Rodostóban.
A szám űzött fejedelem  utolsó évei szom orúan teltek  R odostób an . Lelke m egbékélt ugyan  
s a föld i élet igazságtalanságai fölé em elkedett de a h onvágy m ellett m in d végig  k ínozta a siker
telenség tu data , hogy nem zetét nem  tu d ta  m egm enten i az osztrák uralkodóház önkény-

uralm a alól.

imádság után mindenki eloszlik hét óráig, mikor a már korábban meg
szólaló dob vacsorára gyűjti az udvart. A vacsora rendesen rövid ideig 
tart, de már nyolc órakor Rákóczi levetkőzik és amíg elalszik, olvasás
sal, jegyezgetéssel vagy beszélgetéssel tölti az időt. Reggel hét órakor 
azonban már ébren van és többé el sem alszik. így megy ez napról-napra 
még akkor is, ha netalán Rákóczi beteg volna. Az öltözködésnél, vala
mint a felkelésnél és lefekvésnél Mikes segédkezik mellette mindennap.

Hát ez bizony nem valami irígylésreméltó élet ! Szegény bujdo
sók élete, kiknek be kell érniök azzal, amit a viszonyok számukra nyúj
tanak. Az udvari rendtartásnak kétségkívül van valami klastromi jel
lege, de azért mulatságok is tarkítják olykor-olykor a száműzött kurucok 
életét. Rákóczi hetenként kétszer vadászni szokott vagy lovagolni, ha

10*



14S Tolnai Világtörténelme

pedig az idő egyikre sem alkalmas, akkor dolgozószobájába vonul és 
vagy esztergályos munkákat végez vagy ír. „Sok írásban tölti az időt”
■— mondja Mikes — s ezek a percek adnak lelkének legnagyobb vigasz
talást.

Mikes Kelemen levelét kell ismét idéznünk, ha szabatos képet 
akarunk adni a rodostói viszonyokról és a Rákóczi életmódjáról. Midőn 
1728-ban Rákóczi kisebbik fiát, György herceget Párizsba küldi, Mikes 
a fejedelemnek ezt az elhatározását megindokolván, egyúttal a Rákóczi 
életéről is megható képet ad.

„De ebben az országban — írja Mikes — mit lehet tanulni, azt 
tudjuk : sehol pedig úgy el nem unja magát az ember, mint itt ; mert 
semmi ösmeretséget nem vethet, senkihez nem mehet és ha csak valami
ben nem szereti magát foglalni, mindenkor a nagy unadalomban forog. 
Hogy pedig minden úgy töltse az időt, mint a mi urunk, arra az Isten 
ajándéka kívántatik, mert ebédig az olvasásban és írásban tölti az időt : 
ebéd után pedig, aki látná, azt mondhatná, hogy valamelyes mester
ember. Vagy fúr, vagy farag vagy az esztergában dolgozik. És az ő gyö
nyörű szakálla sokszor tele forgáccsal, hogy maga is neveti magát. És 
úgy izzad, mintha munkája után kellene enni kenyerét. Ötét minden 
csodálja ; ő pedig neveti az olyat, aki azon panaszkodik, hogy elúnja 
magát. Ritka, aki így tudja az időhöz alkalmaztatni magát, mind pedig, 
hogy úgy mondjam az időt magához alkalmaztatni.”

A többiek úgy élnek, amint kedvük és hajlandóságuk tartja. Sétál
gatnak a mezőkön és a tengerparton, összejönnek, eldiskurálnak napi 
dolgaikról vagy a régi eseményekről. A városbeli örményekkel vagy 
törökökkel nem igen érintkeznek, mert nyelvüket nem értik. Van azért 
mégis egy hely, ahol könnyebben telik az idő, különösen akkor, ha Zsuzsi 
is jelen van. De itt átadjuk a szót Mikesnek, aki a rodostói élet eme 
intimus perceiről ezeket írja :

„Minden mulatságunk abban áll, hogy Bercsényi úrhoz megyünk 
vagy ebédre vagy vacsorára *— ott mégis nevetünk a kis Zsuzsival ; 
mert az asszonnyal (Bercsényi felesége) reá kell az embernek tartani 
magát, valamint a kompodi nemes asszonynak. A már csak a régi dol
gokat szereti beszélni, hogy leánykorában micsoda mulatsági voltának. 
Azt jól tudja ked, hogy nekem ahhoz semmi kedvem. — Énnekem amicso
dás természetem vagyon, elhallgathatom az embert három óráig is, hogy 
egyet ne. szóljak, de aztán kérdje meg ked tőlem, hogy mit beszéltek 
nekem ? Egy szót se tudnék megmondani belőle. így vagyok azzal az 
úri asszonnyal. Két óráig sem szólok egyet. Ha nevet, én is nevetek,
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de sokszor nem tudom mit — azt gondolja, hogy én azokat mind nagy 
figyelmetességgel hallgatom. Ugyanis, ha én régi dolgokkal akarom az 
időt tölteni, a Nagy Sándor históriáját olvasom, az elég régi.”

Zsuzsi, családi néven Kőszeghv Zsuzsánna, Rákóczi vadászának 
a leánya volt, kit Bercsényiék örökbefogadtak és házuknál neveltek. 
Nem lehetne túl

ságos szépnek . 
mondani, de van 
egy nagy előnye : 
fiatal és egész 
egyéniségén a fia
talság bája és ked
vessége ömlik el.
A bujdosók ko
lóniájában Kő- 
szeghy Zsuzsi ne
vezetes személyi
ség. Alig van kö
zöltük három- 
négy női személy, 
azok is jobbára 
idősebbek. Termé
szetes tehát, hogy 
Zsuzsi a legna
gyobb érdeklődés 
középpontja. Mi
kes nem is ta
gadja, hogy szerel
mes belé és nincs 
egyéb vágya,mint 
hogy őt magának 
eljegyezze. Egye
lőre azonban még korai dolog Rodostóban ilyen örömünnepekre gon
dolni. A szomorú események sokkal inkább látogatják a száműzött 
tábort.

„Keserűségben és sírásban” van 1722. április havában Rákóczi 
udvari népe. Megjött a pontos hír Karolina Amália hessen-rheinfelsi 
hercegnő haláláról, aki Rákóczi Ferenc felesége volt. Mély vonzalom 
kötötte őt Rákóczihoz, de a politika csakhamar elszakította tőle. Mikor

Mikes Kelemen.
Mint húszéves ifjú csa tlak ozott a bujdosó R ákóczih oz s kamarasi 
teendőket végzett a fejedelem  m ellett. N egyven k ét eszten d őt to l
lo n  R odostóban  örök h onvágy és csöndes lem ondás között. A 
bujdosok sorra elhaltak m ellőle. U nalm ában  írogatott s képzelt 
nénidhez in tézett leveleiben híven m egörökítette a fejedelem  és 
bujdosó társainak életét. P o m p is , zam atos m agyarsága régi irodal

m unk legkiválóbb  prózaírói közé em eli ő t.
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Rákóczit a bécsi udvar elfogatta, feleségét Bécsbe vitette a gyermekei
vel, kik aztán ottmaradtak akkor is gondos őrizet alatt, mikor a kurue- 
íelkelés Rákóczi lobogója alatt országszerte megindult. A szatmári béke 
után még inkább elváltak utaik s mikor Rákóczit a török porta Rodos
tóba internálta, felesége Párizsban maradt, hol 1722 február 18-án meg
halt. Rodostóban nagy szomorúságot keltett Rákócziné halálának híre, 
a száműzöttek őszinte szívvel meggyászolták.

A halál nem első és nem utolsó vendég többé a bujdosók közölt. 
Bercsényinek ugyanez időben több szolgája, majd jezsuita pátere is 
meghalt, április hónapban már Bercsényiné is olyan rosszul érezte magát, 
hogy mindennap várták halálát. És minél közelebb érkezett végső per
ceihez, annál inkább elfogta a honvágy érzése. Látni szerette volna még 
egyszer hazáját, otthoni sírban, családja tagjai között akart volna meg
pihenni, de a sors könyvében más volt írva az ő számára.

„Sokat kívánkozott szegény a múlandó hazájába, de az Isten 
örökös hazájába vitte.”

Mikor Bercsényi megtudta a valóságot, Mikes szerint „egy keveset 
könyvezett,” de egyébként nyugodt volt. Mikes Kelemen az aggódó sze
relmes félő sejtelmével kérdi:

„Váljon nem házasodik-e meg ? Itt nincsen más leány, hanem 
Zsuzsi és két özvegyasszony, Zsuzsihoz pedig még más is tartaná közit, 
de aki gazdagabb, a hatalmasabb.”

Félév múlva aztán megtörtént Mikes sejtelmének valóra válása. 
Bercsényi elvette Zsuzsit, Zsuzsi pedig hozzáment. Grófné, első asszony 
lett belőle, hogyne adott volna hát előnyt Bercsényinek s hogyne felej
tette volna el a szegény udvari apródot, kinek derék szívén és mocsok- 
talan jellemén kívül egyebe nem volt. Mikes belenyugodott a változ- 
hatatlanba, de bármennyire is akart uralkodni magán, levelei mégis 
elárulják fájdalmát.

„Mi jól vannak az olyanok — írja képzelt nénjének — akiknek elég 
vagyon a ládájokban ; mert Bercsényi úr nem annyira a szükségért 
házasodott meg, mint azért, hogy vagyon módja benne. Mert üsmerek 
én olyat, ked is iismeri, hogy nagyobb szüksége lett volna a házasságra, 
mint Bercsényi úrnak, de non habet pecuniam (nincs pénze). És nem
csak a búcsút járják pénzzel, hanem a menyasszony táncát is.

A Bercsényi házassága azonban nem tarto tt sokáig, 1726-ban őt 
is elragadta a halál és a bujdosók egyik főoszlopa, Rákóczi után első 
embere dőlt ki vele a sorból. Zsuzsi tehát fiatalon özvegy lett s most nem 
lett volna akadálya a Mikessel való házasságának. Csakhogy Zsuzsi
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praktikus nő volt, aki szerette ugyan Mikest, de okosan. Számot vetett 
mindazokkal a lehetőségekkel, melyek új házassága esetén reá várhat
nak. Hazájába vissza nem térhet, ha Mikesnek a felesége lesz, már pedig 
ő nem akarta hujdosásban tölteni az életét. Ennélfogva nemet mondott 
és megtette a készületeit egyelőre Lengyelországba való utazására.

,,Meglátom-é valaha vagy sem ? Isten tudja. Ugyan szép állapot,

Előkelő magyar lány viselelc a kuruc korban.

mikor az ember bújában meg tud halni” — ezek a Mikes sóhajai Zsuzsi 
távozásakor.

Rákóczi kisebbik fia, György herceg Bécsből megszökött s Rodos
tóba jött, hogy atyját megláthassa. A Rákóczi-fiúkat ugyanis a bécsi 
udvar maga neveltette, mikor atyjuk elfogatása után az egész Rákóczi- 
család Bécsbe került. Hogy micsoda nevelést adott az udvar a magyar 
sasfiókoknak, jobb talán nem is beszélni róla. Mindenképpen a megron
tásukra törekedtek. Idegen nevelésben részesültek s iparkodtak meg-
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gyűlöltetni velük mindazt, ami atyjuknak és a magyar nemzetnek leg
nemesebb ideálja volt. Anyanyelvűkre nem tanították s még felnőit 
korukban sem tudott egyik sem magyarul. Magyarország történetéről 
és a magyar nemzetről a legképtelenebb rágalmakat hallották mindunta
lan s az udvar még azt sem engedte meg, hogy ,,a miatyánkot ma
gyarul megtanulják.” Mikes igy ír róla : „A mi hercegünknek semmi 
neveltetése nem volt és azon igyekeztek, hogy semmit ne tanuljon, azt 
véghez is vitték — és azt csudálom, hogy írni tud, ha rosszul is."

Rákóczi lelkére mélyen hatott a fia látogatása. Kis gyermek volt, 
mikor utoljára látta s mint huszonhatéves ifjúval találkozott most vele. 
Keblére ölelte, össze-vissza csókolta és az apai szeretet legőszintébb 
könnyeit sírta el fia kebelén. György herceg kedvéért az életrendjén is 
változtatott, csakhogy valami szórakozást nyújtson számára. A bujdosók 
szintén nagy szeretettel csüggtek az ifjú hercegen. Fájt ugyan szivük

nek, hogy nem beszélhettek 
vele anyanyelvükön, de tudták 
jól, hogy ebben nem ő a hibás. 
Rodostói tartózkodásuk alatt 
György herceg iparkodott ked
vében járni Rákóczinak és a 
bujdosókkal is igen megbarát
kozott. Egy évnél tovább azon
ban nem maradhatott Rodostó
ban, mert további tanulmá
nyaira itt nem voltak meg a 
szükséges eszközök és lehető
ségek. Rákóczi nehezen vált 
meg fiától. Az utazás napján 
igen levert és izgatott volt s 
mikor a búcsú pillanata elkö
vetkezett, nem tudta könnyei
nek árját visszatartani. „Sírás, 
könyveknek folyási voltának” 
a bujdosók között is György 
herceg távozásakor. Nagyon 
megszerették őt, mert jó szíve 
volt és a független Magyar- 
ország jövő reménységét látták 
benne. A huszonöt éves Rákóczi

Rákóczi György herceg.
II. R ákóczi Ferenc k isebbik fia vo lt. A bécsi 
udvar igyek ezett belőle k iöln i m inden m agyar  
érzést. H u szon ötéves korában o tth agyta  B écset 
s m eglá togatta  apját R odostób an . A fejedelem  
Párizsba k üldte tan ulm ányai fo ly ta tására . Itt 
a herceg m egnősült s töb bn yire Párizsba élt 
haláláig. E gyetlen  lán ya m aradt, aki apáca lett.
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Györgynek ez volt az első és utolsó látogatása Rodostón. Innen Párizsba 
ment tanulmányai folytatására.

Rákóczi György távozása után meglehetős egyhangúságban foly
nak a bujdosók napjai. Olykor-olykor történik egy-egy látogatás, vala
mely betegség, érkezik valahonnan egy-egy hír, de általában véve az 
élet egyformaságán ez is keveset változtat. Rákóczi házat és kertet 
készíttetett 1735-ben, de alig fognak hozzá a munkához, betegségbe esik. 
Hideglelés vette elő és azóta mindennap hideg borzongatások kínozták, 
kgy napon lefekvése alkalmával a körülötte segédkező Mikesnek nagy 
iázásról panaszkodik. Mikes vigasztalni próbálja :

„Felséges uram, az idő elég meleg, én sem fázom, bizonyosan a 
tavaszi időváltozás okozza a betegséget.”

Rákóczi mégis állandóan fázik s mikor Mikes szállására megy, 
pár óra múlva azzal költik fel, hogy siessen a fejedelemhez, mert rosszul 
érzi magát. Reggel hat órakor, a felkelés szokott idejében Mikes újra 
pontosan megjelenik, de az ijedtségtől alig tud szólani, mikor Rákóczit 
meglátja. Arca, mely rendesen piros volt, úgy elsárgult, mintha sáf
ránnyal kenték volna meg. Másnap, sőt azután sem változott állapota. 
Bágyadtság vett erőt rajta, a munka, az olvasás és az írás nem tudta 
felvidítani, étvágya pedig egészen elmaradt. A szegény bujdosók nagy 
remegéssel gyűltek Rákóczi betegágya köré. Végre 1735 április S-án 
II. Rákóczi Ferenc befejezte földi pályafutását.

Betegségéről és haláláról álljon itt Mikes Kelemennek megra
gadó és gyönyörű levele, a legszebb mindazok között, melyeket buj- 
dosásában írt.

„Amitől tartottunk, abban már benne vagyunk. Az Isten árva
ságra léve bennünket és kivevé ma közülünk a mi édes urunkat és atyán
kat három óra után reggel. Ma nagypéntek lévén, mind a mennyei, mind 
a földi atyáinknak halálokat kell siratnunk. Az isten mára halasztotta 
halálát urunknak azért, hogy megszentelje halálának áldozatját annak 
érdemével, aki ma megholt érettünk. Amicsoda életet élt és amicsoda 
halála volt, hiszem, hogy megmondották neki :

— Ma velem léssz a Paradicsomban !
Hullassuk bőséggel könyveinket, mert a keserűségnek ködje való

sággal reánk szállott. De ne azt a jó atyánkot sirassuk, mert őtet az isten 
annyi szenvedési után a mennyei lakadalomban vitte, ahol a gyönyörű
ségnek és az örömnek poharából itatja, hanem mi magunkat sirassuk, 
kik nagy árvaságra jutottunk.

K i sem lehel mondani, micsoda nagy sírás és keserűség vagyon ilt



154 Tolnai V ilágtörlénelme

miközöttünk, még csak a legalábbvalón is. ítéld el, ha lehet, micsoda 
állapotban írom ezt a levelet. De mivel tudom, hogy örömest kívánnád 
tudni, mint esett szegénynek halála, mind téntával, mint könyhulla- 
tásaimmal leírom, ha szinte az által megszaporítom is keserűségemet.

Úgy tetszik, hogy utolsó levelemet az elmúlt holnapnak 25-ik nap
ján írtam vala. Azután szegény mind nagy bágyadtságokat érzett. Igen 
keveset, de másként mindent a szokás szerint vitt végben. Abban a 
gyengeségében is az esztergájában dolgozott első áprilisig. Aznap pedig 
a hideg erősen jött reá és annál inkább meggyengítette. Másnap job- 
bacskán volt. Virágvasárnap a gyengeség miatt nem mehetett a temp
lomba, hanem a közel való házból hallgatta a misét. A mise után, 
amely pap oda vitte neki a szentelt ágat, térden állva vette el kezéből, 
mondván, hogy talán több ágat nem fog venni. Hétfőn jobbacskán volt 
— kedden hasonlóképpen — még a dohányt is megkívánta és dohányzott.

De azt csudálta mindenikünk benne, hogy ő semmit halála órájáig . 
a háznál való rendben el nem múlatott, se meg nem engedte, hogy ő 
érette valamit elmúlassanak. Mindennap szokott órában felöltözött, 
ebédelt és lefeküdt. Noha alig volt el, de mégis úgy megtartotta a rendet, 
mint egészséges korában. Szerdán délután nagyobb gyengeségben esett 
és csak mindenkor aludt. Egynéhányszor kérdeztem, hogy mint vagyon ? 
Csak azt felelte :

— Én jól vagyok, semmi fájdalmat nem érzek.
Csütörtökön, igen közel lévén utolsó végéhez, elnehezedék és az 

Urat magához vette nagy buzgósággal. Este lefekvésnek ideje lévén, 
két felől a karját tartották, de maga ment a hálóházában. A szavát igen 
nehéz volt már megérteni. Tizenkét óra fele étszaka mindnyájan mellette 
voltunk. A pap kérdette tőle, ha akarja-e felvenni az utolsó kenetet ? 
Intette a szegény, hogy akarja. Annak vége lévén, a pap szép intéseket 
és vigasztalásokat mondván néki, nem felelhetett reája ; noha vettük 
észre, hogy eszén van — azt is láttuk, hogy az intéskor a szemeiből köny- 
hullatások folytának. Végtire szegény ma három óra után reggel, az 
istennek adván lelkét, elaluvék — mivel úgy holt meg, mint egy gyer- 
meg. Szüntelen reá néztünk ; de mégis csak azon vettük észre általmene- 
telét, amidőn a szemei felnyíltak. Ő szegény árvaságra hagya bennünket 
ezen az idegen földön. Itt irtóztató sírds-rivrís vagyon közöttünk. Az isten 
vigasztaljon meg minket.”

Rákóczi Ferenc halála mély részvétet keltett Rodostó török és 
örmény lakosságában is. Az egész város a haláleset megdöbbentő hatása 
alatt állott és osztozott a gyászban a bujdosó kurucokkal. Április 9-én
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felbontották Rákóczi végrendeletét, mely csak még jobban növelte a 
bujdosók szomorúságát. Jó szívének és lelki nagyságának fényes doku
mentuma ez a végrendelet. Mindenkiről gondoskodott benne s még 
legutolsó szolgájának is hagyott valami ajándékot. Sibrik és Mikes ötezer

Zrínyi Ilona halála.
Zrínyi Ilona, m in t a szám ű zött T hököly  Imre felesége N ikodém iában  hall m eg. H alálos  

ágyún elb ú csú zott aprödjútöl, aki m ellette  m aradt utolsó pillanatáig.

forintot örököltek. A végrendelet felolvasása után, annak értelmében 
megtették a temetésre vonatkozó készületeket. Anyja, Zrínyi Hona mór 
évtizedekkel előbb meghalt és a konstantinápolyi benediktinusok temp
lomában volt eltemetve. A Rákóczi-családból őt szólította el legelőször 
a halál. Fiának, II. Rákóczi Ferencnek a hamvait az ő koporsója mellé 
temették, hogy a halálban együtt, legyenek.
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A szokásos szertartások kíséretében II. Rákóczi Ferenc hamvait 
közvetlenül halála után háromszor temették el. Mikes Kelemen török- 
országi leveleiben Rákóczi halála után, ha nem is túlságosan bőbeszédű
séggel, de világosan leírta a fejedelmi hamvak háromszori eltemetését. 
Rákóczi holttestét ugyanis halála után felbontották és belső részeit egy 
ládába téve a rodostói görög templomban temették el. így írja Mikes. 
Testének belső részei tehát abban a templomban hamvadtak el, hol 
Sibrik, Eszterházy és Bercsényi holtteste pihent. Külön temették el 
azonban a szívét is, melyről Mikes csak ennyit ír :

„A  színét Franciaországba hadta, hogy küldjük.”
Rákóczi tudvalévőén életének öt esztendejét csöndes szemlélődés 

és megnyugvás között töltötte a Párizs melletti Yerres község egyik 
kastélyában. Az itt levő templom temetőkertjében temették el aztán a 
szívét, mely fölé a yerresi kolostor priorja 1737-ben a következő feliratot 
vésette latin nyelven :

,,E kolostor temetőjében fekszik a szentéletű II. Rákóczi Ferenc
nek, Isten kegyelméből a szent római birodalom hercegének, Erdély 
fejedelmének, a magyar királyság részei urának s a székelyek grófjának 
szent szíve, ki az isteni gondviselés csodálatos rendeléséből az élet külön
féle viszontagságain keresztül vezéreltetve, elnyugodott az Urban, a 
Boszporus melletti Rodostóban, a világ üdvének 1735. évében, április 
hónap 8. napján, életének 59. esztendejében.”

A harmadik temetés, vagyis a bebalzsamozott testnek Konstanti- 
nápolyba való szállítása és méltó végtisztességgel való elhelyezése ezután 
csak egy hónappal történhetett meg. A holttest bebalzsamozása után 
ugyanis még napokig kellett várni, míg a porta a hamvak szállítására 
az engedőimet megadta. Ennélfogva husvét után a testet ,,egy nagy 
palotán” kinyújtóztatták és itt hagyták harmadnapig, miközben isten- 
tisztelet folyt a ravatal mellett. Törökök, örmények és görögök nagy 
részvéttel állották körül a fejedelem holttestét. A törököket alig lehetett 
meggyőzni arról, hogy Rákóczi csakugyan meghalt. Azt állították, hogy 
titkon elment s bujdosó társai mást öltöztettek helyébe. Április 15-én 
isten-tisztelet tartása után a koporsót végre bezárták és Mikes szerint 
,,egy kis házba” tették, hol július 4-éig állott, mikor Mikes néhány tár
sával megindult vele Konstantinápolyba, hova 6-án érkezett. A meg
érkezésről, a holttest átvételéről és eltemetéséről Mikesnek mindössze ez 
a pár sora ad felvilágosítást :

,,A ládát, kiben a koporsó volt, a jezsuitákhoz küldöttem. A kopor
sót kivévén belőle, felnyitották, hogy a testet meglássák. Sírt pedig azon
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a helyen ástak (Konstantinápoly Galata nevű városrészében, a francia 
benediktinusok templomában), ahová temették volt az urunk anyját.

II. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona sírja a konstantinápolyi benedikiinu- 
sok templomában.

A szent ham vak itt n yugod tak , m íg a nem zeti k egyelet haza nem  szá llíto tta
ők et.

Akinek is csak a koponyáját találták meg és aztot a fia koporsójába 
bezárták és együtt eltemették.”

Rákóczinak Konstantinápolyban való eltemetése saját kívánsá
gára történt. Halála előtt írott és Ali basának szóló búcsúlevelében külön
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kifejezte abbeli óhaját, hogy a török fővárosban szeretne nyugodni. Igv 
jutott Rákóczi holtteste Konstantinápolyba, hol a francia benediktinusok 
templomában helyeztetett örök nyugalomra anyja, Zrinyi Ilona ham
vai mellé.

Rákóczi halála után a porta gondoskodni akarta a rodostói bujdosók 
fejedelmi patrónússágának betöltéséről s azért megkérdezte őket, hogy 
akarnák-e Rákóczi nagyobbik fiának, József hercegnek Rodostóba való 
hozatalát. Hogyne akarták volna. Uruk halála után ez a rendelkezés 
volt számukra a legnagyobb vigasztalás.

Rákóczi Józsefet a bujdosók ezideig nem ismerték s Rákóczi Ferenc 
anélkül halt meg, hogy nagyobbik fiát legalább egyszer keblére ölelhette 
volna. Rákóczi József 1700 augusztus hó 17-én született Bécsben. Kereszt
apja József császár volt, aki atyja elfogatása után őt Bécsben neveltette, 
később pedig III. Károly ugyanazon a módon, mint öccsét, az egy évvel 
fiatalabb György herceget. Hogy magyar származásának még tudatát is 
kiöljék belőle, marchese di San Carlo nevet adtak neki s Sziciliában ado
mányoztak birtokot számára. A bécsi életet azonban nem bírta el sokáig

a 1734-ben Rómába szökött, 
majd innen Nápolyba, Párizsba 
és Madridba ment. A török 
szultán III. Károly elleni hábo
rújában fel akarta őt használni 
a magyarok fellázítására és ezért 
lüvta őt Rodostóba. Rákóczi 
József 1736 december 6-án ér
kezett Rodostóba. A bujdosók 
öccsét, György herceget is vár
ták, de csak ő jött. A bujdosók 
jóformán még nem is ismerték, 
már is bizalmatlanok lettek irá
nyában. Mikes azt írja mindjárt 
megérkezése első napjaiban : 

„Amint észre kezdem venni, 
igen messze esett az alma 
fájától.”

És bizalmatlanságuk nem 
is volt alaptalan. Szomorúan és 
nagy szívbeli csalódással kellett 
tapasztalniok, hogy tökéletes

Rákóczi József herceg.
II. R ákóczi Ferenc id őseb b ik  fia vo lt. A  bécsi 
udvar e lszak íto tta  szü leitő l és szán dékosan  rossz 
nevelésben részesítette . A herceg léha, kalandos 
élet u tán R odostób a  került. A török porta ered
m én y nélkül tá m ogatta  az erdélyi íe jed elem ség  

m egszerzésében.
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jellemű atyjának erényei mennyire eltorzultak az idegenben, a szerető 
szülők gyöngéd irányítása nélkül nevelkedett fiúban. Vigasztalásul 
várták a bujdosók őt Rodostóba és szomorúságukra jött. Atyjának 
szép rendtartását már harmadnap felforgatta s mindazt, amit atyja 
okosan és bölcsen berendezett, a legrövidebb idő alatt megváltoztatta. 
„Csak ebből elítélheti akárki, hogy mit remélhetünk — írja Mikes — 
kivált mi, akik olyan nagy fejedelmet szolgáltunk volt, akinek minden 
dolga okosságból, rendből és kegyességből állott.

Most pedig mind ellenkezőt látunk : mert a rendet nagy rendet
lenség követte; az okosságot a hebehurgyaság, a kegyességet a 
harag és az idegenség, úgyannyira, hogy harminc esztendőtől fogva való 
bujdosásunk olyan súlyosnak nem tetszett, mint ez a három holnap. 
Most sóhajtjuk leginkább a mi megholt urunkat; mert szomorúan kell 
néznünk az atya és fia között való nagy különbséget.” '

Miután 1737-ben a török szultán és III. Károly között a háború 
kitört, a porta Rákóczi Józsefet erdélyi fejedelemmé és Magyarország 
hercegévé nevezte ki és szövetségre lépett vele.

A szövetséglevélben a szultán elismeri őt erdélyi fejedelemnek és 
Magyarország hercegének, ha a magyarországi rendek felkelés esetén 
szintén megválasztanák. Amit a török hadsereg Magyarországon és Erdély
ben elfoglal, az minden Rákóczié lesz, minek fejében Rákóczi is kötelezi 
magát kétszázezer emberből álló hadsereg kiállítására és negyvenezer 
piaszter évi adóra. A hadjárat nemsikerülése esetén a porta azonban 
közbenjár, hogy ő, testvére, valamint bujdosó társai a hazába vissza
térhessenek és birtokaikat megkapják.

A bujdosók sem maradnak Rodostóban, hanem lóra ülve közeled
nek a magyar határhoz. Megdobogott a szíve az öreg kurucoknak, mikor 
a messze távolban hazájuk határainak ködbevesző körvonalait meg
pillantották, de azért egyikük sem kívánta, hogy az ország felkeljen és 
hozzájuk csatlakozzék. Még ha az öreg fejedelem, II. Rákóczi Ferenc 
élne, akkor rendén volna s nyilván nem is várná a hozzá hűségben maradt 
kurucság a biztatásokat, de Rákóczi Józseffel mit kezdhetnének. Fel
hívása, melyet 1738 január 28-án intézett a nemzethez, hatástalan maradt. 
Itt-ott mutatkozott volna ugyan némi mozgalom, de a vezető körök és 
a befolyásosabb urak közönyösek maradtak. Volt okuk reá, az bizonyos. 
Vissza kellett volna adniok mindazokat a kuruc javakat, amiket honfi
társaik távollétében tőlük elharácsoltak. Máris aggódni kezdtek arra 
az eshetőségre gondolva, hogy a török győzni fog és Rákóczi Magyar- 
országba betörhet. III. Károly Rákóczi felhívására egy kiáltvánnyal
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felelt, melyben a nemzetet hűségre inti s Rákóczit felségsértőnek nyilvá
nítván fejére tízezer tallért tűz ki. A felségsértés kiterjed mindazokra, 
akik Rákóczival összeköttetésbe lépnek. Kelemen pápa szintén oda- 
állott Károly király segítségére s ő meg azzal akarta a mozgalmat meg
nehezíteni, hogy Rákóczit és követőit kiátkozta. Mindezekkel szemben 
a szerencsétlen herceg nem tehetett egyebet, minthogy ő is tízezer ara
nyat tűzött ki Lotharingiai Ferenc fejére, a mozgalmat előbbre vinni 
azonban nem tudta.

A bujdosók eközben közeledtek a magyar határhoz, de az ország 
nyugodt maradt. Nem sietett senki Rákóczi József zászlói alá. Rákóczi 
József nem is élte túl az 1737—38-iki török hadjáratot. A táborban dúló 
pestis őt is elkapta és leverte lábáról. Mikor a török belátta, hogy Rákóczi 
József kevés hasznára lehet, nem sokat törődött vele. Csernavodában 
az újonnan kinevezett erdélyi fejedelem udvara mindössze egy kóborló 
doktorból, egy szakácsból, egy szökött olasz muskétásból és két asszony

ból állott. Már novem
ber 6-án olyan rosszul 
volt, hogy a körülötte 
levők halálát várták. 
Ezek biztatására Mikest 
magához rendelte, aki 
innen kezdve állandóan 
mellette maradt s mi
ként atyjának, neki is 
ő fogta le a szemeit. 
November 10-én válsá
gosra fordult Rákóczi 
József állapota. Már 
előbb meggyónt és meg
áldozott. Déli tizenkét 
órakor szava elállott és 
csak jajgatásairól vették 
észre a körülötte levők, 
hogy szenved. Délután 
két órakor, éppen mikor 
a pap fel akarta adni

, . \ .  , ,, az utolsó kenetet, meg-Itakoezi József arckepe &
abból az időből, m időn a törökök tám ogatásáva l E rdélybe halt. \  égrendelete értel
indult. A hercegnek a m agyar n em zethez in tézett fe lh ívása  m o h o n  Qt m o  m á l l ó  k n n  
hatástalan m aradt s ő m aga nem sokára m eghalt p estisben . i i i c u e n  a t y j a  m e t t e , r v u n -
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stantinápolyban temették el. Jellemzése szinte mesteri erővel jut kifeje
zésre Mikes eme néhány sorában : „Ebben a fejedelemben a mi fogyat
kozás volt, nem a természettől volt, hanem a neveltetéséből. Esze ép volt, 
szíve jó. De a haragról soha meg nem intették.

Noha az mindjárt elmúlt, de gyakorta jött elé. Se azt néki nem 
tanácsolták, hogy kívánja magát szerettetni másokkal. Egy szóval, ha 
az atyja nevelhette volna, mind más természetű lett volna.”

A bujdosó kolónia Rákóczi József halálával újra főnök nélkül 
maradt. A kurucok fölött való igazgatást a legidősebb bujdosó, Csáky 
Mihály gróf vette át. Sibrik Miklós már előbb meghalt, nem sokkal Rákóczi 
Ferenc halála után, a bujdosók soraiban egyre nagyobb a ritkulás. Rodos
tóba 1742-ben az a hír érkezett, hogy a porta Rákóczi ifjabbik fiát Török
országba hozatja és vele akar kísérletet tenni Magyarország és Erdély 
felszabadítására. Nagy az öröm a bujdosók között, de még nagyobb a 
csalódás, mikor megtudják, hogy Rákóczi György járt ugyan Konstanti
nápolyban, de a magyarországi tervekre nézve még csak kísérletet sem 
tehetett. Rákóczi György Rodostóból való elutazása után 1728-ban 
Párizsban telepedett le Terislaw gróf álnév alatt. Kétszer nősült meg. 
Házasságából csupán egyetlen leány maradt, Rákóczi Jozefa Sarolta, 
ki atyjának 1756-ban bekövetkezett halála után egy ideig rokonainál 
nevelkedett, majd a párizsi Visitation de Marie nevű kolostorba lépett 
és mint zárdaszűz halt meg 1780 július 3-án. Vele kihalt a Rákóczi-család 
férfiágának utolsó sarja is. Leányágon a Rákóczi-család a Rákóczi 
Julianna és Aspremont-Reckheim Ferdinand Gobert altábornagy utódai
ban maradt fenn. Rákóczi Julianna 1708-ban halt meg és gyermekeinek 
az Erdődyekkel való házassága révén a Rákóczi-család fenntartotta 
magát.

III. Károly halála után a rodostói száműzöttek megkísérlették a 
hazájukba való visszajutást. Mikes Kelemen is folyamodott a hazatérésért, 
de Mária Terézia rideg, elutasító választ adott kérésére. Mikor folyamod
ványát előtte felmutatták, a királynő engesztelhetetlen hangon mondotta :

„Ne is említtessék előttünk !”
Viselnie kellett tehát élete végéig a bujdosók keresztjét és ő panasz 

nélkül tűrte ezt a próbát is. Ahogy az évek telnek Rodostóban, mind
inkább apad a bujdosók száma. A Rákóczival kijött főemberek közül 
1757-ben már csak az öreg Csáky Mihály gróf, Zay Zsigmond báró, kit 
Mikes közönségesen csak Zay úrfinak nevez és ő vannak életben. Közülük 
Csáky Mihály is nemsokára meghalt nyolcvanegy éves korában. Holtig 
egészséges ember volt, kinek nem volt szüksége sem doktorra, sem pati-

Tolnai Világtörténelme XIII. 11
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kára. Halálát nem is annyira betegség, mint inkább a magas korral járó 
elerőtlenedés okozta. Ő volt Rákóczi utolsó generálisa. Hűséges, kuruc 
érzésű, hajthatatlan magyar, aki inkább választotta a száműzetést, mint 
hogy olyan országban éljen, melyet nem tudott szabadnak. Egy év múlva 
Zay úrí'i is meghalt, úgyhogy egyedül Mikes maradt életben Rákóczi 
egykori kíséretéből. Zay halála után a porta őt tette meg a rodostói ma
gyarok basbugjává, vagyis főnökévé. Mert voltak ekkor is magyarok 
Rodostóban, csakhogy ezek később kerültek ide.

Egy hosszú élet eseményekben gazdag múltja állott már mögötte, 
mikor a rodostói basbugságot, mint az utolsó Rákóczi-magyar átvette. 
Akiket szeretett, akiért feláldozta ifjúságát, jövőjét, az élet minden 
csillogó reménységét, Rákóczi Ferenc már huszonhárom éve halott volt, 
mikor Mikes a rodostói kolónia élére került. Egymásután dőltek ki mellőle 
jó emberei, a hűségben is rendületlen generálisok s neki göröngyöt kel
lett dobnia mindegyiknek a koporsójára, mert az Ur őt hagyta utoljára.

A rodostói kuruc emigrációnak ez a kedvesszavú, hűséges és meleg
szívű ember kétségkívül legérdekesebb alakja. Székelyföldön, Zágonban 
született 1690-ben s tizenhét éves korában mint nemes apród Rákóczihoz 
került. A szatmári béke után elkísérte urát mindazokra a helyekre, hova 
a bolyongás vetette, míg végre 1720-ban Rodostóban ő is letelepedett. 
Rákóczi Ferenc lelki nagyságát, emberi tökéletességét és kiváló jellemét 
azon a megbűvölő varázson keresztül szemlélhetjük leginkább, melyet 
környezetére tett. Mit nyújthatott ezeknek a lelkes kurucoknak a szám
űzetés azokért az óriási veszteségekért, melyeket a hazájukból való eltávo
zással szereztek ? Semmit. És mégis, kezdve Bercsényitől, ki egymaga 
fejedelmi birtokok és vagyon felett rendelkezett, egészen Mikesig, mind
annyian lemondanak az élet legértékesebb anyagi javairól, hogy követ
hessék a száműzetésbe vezérüket, aki lelkének csodálatos nagyságával 
uralkodott rajtuk. Mikes Kelemennek 1722-ben édesanyja ezeket írja 
Rodostóba :

„Az őfelsége hűségére igyekezzél bejönni. Ifjúságodnak virágát mi 
haszna ott eltöltened, egy emberbe reménységedet vetned. Ha meghal, 
mit csinálsz ? Az igaz jószágodat mind másnak adták és semmit se 
bírok benne, de jobb a magad hazájába lenned, hogysem idegenek 
között.. . ”

Mikes remegő meghatottsággal olvassa a kedves levelet, de azért 
mégsem gondol a hazamenetelre. Belejutott a Rákóczi-szeretet bűv' 
körébe és nem tud onnan szabadulni. Pedig, ha valaki, úgy ő igazán 
elmondhatta magáról, hogy minden érdek és számítás nélkül adta magát
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Rákóczi szolgálatába. Neki nem voltak politikai ambíciói, a forradalmi- 
ság sem nagyon izgatta, habár jó magyar volt, aki megtette kötelességét. 
Ü maga mondja, hogy nem egyébért vállalta a bujdosás keserves kenye
rét, „mint hogy igen szerettem az öreg fejedelmet.”

Rákóczi példája nyomán szabad idejét aztán ő is olvasgatással 
és írással tölti. Török földre való érkezésük után megkezdi levelei írását, 
majd a „Mulatságos napok”-at 
és egész sorát a különböző val
láserkölcsi munkáknak. Alig bi
lié Lő, hogy kiadatásukra vagy 
nyilvánosságra való hozatalukra 
gondolt volna. Irta őket idő
töltésül, szórakozásul. Utolsó 
éveiben már leveleinek írását is 
abbahagyta. Az a szomorú, 
hogy ő, aki a rodostói szám- 
üzöttek életéről, Rákóczi Ferenc
iül és környezetéről annyi ada
tot jegyzett fel, nem talált 
követőt, aki róla is egyet-mást 
fönntartott volna. Sok keserű
séget kellett elnyomnia szívé
ben, sok reménységet kiölnie 
leikéből, amíg odáig jutott, hogy 
a dolgok folyását az Ur akara
tában való fanatikus megnyug
vással tekintse. A lelkes indu- 
Jatú, fogékony szívű, könyvsze
rető nemes apródot a hosszú 
száműzetés egészen lemondóvá 
alakította. Nem félt már a haláltól sem, sőt várta, hogy közelében 
lehessen dicső urának, a fenséges lelkű Rákóczi Ferencnek, kiért önként 
feláldozta életét. A túlvilági angyal 1761-ben megfujta az ő számára 
is a trombitát. Rodostóban kiütött a pestis, mely Mikest is megtá
madta. Négynapi szenvedés után a halál aztán megváltotta őt is szen
vedéseitől. Az ő halálával az utolsó dőlt ki a Rákóczi-féle kuruc 
emigrációból. A rodostói magyar telep nemsokára egészen kihalt lett. 
A bujdosók házait évről-évre rongálta az idő, csontjukat pedig az anya
föld porlasztotta. Félszázad múlva már csak tördezett romok jelezték

Mikes Kelemen ■ zágoni házának kiásott 
alapzata

azzal az em lékoszloppal és em lék táb láva l, am e
lyet az utókor á llíto tt  R ákóczi hűséges kam a
rásának és a rodostói szám űzetés nem esszavü  

krónikásának.

11*
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az odavetődő idegennek, hogy ezen a helyen élt a magyar történelem 
legideálisabb szabadsághősének kicsiny gárdája, mely inkább száműze
tésbe ment és meghalt, de nem hajtott térdet a Habsburg-ház előtt, amely 
eltiporta Magyarország szabadságát és függetlenségét. Saussure Cézár 
is megemlékezik emlékirataiban Rákóczi utolsó napjairól, haláláról és 
eltemetéséről. Saussure Cézár svájci nemes volt s mint a konstantinápolyi 
angol nagykövet titkára ellátogatott Rodostóba, Rákóczinak annyira 
megtetszett az élénk szellemű férfiú, hogy felvette udvarának tagjai 
közé rendes évi fizetéssel.

Saussure emlékiratai sok helyen kiegészítik Mikes adatait. Mikes 
Kelemen egy szóval sem emlékezik meg azokról a gyötrő és titkos gon
dokról, melyek Rákóczi halálát részben előidézték, részben siettették. 
Saussure ellenben erről is felvilágosít. Rákóczinak volt egy udvari embere, 
Rohn Pál Vilmos nevű dán nemes, aki Konstantinápolyba került és 
nemsokára Rákóczi szolgálatába állott. Ez a Bohn, aki Rákócziné ajánló 
leveleivel jelentkezett a fejedelemnél, teljesen megnyerte a könnyen hívő 
és gyanútlan Rákóczi bizalmát, aki csakhamar beavatta őt legfontosabb 
titkaiba és minden bizalmával megajándékozta. Bohn kényes diplomáciai 
megbízásokat is végzett, de csak 1734-ben tudta meg Rákóczi, hogy akit 
ő több mint tíz évig annyira kitüntetett bizalmával, közönséges kalandor 
és spión volt, aki rendes fizetésért a bécsi udvarnak teljesített politikai 
kémszolgálatokat. Rákóczit olyan mélyen megrendítette ez a rút eljárás, 
hogy ez betegségét és végül halálát is siettette.

Saussure a Rákóczi halála utáni eseményeket is elég bő részletes
séggel elbeszéli. A fejedelem halála után — írja ő — néhány nappal 
összegyűjtötték mind a nemeseket, mind a tiszteket és minden rendű 
és rangú udvari szolgákat, kik előtt a végrendeletet felolvasták. Az egybe
gyűltek legnagyobb része nem hallgathatta sírás nélkül a végrendelet 
felolvasását, annyira rajongott Rákócziért mindenki. Rövid idő múlva 
elküldötték a végrendeletet annak a négy francia hercegnek, kiket testa
mentuma végrehajtásával megbízott.

A temetésről Saussure ezeket írja :
„Rákóczi fejedelem főbb tiszjeinek gyakran mondotta volt rodostói 

tartózkodása alatt, hogy azon esetben, ha itt találna meghalni : az édes
anyja mellé temessék, ki a galatai jezsuiták Xaveri Szent Ferencről neve
zett kápolnájában nyugszik, hol ő egy szép, jó ízlésben épült oltárt emel
tetett. Ezt az óhajtását a nagyvezérhez intézett azon levelében is kifejezte, 
amelyet halála után adtak át neki. Az engedély elnyerésére nézve el is 
követtünk minden kitelhetőt, de a portán következetesen visszautasít-
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tattunk, indokul azt hozták fii, hogy valamely halottnak Konstanti- 
nápolyba bevitele ellenkezik a török szokásokkal és pedig annyira, hogy 
még ha valamely nagyvezér halna is meg Konstantinápolyon kívül, még 
annak a tetemeit sem hozhatnák be a városba.

A fejedelem holttestét bebalzsamoztuk, felöltöztettük az arany
gyapjas rend egyenruhájába, amelyet V. Fülöp spanyol királytól kapott 
és gazdagon feldíszített ravatalra helyeztük, mely egy szép és nagy terem
ben volt felállítva. Három napig naponként nagy misét mondottak fölötte 
e helyen és azután a harmadik napon 
nyilvánosan és ünnepélyesen eltemet
tük egy mély üregbe, mely ama kioszk 
vagy pavilion alatt nyílt, amit a feje
delem néhány é v  előtt építtetett nagy 
kertjének végében. E kriptát aztán 
ismét elzárták és befalazták.

A fejedelem halála után mint
egy három hónapra a portától minden 
nehézség nélkül engedélyt kaptunk 
arra, hogy a fejedelem ezüstnemüjét, 
legdrágább bútorait és értékesebb 
tárgyait, még pedig mindennemű 
vám vagy egyéb vizsgálattól men
tesen Konstantinápolyba szállíthatjuk 
és ott kőből épült tűzbiztos raktár
ban helyezhetjük el. Amint azt az 
engedélyt megkaptuk, huszonkét tel
jesen egyenlő nagyságú és alakú 
ládát készíttettünk s ezel? egyikébe 
rejtettük urunk koporsóját, holttestét 
és a ládák elszállítására csajkát, vagyis kis hajót béreltünk. A fejedelem 
kamarása (Mikes Kelemen) és én a hajóra szállottunk. Konstantinápolyba 
való érkezésünkkor hajónkat nem vizsgálták meg. A galatai rakodó- 
parton a jezsuiták rendháza közelében rakodtunk ki. S mialatt én ládáin
kat egy francia kereskedő tűzbiztos raktárába szállíttattam : n kamarás 
azon ürügy alatt, hogy a jejedelem holttestét rejtő láda könyvekkel van tele, 
azt a jezsuiták rendházába vitette be. A páterek azután a következő 
éjjelen eltemették templomukban úgy, amint az üdvözült kívánta volt, 
anélkül, hogy bárki is megtudta volna.”

Kétszáz évig pihentek Rákóczinak és bujdosó társainak hamvai

Saursure Cézár.
Svájci nem es vo lt. Mint a konstan tin á
polyi angol k övet titk ára  m egism erkedett 
R ákócziva l s később a fejedelem  szolgá
latába á llo tt. E m lékirataiban  érdekesen  

írja le a rodostói bujdosók életét
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idegen földön, mikor végre a magyar országgyűlés a Rákóczi-hamvak 
hazahozatalára és ünnepélyes eltemettetésére törvényhozásilag intézked
hetett.

Előzőleg a parlament törvénybe iktatta a megdicsőült fejedelem 
és vitéz bajtársai érdemeit s eltörölte azt a törvénycikket, melyet az 
1715-iki országgyűlés hozott s melyben Rákóczit, Thökölyt és társait 
hazaáruló lázadóknak bélyegezték.

Egy országos bizottság, melynek élén Thaly Kálmán állott, a török 
kormány engedelmevel és hozzájárulásával hitelesen megállapította az 
idegenben nyugvó és feltalálható kuruc sírokat s abban fekvő csontokat 
díszes koporsóba téve, ünnepélyes szertartások között hazaszállította. 
Lélekemelő ünnepség között ment végbe a szent hamvak hozatala. Attól 
a pillanattól kezdve, hogy a fejedelmi csontokat hozó vonat a magyar 
határt Orsovánál elérte, egészen addig, míg az ereklyék az ország szí
vébe, Rudapestre értek, meghatóbbnál meghatóbb jelenetek között 
nyilatkozott meg a magyar nép ősi rajongása. Zrínyi Ilona, Rákóczi 
Ferenc, Thököly Imre, Bercsényi Miklós, Eszterházy, Sibrik és más kuruc 
vezérek csontjait külön díszes koporsóba helyezték s az ország előkelői
nek, valamint az összes társadalmi osztályoknak hódolata mellett hozat
tak be a fővárosba.

Zrínyi Ilona és Rákóczi Ferenc hamvait külön koporsóban helyez
ték el és fejedelmi gyászfogaton szállították a lipótvárosi Szent István 
bazilikába. Thököly és kuruc társai koporsói a Deák-téri lutheránus 
templomban voltak kitéve. Másnap, 1906 október 30-án megtörtént 
aztán a temetés. A fejedelmi hamvakat Kassán, Thökölyét Késmárkon 
temették el. Rákóczi hamvai számára díszes síremléket emelt az állam 
s ebben az ország jelvényeivel díszített síremlékben pihennek azóta a 
legcsodálatosabb és legideálisabb lelkű nemzeti fejedelem kihűlt porai, 
melyekhez a magyarság soha el nem apadható hálájának, kegyeletének 
és tiszteletének érzései tapadnak.



Az európai helyzet Nagy Frigyes tró n ra lép é se  előtt,

Ausztria és a pragmatika szankció.

VI. Károly császárnak, aki III Károly néven magyar király volt, 
kétségtelenül komoly aggodalmakat okozott az a terv, hogy lényegesen 
megnagyobbodott birodalmát, annak egységét biztosítsa, hogy a biro
dalomnak azj ő halála után is egy uralkodója maradjon. Ez okból 1713 
április 19-én rendeletet bocsátott ki, az úgynevezett pragmatika szank
ciót, amelynek értelmében -— amint már előző fejezetünkből tudjuk — 
abban az esetben, ha férfiutód nélkül halna el, az összes, uralma alá 
tartozó országok trónuLődlási joga a leányokra is, ha ilyenek sem len
nének, I. József leányára, valamint ezeknek férfi és leányutódaira 
szálljon át. Legközelebbi kilátása volt pedig a trónra VI. Károly 
legidősebb leányának, Mária Teréziának.

Az új öröklési rend kihirdetése óta Ausztria egész politikája akörül 
forgott, hogy ezt az öröklési rendet minden állammal elfogadtassa.

Jenő szavojai herceg kezdetben nem igen lelkesedett az új rendért, 
mert attól tartott, hogy újabb, komoly háborús bonyodalmakat fog 
idézni. Utóbb aztán beletörődött, de megjegyezte :

,,A pragmatika szankció fennmaradásának legjobb biztosítéka 
nem a holtbetűs rendelet vagy törvény, hanem élő kétszázezer fegyve
res ember !”

Lehet, hogy a pragmatika szankcióról tett észrevételei is, de főleg 
titkos irigyelnek aknamunkája nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a bécsi 
udvar féltékeny lett arra a hadvezérére, aki Ausztriát nem egyszer 
mentette meg.

Az udvarnál egyre szaporodott Jenő herceg ellenségeinek száma, 
akiknek élén Altban Mihály gróf, a császár kedvence és Schlick Lipót 
gróf cseh kancellár álltak. Ezekhez csatlakozott Starhemberg Guido 
gróf, aki nem tudott a csatatéren olyan hírnévre vergődni, mint Jenő 
herceg. A herceg nyílt ellenfeleinek háta mögött húzódott meg az udvari
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spanyol párt. VI. Károly ugyanis az újonnan szerzett spanyol-olasz tar
tományokra vonatkozólag elkövette azt a hibát, hogy a régi spanyol 
igazgatási rendet meghagyta és a tartományok kormányzatát egy úgy
nevezett „spanyol tanács”-ra bízta. Jenő herceg ellenben már annyira 
beleélte magát az „osztrák” érdekek védelmébe, hogy a „spanyol tanács 
felállítását oktalanságnak mondta, ami természetesen a tanács tagjainak 
gyűlöletét vonta maga után.

A Jenő herceggel ellentétes párt nemsokára módját ejtette annak, 
hogy a herceget bevádolja a császárnál. Ketten vállalkoztak erre a sze
repre, egy Tedeschi nevű olasz politikai kalandor és Nimtsch János Fri
gyes gróf udvari tanácsos. Ezek a császárnak egy kihallgatás alkalmával 
azt adták elő, hogy Jenő herceg a Wittelsbach-ház javára akarja a be
folyását érvényesíteni, tehát megbízhatlan és így el kell őt távolíttatni.

Jenő herceg azonban értesült az ellene megindult hajszáról, sze
mélyesen jelent meg a császár előtt, feltétlen és teljes elégtételt követelt 
tőle és kijelentette, hogy ha ezt nem kapja meg, minden állásáról, méltó
ságáról azonnal lemond és ügyét az európai nyilvánosság elé viszi. Erre 
már a császár is megrettent, szigorú vizsgálatot rendelt el s midőn meg
győződött a hajsza alaptalan voltáról, szigorúan megbüntette azokat, 
akik annak vezetői voltak. Tedeschit nyilvánosan kikorbácsoltatta, 
Nimtsch grófot elzáratta, a többieknek azonban még a hajuk szála sem 
görbült meg. Elégtételt a legteljesebb mértékben voltaképp csak akkor 
kapott Jenő herceg, amikor Althan gróf halála után ő lett a császár leg
főbb tanácsadója.

A pragmatika szankció dolgában VI. Károly császár mindenekelőtt 
Spanyolországgal jutott megállapodásra. Spanyolországban V. Fülöp 
1274-ben fia, Lajos javára lemondott, hogy XV. Lajos halála esetére 
a francia trónra érvényesíthesse az igényeit. Lajos herceg azonban nem
sokára meghalt, mire V. Fülöp a lemondását visszavonta és Ripperda 
herceget vette maga mellé főtanácsadónak. Ripperda miniszter Bécsbe 
utazott, hogy a törökök és a protestáns hatalmak ellen Ausztria és Spanyol- 
ország között szoros szövetséget teremtsen. Igazi terve azonban az volt, 
hogy Don Carlos infáns házasságát Mária Terézia főhercegnővel létre
hozza, ami a két ország egyesítéséhez és a régi spanyol világhatalom 
feltámasztásához vezethetett volna. Egyszersmint ez segítette volna 
Spanyolországot abban, hogy Angliával szemben a kereskedelmi ver
senyt sikerrel felvehesse.

Természetes, hogy a bécsi udvarnál a spanyol és az osztrák (német) 
párt hajbakapott a kérdésen. Végül létrejött az a megállapodás, hogy
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Spanyolország elismeri a pragmatika szankciót, Ausztriával szövetséget 
köt s Ausztriának kedvező kereskedelmi szerződést biztosít, viszont 
VI. Károly császár egy titkos záradékban megígérte, hogy a jülich-bergi 
trónutódlást a pfalc-neuburgi ház kihalása esetére a katholikus pfalc- 
sulzbach-háznak engedi át és azt is megígérte, hogy két leányát spanyol 
infánsokhoz adja nőül. Ehhez a megállapodáshoz csatlakozott a szász 
választófejedelemség is.

A Spanyolország és Ausztria között létrejött szövetség természetes 
ellenhatást keltett a többi államok között. Franciaországban Fleury 
bíboros, XV. Lajos nevelője lett az államminiszter, akinek egyéni kiváló
sága nagy előnyére volt Franciaországnak. Nagyműveltségű, éleseszű 
férfiú volt s előrelátó, józan és gyakorlati politikusnak bizonyult a bíbo
ros, aki a béke fenntartásáért fáradozott és az ország jólétét akarta meg
teremteni. Létrejött tehát a szövetség Franciaország, Angolország és 
Németalföld között Spanyolország és Ausztria ellen.

Nagy érdekek fűződtek ezek után ahhoz, hogy Poroszország minő 
álláspontot foglal el. I. Frigyes Vilmos nem lelkesedett Ausztriáért, mert 
Poroszország úgy tekintette magát, mint a protestánsok védelmezőjét, 
Ausztria és Spanyolország szövetsége pedig komoly aggodalmakat kel
tett a porosz királyban. Itt volt azután a jülich-bergi trónutódlás kér
dése. A régi szerződés szerint az uralkodó fejedelmi ház kihalása esetén 
az utódlás a Hohenzollerneket illette 
volna meg, míg az új szerződés 
ezt kereken kizárta. Ekképp azután 
létrejött a herrenhauseni szövetség 
(1725-ben), amely szerint Francia- 
ország, Angolország, Hannover és 
Poroszország- tizenöt évre szövetsé
get kötnek, egymást támogatni fog
ják és a jülich-bergi kérdést válasz- 
lottbíróság elé fogják utaltatni.
Poroszország azonban külön is sze
rette volna magát biztosítani s ez 
okból külön szövetséget kötött még 
Oroszországgal is.

Poroszország azonban csakha
mar engedett az osztrák rábeszélé
seknek. Mindenekelőtt VI. Károly 
császár volt az, aki keresve kereste

Fleury bíboros.
X V . Lajos francia k irály n evelője vo lt, 
m ajd á llam m iniszter lett. Józan m ederbe 
terelte Franciaország zavaros politikáját. 
A ngliával és N ém etalfö l idei szövetséget  
k ötött az osztrákok és a spanyolok  ellen.
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a porosz királlyal való kibékülést, ami annál gyorsabban ment, mert 
Ausztria Spanyolországgal szemben elejtette a szerződés több ponto- 
zatát. így Mária Terézia főhercegnő nem lett spanyol infáns felesége. 
Azért 1726-ban előzetesen megállapodtak a porosz király és. az osztrák 
megbízottak abban, hogy Ausztria és Poroszország „örök szövetség”-et 
kötnek, Berg Hohenzollern-biríok lesz, Jülich pedig szász.

Önként érthető, hogy ezek után az európai hatalmak állásfoglalása 
tekintetében változások állottak be. Angolország és Poroszország között 
amúgy is feszült volt már a viszony az angol és porosz király személyes 
torzsalkodásai miatt. Spanyolország most már a nyugateurópai álla
mokkal jutott külön megállapodásra. Ugyanakkor VI. Károly császár, 
csakhogy a pragmatika szankciót elismertesse, beleegyezett a keletindiai 
társaság feloszlatásába, aminek viszonzásául Anglia tudomásul vette az 
osztrák trónöröklés új rendjét. A további elismertetést a német biroda
lomban Poroszország vállalta magára, természetes azonban, hogy amikor 
Ausztria ekképpen learatta és kizsarolta a barátság előnyeit, akkor 
Poroszországot „hálásan” félretolta. Prágában ugyanis értésére adta a 
császár a porosz királynak, hogy csakis Berg egy részét kaphatja meg, 
a fővárost, Düsseldorfot pedig egyáltalán nem. Ezzel kezdetét vette 
Ausztria és Poroszország kölcsönös elhidegülése. .

Oroszország Nagy Pcter halála után.

Nagy Péter cárnak azon igyekezete, hogy az egész orosz népet 
megnyerje a nyugati kultúra számára, nem vált be, sőt egyenesen kudar
cot vallott. Az új-oroszok, a nyugatiak (szapadniki) és az ó-oroszok között 
állandósult a harc. Az a körülmény pedig, hogy a trónutódlás kérdése 
nem volt rendezve, nagy zavarokat idézett elő.

Péter cár utóda Mencsikov ajánlatára és mesterkedése folytán a 
cár özvegye, I. Katalin lett (1725—27.). Bövid két esztendei uralkodását 
arra használta fel, hogy mértéktelenül fogyassza a pálinkát. Mondhatni 
állandó részegsége alatt Mencsikov sáfárkodott, ő volt a mindenható 
állam, az ő általa megteremtett „legfelsőbb titkos tanács”-nak ő volt 
az elnöke, a legkegyelmesebb herceg, ahogy az udvaroncok nevezték

I. Katalin cárné halála után kieszközölte Mencsikov, hogy a cári 
trónra az alig tizenkét éves II. Pétert ültessék (1727—30.), természetesen 
azzal a fenntartással, hogy az államügyeket ő intézze ezután is. Ugyan
akkor I. Péter cái; leánya, Anna Petrovna, a holstein-gottorpi herceg, 
Károly Frigyes felesége is igényt támasztott a trónra.
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Mencsikov, mint II. Péter cár gyámja főként Ostermann báróra, 
a cár német nevelőjére támaszkodott. Ostermann egyúttal a birodalom-

I. Katalin orosz cárnő.
E gy szegény szolga leánya vo lt. Szülei halála u tán  egy p rotestáns lel
kész házába került. E g y  svéd  dragonyos feleségü l vette , m ajd Mencsi
kov kercegnek, később ped ig N a g y  P éter cárnak a szeretője lett. Midőn  
a P ruth  in gován yaib an  a törökök  teljesen  körülzárták N agy  P éter  se
regét, K atalin  m egvesztegette  a nagyvezért s így  m egm en tette  az orosz 
sereget a p usztu lástó l. A cár ekkor nyilvánosan  is m egtarto tta  az eskü
vőjét K atalin nal, ak it előbb már titok b an  feleségül v ett. A cár halála  
után ő került a trónra, de csak  két évig uralk od ott, m ert a m érték

telen  ivás m egölte.

nak alkancellárja volt. Hogy Mencsikov micsoda számítással igyekezett 
a saját és családja jövőjét megalapozni, erre csak azt hozzuk fel, hogy 
leányát, Máriát eljegyeztette a cárral, a cár nővérét pedig a saját fiával
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szándékozott elvétetni. Az orosz egyház támogatását akképp vélte biz 
tosítani, ha az egyházi javak kezelését újból átengedi a papoknak, a 
kozákoknak pedig külön megengedte, hogy főnöküket tetszésük szerint 
választhassák. Rejtett vágya volt Mencsikovnak ezeken felül még az, 
hogy a kurlandi hercegi méltóságot megkaphassa.

Nem vetett azonban számot Mencsikov azzal, hogy viselkedése 
sokaknak szemet szúrhat és nem indokolatlanul felkelti ezek irigységét 
és féltékenységét. A fiatal cár kezdett ráunni Mencsikov terhes gyámko
dására, erre aztán az ó-orosz párt is megmozdult. Vezére Dolgorukij volt.

Váratlanul érte a bukás a mindenható államkancellárt. Egy cári 
ukáz jelent meg ugyanis 1727-ben, amely Mencsikovot nemcsak összes 
méltóságaitól és vagyonától fosztotta meg, hanem családjával egyetem
ben Szibériába, még pedig annak is olyan zord helyére, Bercsovba szám
űzte, ahol a fagyasztó hideg néha —40 fokot is eléri. Mencsikov lesújtva 
indult útra. Felesége, leánya útközben meghaltak, ő pedig még két évig 
nyomorgott Bercsovban, ahol aztán ő is meghalt.

Mencsikov tragikus bukása után természetesen az ó-orosz párt 
jutott uralomra az udvarnál, mindenható pedig Dolgorukij Iván herceg 
lett, aki önző számításból tapsolt a fiatal cár minden esztelenségének. 
Hogy az ó-oroszok nem értenek a kormányzás bonyolódott művészeté
hez, előre volt látható. A kormányzás tehát a gyűlölt németség kezébe 
került. Ostermannak befolyását azonban Dolgorukij lehetőleg egyen
súlyozni igyekezett és rávette II. Péter cárt, hogy megkoronáztatása 
után székhelyét tegye át Moszkvába. Egyúttal Dolgorukij a nővérét, 
Katalint erőszakolta a cár nyakába. II. Péter cár jelentőség nélkül való 
uralma azonban nem tartott sokáig, mert himlőben hirtelen meghalt 
(1730.).

II. Péter halála után az ó-orosz befolyás mindjobban megszilárdult. 
Galiczvn Demeter herceg javaslatára egy államtanács a holstein-gottorpi 
herceg mellőzésével Anna Ivanovnát, az özvegy kurlandi hercegnét, Nagy 
Péter cár húgát ültette a trónra (1730—40.). Előbb azonban bizonyos 
kikötéseket fogadtatott el vele. Nevezetesen : Oroszország jövőre választó 
monarkhia lesz és hogy a cárnő minden fontosabb állami cselekvéséhez 
kikéri az orosz nemesség hozzájárulását.

' Anna Ivanovna a feltételeket elfogadta s aláírta. Mikor azután 
Moszkvába érkezett, akkor vette észre, hogy az orosz nemességnek a 
népnél vajmi ingatag a népszerűsége. Erre Ostermann, valamint saját 
külön kegyence, Büren Ernő János báró tanácsára egyszerűen hatályon 
kívül helyezett minden kikötést és mint korlátlan .cárnőt ismertette el
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magát. A Dolgorukijokat száműzetésbe küldte Szibériába, újból Péter- 
várt tette meg a birodalom székvárosává, az úgynevezett „legmagasabb 
tanács”-ot megszüntette és az ó-oroszok helyét német tanácsadókkal 
töltötte t>e.

Az új cárnő nevezetes tanácsosai voltak Ostermann, de különösen 
Büren. Ostermann újjászervezte az elzüllött hadsereget, Büren pedig 
lehetetlenné tett minden olyan mozgalmat, amely a cári hatalom minden- 
hatósága ellen irányult. Érdekes férfiú volt Büren. Élettörténete rend
kívül változatos. Egy Kurlandban letelepedett német nemesi családból 
származott, kitűnő nevelésben részesült és mint rendkívül képzett férfiú, 
Anna hercegnő titkára, amikor pedig a hercegnő özvegy lett, egyedüli 
tanácsadója és jóbarátja lett. A hercegnő annyira megszokta Bürent, 
hogy sohasem tudta nélkülözni és a mcgnősülésébe is csak úgy egyezett 
bele, ha ottmarad udvaránál.

Lengyelország története. — Harcok a lengyel koronáért.

Szomorú züllés jelei mutatkoztak ebben az időben Lengyelország
ban. A nemesség féktelen önzése, legközönségesebb magánérdeke az ország 
hajóját a végzetes válságok szirtjei felé sodorta. Már kezdtek mutatkozni 
az orosz befolyás jelei is. Az ország züllését már alig lehetett megaka
dályozni.

A nemesség unszolására Frigyes Ágostnak meg kellett ígérnie azt, 
hogy tizennyolcezer katonánál többet nem tart és ezt is a nemesség 
rendelkezésére bocsátja. Az ő fejedelmi jogköre alaposan meg volt nyir
bálva és nem tudta megakadályozni azt, hogy a nemesség az úgyneve
zett disszidenseken ne töltse ki a bosszúját. A lengyel országgyűlés 
ugyanis megtiltotta disszidenseknek, hogy új templomokat építsenek, 
amikor pedig emiatt 1724-ben a protestáns lakosság Thornban nyíltan 
tüntetett s a jezsuiták kollégiumát elpusztította, az országgyűlés véres 
bosszút állott a városon. Bösner polgármestert és még kilenc előkelő 
városi hivatalnokot kivégeztetett és a városi hatóságokból a németeket 
kiűzte, helyükbe pedig mindenütt lengyeleket ültetett be, Kimondta az 
országgyűlés azt is, hogy sem protestáns, sem görögkeleti vallású nem 
viselhet közhivatalt. A legérdekesebb az volt a dologban, hogy ezt a 
határozatot Frigyes Ágost király hagyta helyben, holott az ő másik 
országa, Szászország jórészt kizárólag protestánsokból állott.

Frigyes Ágost király egyébként igen sajátságos módon akarta 
biztosítani a maga és családja részére a lengyel koronát. Titokban fel
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ajánlotta Oroszországnak Litvániát, Poroszországnak a Visztula men
tét, Ausztriának a lengyel Szepességet, ha terveiben támogatják. Ennek 
a mesterkedésnek azonban gyakorlati eredménye nem volt. Ebben az 
időben történt egyébként, hogy Frigyes Ágost király hasonló nevű fia 
egy olaszországi útja alkalmával áttért a katholikus hitre s azóta a 
szász uralkodóház mindig katholikus maradt. Frigyes Ágost 1733-ban 
halt meg Varsóban, mire fia, II. Frigyes Ágost a lengyel trón követelő- 
jekértt lépett fel.

Ezzel azután kitört Lengyelországban a trón körüli hadakozás. 
II. Frigyes Ágostnak kevés híve akadt, mert a lengyelek ez alkalommal 
a választási szabadságot arra akarták használni, hogy lengyelt válassza
nak királynak. Leszcinszki Szaniszló érdekében nagy erővel működött 
a francia diplomácia már azért is, mert Leszcinszki leánya, Mária, 
XV. Lajos francia királynak volt a felesége. Ausztria, nűnt rendesen 
és mindenütt, a pártoskodást szította. A császár ugyanis közöltette 
II. Frigyes Ágosttal, hogy ha elismeri az osztrák pragmatika szankciót,

Leszcinszki Szaniszlót a lengyel nemesség a volai síkságon királlyá választja.
A b ekerített helyen  az ország főm éltóságai ü lnek  körben s vezetik  a lovon  m egjelen t n em e

sek szavazását. Egykori! m etszet.
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akkor a lengyel trónhoz való igényében támogatni fogja. Hasonlóan 
támogatást ígért Oroszország is területátengedések fejében.

A lengyelek azonban ezek ellenére a volai nagy síkságon egyhangú
lag Leszcinszki Szaniszlót választották meg királyuknak. De amikor 
húszezer orosz katona „a lengyel szabadság megóvása érdekében” 
bevonult Varsóba, néhány megvesztegetett lengyel nemes II. Frigyes 
Agoslot kiáltotta ki III. Ágost név alatt lengyel királynak.

Most már kétségtelennek látszott, hogy a háborút nem lehet el
kerülni. Ez a háború azonban túlnőtt előrelátható keretein. Francia- 
ország ugyanis hadat izent Ausztriának, hadat izentek Spanyolország 
és Szavoja is. Ekképp tehát egyszerre három helyen tört ki a háború : 
Lengyelországban, a Rajna mellett és Olaszországban. A helyzet zava
ros voltát azonban jellemezte, hogy Leszcinszki Szaniszló mellett első
sorban nem a lengyel nemesek, hanem a jól megerősített Danzig város 
német polgársága ragadott fegyvert. Francia segélycsapat által támo
gatva, hónapokig védekeztek az orosz-szász sereg ostroma ellen, de végre 
föladták a várost. A győzők rút bosszút álltak a derék városon : csúfo
san megbotoztatták a főembereit.

Leszcinszki parasztruhába öltözve, ezer veszedelem között érke
zett Königsbergbe, ahol I. Frigyes Vilmos porosz király nagy előzékeny
séggel fogadta s kiadását az oroszoknak kereken megtagadta.

Az orosz és szász seregek ezek után mindenütt elismertették Ágos- 
tol lengyel királynak, Ágost külön szerződést kötött Oroszországgal és 
ezzel Lengyelország sorsát függővé tette Oroszország jó vagy rossz- 
indulatától.

Szégyenletesen folyt le ezalatt az osztrák császárra a háború 
nemcsak a felső Rajnánál, hanem Olaszországban is. Lotharingiát meg
szállottá egy francia sereg, egy másik sereg több rajnamenti várat fog
lalt el, Jenő herceg pedig képtelen volt a maga csekély haderejével sikert 
elérni. A porosz király felajánlott ugyan ötvenezer embernyi fegyveres 
segítséget, de a ravasz császár inkább nem fogadta el, semhogy engedni 
legyen kénytelen a jülich-bergi öröklési ügyben.

Ugyancsak nagy vereségek érték a császárt Olaszországban. A 
szövetséges spanyol-francia-piemonti sereg Milánóból kiverte a csá
szári sereget, Parma mellett is nagy győzelmet aratott, amikor Meroy 
osztrák tábornok is elesett. Utóda, Königsegg Sechiánál előrenyomult 
ugyan, de Guastallánál szintén vereséget szenvedett és kénytelen volt 
visszavonulni Tirolba.

Nemsokára spanyol csapatok jelentek meg Nápoly előtt és a
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III.  Ágost lengyel király a dancigi börtön előtt nyilvánosan megbotoztatja a város 
Jóembereit, akik I.eszrinszki Szaniszló mellett foglak fegyvert.
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főváros körül levő összes erődöket bevették, Don Carlos pedig ünnepé
lyesen bevonult Nápolyba, ahol királynak kiáltatta ki magát, mialatt 
Montemar márki Bitonto mellett fényes győzelmet aratott a császári 
seregen. Ezek után Szicilia is spanyol kézbe került.

A császárnak tehát békét kellett kötnie és igv jött létre 1735-ben 
a bécsi béke, amely kiáltó példája volt annak, hogy az uralkodók micsoda

Szavojai Jenő herceg hadseregével átkel a tridenti Alpokon.
Ez az óriási fáradalm ak között m egtett átk elés v o lt  a nagy hadvezérnek  egyik  leg

kiválóbb katonai bravúrja.

kalmár módon osztozkodtak országokon és népeken. A bécsi béke értel
mében Leszcinszki Szaniszló lemondott a lengyel trónról, ellenben 
megkapta Lotharingiát, amely halála után Franciaországnak jut. Lotha- 
ringia eddigi birtokosa, Ferenc István főherceg kárpótlásul az utolsó 
Medici halála után egyszerűen beleül Toszkána birtokába. Nápolyt 
és Szicíliát megkapja Don Carlos. Piemont több milánói területtel na
gyobbodik, végül Franciaország elismerte az osztrák pragmatika szank
ciót. Legjobban járt mindenesetre Oroszország, mert midőn Bürent 
kurlandi hercegnek választatta meg, az ő révén az utolsó balti német 
lovagrendi terület is orosz kezekbe jutott.

A bécsi béke után Ausztria és Poroszország közölt a politikai
Tolnai V ilágtörtén elm e X III .

• s
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helyzet még feszültebb lett, mert Ausztria most már számba sem akarta 
venni Poroszországot. A császár ugyanis elérte azt, amit óhajtott, a 
nyugati államokkal elismertette a pragmatika szankciót. Nem törődött 
tehát Poroszországgal, hanem inkább arra gondolt, hogy a Wittels- 
bachokat Bajorországban és Pfalcban az osztrák tartományokra tá
masztott igényeikért kárpótolja, miért is a császár Jülich-Berget most 
már nem Poroszországnak, hanem Pfalc-Sulzbachnak szánta és ki tudta 
eszközölni, hogy Franciaország, Angolország, Németalföld és Ausztria 
közös jegyzékben szólítsák fel I. Frigyes Vilmos porosz királyt, hogy a 
vitás öröklési kérdést terjessze választott bíróság elé. Ezt azonban a 
porosz király kereken megtagadta, mire Ausztria és Franciaország 
kijelentették, hogy a jülich-bergi hercegségek a sulzbachi pfalci gróféi 
lesznek. Ezzel a viszony Ausztria és Poroszország között még feszül
tebbé vált.

Törökország háborúi.

A török birodalom ezekben az időkben Perzsiával komoly háborús 
bonyodalmakba volt keveredve. Az 1724-iki orosz-török megegyezés 
megdöntésére Esseff perzsa kán lázadást szított, Mir Mahmudot meg
buktatta és Törökországtól visszakövetelte az elfoglalt perzsa terüle
teket. Ebből háború keletkezett, amelynek folyamán Esseff fényes 
győzelmet aratott Hamaden mellett a törökökön és elismertette magát 
uralkodónak, de török fennhatóság alatt. Nemsokára azonban vissza
jött Tamaszp sah, aki több nomád törzs és Nadir bandavezér támo
gatása mellett Esseffet több csatában legyőzte és utóbb ki is végez
tette. Legyőzte az afgánokat is és megkezdte a háborút Törökország 
ellen is.

Az újabb háború miatt kirótt adó következtében Konstanti
nápolyban palotaforradalom keletkezett. A nép fellázadt és a hozzája 
csatlakozott janicsárok III. Achmedet lemondásra kényszerítették es 
Mahmudot emelték a trónra (1730—57.). így állott a helyzet Török
országban.

Változás következett be Perzsiában is, ahol Tamaszp sah kiesz
közölte ugyan, hogy Oroszország a perzsa területeket visszaadta vér
ontás nélkül, de Tamaszpot megbuktatta Nadir bandavezér, aki a sah 
fiát, III. Abbast, egy hathónapos csecsemőt ültetett a trónra. Nadir- 
nak persze megvoltak a saját céljai, mert a törökök ellen vívott győzel
mes csatákban Tifliszt és Karsztot visszaszerezte, amikor pedig III.
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Abbas meghalt, a hadsereg által sahnak kiáltatta ki magát és ezzel 
a Szofi-ház csaknem kétszázéves uralmának vége szakadt.

Nadir sah (1736—47.) csakhamar félelmessé tette a nevét. Hódí
tásai közben eljutott egészen Indiáig, Delhiben a ,,nagy mongul” kin
cseit harácsolta el s ott 200.000 embert hányatott kardélre. Elfoglalta 
Kabult, Kandahart, Afganisztánt is.

Amikor azonban 1747-ben újabb hadjáratra indult, Korazanban 
meggyilkolták és Afganisztán újból felszabadult a perzsa uralom alól.

Oroszország és Törökország között nemsokára kitört újból a 
háború. Az oroszok mindenáron Azovot akarták visszaszerezni és a 
krimi, valamint a nogaji tatárokat szerették volna leigázni. A háború 
nemsokára ki is tört, mert francia biztatásra Izmail nagyvezér kijelen
tette, hogy Törökország nem tűrheti tovább az orosz sértegetéseket.

Az ellenségeskedést Oroszország kezdte meg és már 1735-ben 
megindult Münnich tábornok az orosz seregek élén az orosz 
déli határra, de a borzasztó hideg miatt nem tudott előre jutni s 
miután tízezer embere a fagy áldozata lett, vissza is tért. De később 
az orosz seregek, jórészt németek vezérlete alatt nagy győzelmeket arat
tak. Lascip tábornok Azovot vette ostrom alá és kényszerítette meg
adásra, Münnich pedig a Krimi-félsziget kulcsát, Perezovot vette be. 
Az oroszok minden irányban sikereket értek el és végül a török sere
get tönkre verték.

Hogy a törökök az oroszoktól annyi vereséget szenvedtek, kétség
telenül annak volt betudható, hogy Törökország egyidejűleg háborút 
viselt Ausztria ellen is, erejét jórészt az osztrák haderő szétrobbantására 
összpontosította. Hogy miért, mi célból ment bele Ausztria a háborúba, 
nem lehet tudni. Az osztrák sereg felszerelése rossz, hiányos volt, össze
sen alig állott százezer emberből, ennek majdnem fele magyar területen 
volt elhelyezve. Nem volt pénz és nem volt hadvezér. Ámde Ausztria 
az Oroszországgal fennálló szövetség alapján vakon beleugrott a há
borúba.

Ausztria 1737-ben izente meg a háborút a portának. Három had
test indult harcba. Szerbiába ment Lothringern Ferenc István, Bosz
niába Hildburghausen herceg és Romániába Wallis.

Kezdetben az osztrákoknak kedvezett a szerencse, mert bevették 
Nist és fellázították a szerbeket és az albánokat. Ámde a török nagy
vezér óriási sereg élén vette fel a harcot. A felkelőket bekerítette és 
halomra mészároltatla őket, az osztrák sereget Nisből kiverte és vissza
vonulásra kényszerítette. Königsegg ugyan megállítolta a török seregét

12*
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és futólagos előnyöket vívott ki, de nemsokára elesett Orsóvá, Hildburg- 
hausent Boszniából kiszorították a törökök, maga a nagyvezér pedig 
Temesvár ellen vonult.

A következő évben még nagyobb vereségek érték az osztrák sere
geket. Wallis tábornagy, az új főparancsnok, akinek semmiféle katonai 
tehetsége nem volt, Kiocka mellett (Belgrád közelében) óriási vereséget 
szenvedett és sietve visszavonult a Duna mögé. Wallis annyira meg 
volt ijedve, hogy Neipperg grófot azonnal a nagyvezér táborába küldte, 
hogy eszközölje ki tőle a békét. A béke ára az volt, hogy Szavojai Jenő 
herceg összes hódításait Törökország visszakapta és csak a Bánság 
maradt meg Ausztriának. Wallis és Neipperg az osztrák gőgöt sértő 
békéért várfogságot kaptak. Mindezeknél érdekesebb azonban, hogy 
a kezdetben győztes Oroszország is kénytelen volt most már olyan 
békét kötni a törökkel, amely szerint Azov kivételével minden hódítást 
visszaad.

Ennek a háborúnak az volt a következménye, hogy a porta ala
posan befészkelte magát a Balkán-félszigeten és nem is kínálkozott 
remény, hogy onnan bármely hatalom kiszorítsa.

A porosz királyság megalapítása. — A két első porosz király.

III. Frigyes (1688.—1713.), a brandenburgi nagy választófejedelem 
utóda atyjától inkább csak a büszkeséget örökölte, mint fejedelmi 
erényeit. Nem volt oly előrelátó, nem tudott a dolgok mélyébe tekinteni, 
akaratszilárdsága is hiányzott. Mindenható államminisztere, Danckel- 
mann Eberhardt kétségtelenül erős támasza volt III. Frigyesnek és a 
legfontosabb ügyekben ő adott a fejedelemnek tanácsokat. Danckel- 
mannak határozottan nagyratörő politikai tervei voltak, mert az ország 
politikai tekintélyét akarta emelni és III. Vilmos angol király halála 
következtében a brandenburgi választófejedelemség jogát szerette volna 
érvényesíteni az orániai trónra.

III. Frigyesnek egyébként volt egy terve, amelyet szokatlan hatá
rozottsággal igyekezett megvalósítani. Király akart lenni, noha tanács
adói kijelen tették, hogy ez a terv kivihetetlen. III. Frigyes azonban nem 
tágított, csakhogy nem merészelt saját felelősségére cselekedni, hanem 
előbb a bécsi császári udvarral kezdett alkudozni. Résztvett a császár 
minden háborús vállalkozásában, de mindez sem területi megnagyobbo
dást, sem anyagi kárpótlást nem hozott az országa számára. Valószínű,
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hogy ezek a balsikerek nagy mértékben siettették Danckelmann buká
sát, noha a bukás igazi oka abban keresendő, hogy Danckelmann a 
szomszédos, szépen fejlődő Hannover érdekeivel ellenkező politikát 
folytatott, ezt pedig Zsófia Sarolta, a választófejedelem felesége nem 
tudta szó nélkül hagyni, másrészt Danckelmann gőgös, durva modora 
III. Frigyest is neheztelésre hangolta. Danckelmann, a mindenható, 
elbizakodott államminiszter tehát lemondott állásáról, III. Frigyes 
pedig — arra a settenkedő gyanúra, hogy nagy sikkasztásokat követett 
volna el — várfogságba küldte és minden vagyonát elkobozta, noha 
utóbb kiderült, hogy Danckelmann lelkiismeretét becstelenség még 
sem terhelte.

Danckelmannak igen fontos állását III. Frigyes csakhamar be
töltötte. Az utód azonban az elődnek még csak a nyomába sem léphe
tett. Wartenberg gróf főkamarás lett ugyanis az államminiszter, aki 
nagyon tudott alkalmazkodni, hízelegni, de egyébként szellemileg tel
jesen jelentéktelen férfiú volt. Wartenberg tehát, hogy állásában meg
maradhasson, tüntetőén hízelgett III. Frigyes pompaszeretetének, 
csakis a fejedelem személyes ügyeivel foglalkozott, míg a külpolitiká
nak intézését Ilgen Rüdiger titkárra bízta, aki rendkívül okos, nagy
képzettségű szakember volt, emellett pedig módfelett szerény.

Ilgen egyébként a külpolitikában a nagy választófejedelem és 
Danckelmann politikáját folytatta. A királyság kérdése is napirendre 
került, különös tekintettel arra, hogy Szászország a lengyel korona 
megszerzésére törekedett, a hannoveri ház pedig az angol trónra támasz
tott jogos igényt. Ezzel egyidejűleg meg lehetett állapítani, hogy a 
brandenburgi porosz választófejedelemség is régen átlépte már a német 
birodalmi fejedelemség szűk korlátáit, ami szintén indokolta azt, hogy 
önállóságának láthatóbb külső alakjába öltözzék.

Természetesnek kell találnunk, hogy az osztrák császári ház leg
kevésbé sem lelkesedett északnémet protestáns versenytársának emel
kedéséért, a katholikus német birodalmi fejedelmek is lehetőleg elzár
kóztak előle. Az osztrák agyarkodás azonban hiábavaló volt, mert a 
spanyol örökösödési háborúban nagyon is rá volt szorulva a porosz 
fegyverek segítségére, így aztán hosszas tárgyalások után létrejött a meg
állapodás.

Eszerint III. Frigyes nem mint brandenburgi választófejede
lem,hanem mint szuverén porosz herceg fogja megkapni a királyi koronát. 
Viszont azonban III. Frigyes megígérte, hogy körülbelül tizennégyezer 
embert állít harcvonalba Franciaország ellen, továbbá minden német
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birodalmi császárválasztásnál a Habsburg-házat támogatja, birodalmi 
kérdésekben Ausztriával szavaz, tehát külpolitikájának önállóságát 
feláldozza.

III. Frigyes színleg belement a feltételekbe, de a királyi koronát 
mégis a büszke függetlenség érzetével fogadta el. A fejedelem udvara 
1700 decemberében háromszáz kocsival indult Königsbergbe s itt ment 
végbe nagy fény között a koronázás. A koronázást tulajdonképp maga 
III. Frigyes végezte mint „porosz király” a königsbergi kihallgatási, 
teremben és ő koronázta meg a feleségét is királynőnek. Ettől kezdve 
I. Erigyes királynak nevezte magát a porosz uralkodó.

A királyi pár a koronázás után ünnepélyesen vonult be Berlinbe. 
A régi német lovagrend tiltakozott a királyi cím felvétele ellen azon 
az alapon, hogy a rend tulajdonjogot támasztott Poroszországra. Róma

1. Frigyesnek, az első porosz királynak koronázási ünnepélye Königsbergben.
Az uralkodó m aga te tte  fejére a koronát a kor franciás d iv a tja  szerin t ö ltözö tt előkelők

körében-
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maga is Elátkozott a 
királlyá koronázás ellen 
és tiltakozásra hívta fel 
a katholikus államo
kat is.

A sokoldalú tilta
kozás maga igazolta leg
jobban, hogy Porosz- 
ország királysággá eme
lése nem volt egysze
rűen címkérdés, hanem 
európai jelentőségű ese
mény. Poroszországnak, 
mint királyságnak sze
replését, súlyát a törté
nelem további folya
mán látni fogjuk és be 
fog igazolódni, hogy a 
többi államok félté
kenységének megvolt 
az alapos indoka.

Egyelőre még nem 
történtek különösebb 
dolgok Poroszország
ban. Porosz csapatok 
küzdöttek ugyan a spa
nyol örökösödési hábo
rúban, mindazonáltal a 
porosz sereg önálló szere
pet nem játszott, I. Fri
gyes porosz király pedig a nagy háború politikai eldöntésében nem is vett 
részt. Egyelőre tehát a porosz királyság mindenképp szerény keretek 
között mozgott, sőt a Hohenzollerneknek az orániai trónhoz való igénye 
is háttérbe szorult. Ugyanis III. Vilmos angol király a nagyatyjának, 
Frigyes Henriknek 1644-ből származó végrendeletével ellentétben, amely 
szerint a végrendelkező vagyona és birtoka fiára, II. Vilmosra és ennek 
utódaira, ha pedig ez az ág kihalna, leányára, Lujzára, a brandenburgi 
nagy választófejedelem feleségére és I. Frigyes porosz királyra szálfá
nak át, sógorát, Frizo Vilmos Jánost tette meg örökösének

I. Frigyes porosz király.
A pjának, a n agy  brandenburgi vá lasztó fejedelem n ek  poli
tikájával e llen tétb en  lá p ó t császárt seg íte tte  háborúiban, 
akinek  h ozzájáru lásával fö lv e tte  a porosz k irály i c ím et. 
Szerette a p om pát, a fén yű zést, a m u latságokat. A tizen -  
k étév ig  tartó  spanyol örökösödési háborúban való részvétele  
is nagyon  hozzájárult országa pénzügyeinek  lerom lásához.
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I. Frigyes porosz király tehát nem tehetett mást, minthogy apró 
kis területeket vett meg pénzért, vagy szerezte meg felettük a védnök
séget és ekképp igyekezett országa területét némileg nagyobbítani.

I. Frigyes porosz király uralkodásának jelentősége nem a kül
politikájában volt, mert ez nem volt jelentős, hanem az ország belső

szervezésében. Uj, pél
dás szervezetet kapott 
a hadsereg, ezzel egy
idejűleg átszerveztette 
a király az egész igaz
ságszolgáltatást és jó 
közigazgatást terem
tett. Az ő korában a 
porosz udvar a tudo
mánynak és művészet
nek szívesen látogatott 
otthona lett. I. Frigyes 
alapította Leibnitz, a 
híres bölcsész unszolá
sára a berlini tudomá
nyos akadémiát és egész 

Berlinben pompás, 
szebbnél szebb középü
leteket emeltetett.

Nagy hibája volt 
I. Frigyesnek, hogy ki
felé nem volt képes or
szágának tekintélyét 
megfelelő súllyal kép
viselni s amikor meg
halt, egész Poroszor
szág érezte azt, hogy 

alkalmasabb, erélyesebb királyi utódra van szüksége. Ilyen alkal
mas, óhajtott uralkodó lett a fia, I. Frigyes Vilmos porosz király 
(1713—1740.).

I. Frigyes Vilmos uralkodásához, személyéhez fűződik a nagy 
választófejedelem után Poroszország megalapításának, megerősítésé
nek története. 1. Frigyes Vilmos természete, modora, életfilozófiája 
inkább különcre vallott. Nem volt barátja a finomkodásnak, önmagára

Zsófia Sarolta, L Frigyes porosz király felesege.
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keveset adott és leginkább csak a katonai élet érdekelte. Mint trón
örökös nőül vette Zsófia Saroltát, Ernő Ágost hannoveri fejedelem leányát. 
Nem kevesebb, mint tizennégy gyermekük született. Feleségének azonban 
valóságos kín és szenvedés volt az élete, mert az ő finom érzéseivel tel
jesen ellentétben állott férjének durva, mondhatni bárdolatlan modora. 
Az udvari mulatságokban nem vett részt, ehelyett inkább elment Német
alföldre, ahol Marlborough vezérkarához csatlakozott és résztvett a 
malplaqueti csatában.

Mikor I. Frigyes király meghalt, Lipót, anhalt-dessaui fejedelem, 
akinek I. Frigyes Vilmoséval hasonló hajlamai és szokásai voltak, a 
király halálának hírére aggódva gondolt arra, hogy mi lesz most Porosz-
országgal.

I. Frigyes Vilmos ekkor írta azt az érdekes, rövid, de jellegzetes 
levelét, amelybep többek között ez foglaltatik :

„Mondjátok meg az anhalti fejedelemnek, hogy a porosz király
nak én vagyok a pénzügyminisztere és főmarsallja, ez pedig Porosz- 
országot fenn fogja tartani.”

Ezek a szavak eléggé jellemezték az új királyt, aki nagyon külö
nös embernek mutatkozott. A tudományt és a művészetet fényűzés
nek nézte, de gyűlölte is jórészt azért, mert akkor ezeknek francia jelle
gük volt.

Német voltával mindig erősen tüntetett és az idegen követekkel 
csak németül beszélt. Célja az volt, hogy erős; harckész hadsere
get teremtsen, országának adózóképességét emelje, az ország érdekeit 
juttassa uralomra s vasfegyelmet honosítson meg államában. Fellépése 
modortalan, sőt határozottan durva volt, de alapjában véve becsületes 
és jószívű. Királyi kötelességérzete pedig példaszerű volt.

Minthogy az új király ellensége volt minden cifrálkodásnak, pom
pának, a királyi kastélyok drága berendezéseit sietve eladta, a kapott 
pénz pedig alapja lett az állami kincstárnak. A legtöbb udvari tisztviselőt 
sovány nyugdíjjal elbocsátotta, akiket pedig megtartott, azoknak ugyan
csak szerény fizetést juttatott. Az egész királyi udvartartás mindenes
től alig rúgott ütvén személyre. Az udvari étkezés semmiben sem külön
bözött a jobbmódú polgárok étkezésétől. Udvari ünnepélyekre, szín
házakra, operákra nem volt pénze a királynak. Szerette az egyszerű
séget, a keresetlenséget.

Az udvarnak csaknem az egyhangúságig egyszerű életmódjába leg
feljebb a katonai ünnepségek, parádék és a vadászatok vittek válto
zatosságot. Megkövetelte a király mindenkitől, hogy nappal dolgozzék,
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I. Frigyes porosz király diszhajója a Spree-jolyón a berlini királyi palota előtt. 
P orosz sasos zászlókkal gazdagon d ísz íte tt hajóján szokott a hiú és pazarló király

kirán d u lásokat tenn i.
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vagy amint ő mondta, „a kötelesség szolgálatában” álljon és csak este 
szórakozzék, miként ő maga.

Igen érdekesen intézte el az állami írásbeli ügyeket. A beadványo
kat, folyamodványokat — nehogy sok papírt fogyasszon — mindenféle 
jegyzetekkel telefirkálta, úgyhogy miniszterei ugyancsak törhették a 
fejüket azon, hogy mit akart vagy mit gondolt és határozott a király. 
Állandóan magával hordta a nádpálcáját és ha kilovagolás alkalmával

A híres „pipázó kollégium.”
I. Frigyes porosz k irály és legbizalm asabb h ívei egyszerű, fesztelen  m ulatozás 
közben beszélték  m eg esti összejöveteleik en  sokszor a legfontosabb állam ügyeket 

is. E z volt a k iváló uralkodónak a legkedvesebb  szórakozása.

bárhol valami rendetlenséget, nem tetsző dolgot tapasztalt, minden gon
dolkodás nélkül kiporolta a hibás alattvalója hátát.

Esténként szívesen kereste fel az ő „pipázó társaság“-á t(Tabaks- 
Kollegium). Egyszerű szobában, közönséges faszékeken, még egyszerűbb 
asztal körül rendkívül előkelő társaság ült itt együtt. Valamennyien 
a király legszemélyesebb hívei voltak, akiket a király egyenként, szemé
lyesen hívott meg, hogy vegyenek részt a társaságban. Hosszú cserép
pipákból németalföldi dohányt szívtak az urak és kőkorsókból nehéz 
söröket ittak. Ebben a társaságban a király nem érezte magát király
nak, sőt egyenesen megkövetelte, hogy mindenki a legtermészeteseb
ben viselkedjék és tegyen félre minden szertartásoskodást. Hogy ilyen 
körülmények között a pipázóteremben gyakran durva hang vált ural-
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kodóvá és az élcelődés a jó ízlés határait messze túllépte, elhihetjük. 
Másrészt azonban fontos állami ügyeket is fesztelen modorban intézett 
el itt a király, aki a pipázó társasághoz annyira hozzászokott, hogy csak 
akkor nem jelent meg ott, ha nem volt Berlinben.

így formálta, gyúrta I. Frigyes Vilmos a porosz államot és köz
életet abba a formába, amely jellegévé vált. Megvalósította azt a tervét, 
hogy Poroszország mintaszerűen rendezett állam legyen.

Katonai iskola 1. Frigyes Vilmos porosz király idejében.
A királyt legjobban a katonai ügyek érdekelték , azért 'nagy gom lott ford íto tt a 
katonai iskolák  fejlesztésére, am elyek  aztán  kitűnő tisztek et adtak  a porosz

hadseregnek.

I. Frigyes Vilmos rendbehozta az ország egész közigazgatását. 
Különös gondját képezte az, hogy telepítések útján országának némely 
elpusztult vidékét benépesítse. Erre épp kitűnő alkalom volt a protes
táns salzburgiak kivándorlása. A salzburgi érsek, Firmian báró ugyanis 
rendeletet bocsátót ki, amellyel arra kötelezte a protestáns salzburgiakat, 
hogy vegyenek részt a katholikus istentiszteleteken. Ezek persze erre 
nem voltak hajlandók, mire az érsek császári katonákat hozatott, hog> 
kényszert alkalmazzon a protestánsokkal szemben. Erről értesült azon
ban a porosz király és megbízottja útján értésére adatta a bécsi udvar
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nak, hogy ha a protestáns salzburgiaknak bántódásuk lesz és nem enge
dik meg nekik a békés kivándorlást, akkor hasonló bánásmód vára
kozik a poroszországi katholikusokra is. Ez a fenyegetés hatott és mintegy 
15 ezer jómódú salzburgi protestáns hagyta ott Ausztriát és telepedett 
meg Poroszországban.

A király fáradhatlan, erélyes intézkedéseinek, takarékosságának 
gyümölcse nemsokára mutatkozott is, mert a bevételek nemcsak fedez- 
lék a kiadásokat, hanem évenként tetemes felesleg is maradt, amelyet 
a király gondosan félretétetett, mint állami 
kincset.

„Nagyon jól tudom — mondta — 
hogy Bécsben és Drezdában garaskuporga- 
tónak neveznek, de majd örülni fognak 
az unokáim.”

Igaza volt, mert nemcsak becsületes 
hivatalnoki kart teremtett, hanem meg
teremtette a harcratermett porosz had
sereget is, mellyel II. Frigyes kivívta 
Poroszország nagyhatalmi állását. Csakis 
ilyen takarékosság mellett érhette el azt, 
hogy az eddigi negyvenezer emberből álló 
haderőt kétszeresére tudta felemelni. Nagy 
baj volt azonban, hogy hadserege számára 
egész Németországban és egész Európában 
toboroztatta az embereket, ami azt ered
ményezte, hogy kitűnő emberanyagot hor- 
datott össze, de a hadsereg szellemi 
és erkölcsi egységét megteremtenie nem 
sikerült.

Végre aztán 1733-ban azzal a kijelen
tésével, hogy „minden alattvaló katoná
nak született,” az általános védkötelezett- 
ségre tért át, melyet azonban csak részben 
valósított meg, seregének magvát mégis 
csak a toborzott zsoldosok képezték. Sajá
tos mániája volt, hogy a potsdami testőrség 
számára egész Európában toboroztatta az 
óriás termetű embereket. Ez a testőrség 
volt a király gyenge oldala, mert erre,

A potsdami óriási lestőrség egyik 
tagja.

J. Frigyes Vilmos teslőrséae részé
re egész E urópáböl összeszedte az 
óriásterm etü em bereket. A norvég  
H enrichson, akit c képünk ábrázol, 
több m int két m éter m agas volt.
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szokása ellenére sokat költött. I. Frigyes Vilmos a hadsereg kikép
zésénél vasszigort alkalmaztatott, amely néha a kegyetlenségig fokozó
dott. Elérte azonban ezáltal, hogy a porosz sereg készültségével 
más állam hadserege nem vehette fel a versenyt, legfeljebb szerencsé
sebb lehetett.

A királynak barátja, segítőtársa volt Lipót anhalt-dessaui fejede
lem, akinek modora, gondolkodása mindenben egyezett a királyéval. 
Szintén olyan bárdolatlan, erőszakos modorú férfiú volt, aki habár az 
úgynevezett „gavallér-iskolát” végigjárta az európai udvaroknál, sem 
tudomány, sem művészet iránt nem érdeklődött, hanem csakis a zord 
katonai életmódért tudott lelkesedni.

I. Frigyes Vilmos gondot fordított arra, hogy országának igazságszol
gáltatását is rendezze. Intézkedett, hogy jogtudósok szövegezzék meg a 
porosz polgári törvénykönyvet, de megkövetelte egyúttal, hogy a 
tolvajokra és gyilkosokra drákói büntetéseket szabjanak ki.

Vallási, felekezeti kérdésekben türelmes volt, noha úgy tekintette 
magát, mint az összes európai protestánsok védnökét.

Jellemző volt, amint említettük, a király ellenszenve a tudomá
nyokkal szemben. Csakis az olyan tudományt kedvelte, amelynek gya
korlati hasznát látta. A tudósokat „lusták”-nak, „medvebőrűek”-nek 
nevezte.

A berlini tudományos akadémiát kigúnyolta és költségeire évente 
csak 300 tallért engedélyezett. Wolff bölcsészt felakasztás terhe alatt 
kiutasíttatta Haliéból. Leibnitzről kijelentette, hogy bolond ember, aki 
katonai őrszolgálatra sem alkalmas. Ezen nézetei idővel enyhültek mégis. 
Nagy érdeme volt I. Frigyes Vilmosnak, hogy 1717-ben behozta az 
általános tankötelezettséget és ezzel megteremtette a népiskolai intéz
ményt. Ugyancsak ő rendszeresítette a katonai iskolák intézményét, 
melyet igen magas fokra fejlesztett.

Németország többi államai.

A sok apróbb német fejedelemség meglehetősen tarka és zavaros 
történetének részletes ismertetése helyett nagy általánosságban a követ
kezőkre szoítkozunk.

A braunschweigi választófejedelemség hathatós támogatása mel
lett Hannovert választófejedelemségnek ismerték el. Ehhez a német 
birodalmi gyűlés is hozzájárult, így tehát a protestáns német választó- 
fejedelemségek száma eggyel megszaporodott.
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A hannoveri választófejedelemség 1719 óta Poroszország mellett az 
északnémet államok sorában igen nagy jelentőségre tett szert, amit az is 
bizonyított, hogy az angol trónra a hannoveri választófejedelem került 
1714-ben, eszerint Anglia és Hannover között perszonál-unió létesült.

Hannover mellett említésre méltó Schleswig-Holstein, amely saját
ságos közjogi helyzetben volt. Szorosan véve német területet képezett, 
lakosai is jórészt németek voltak, a hercegség azonban mégis perszonál- 
unióban állott Dániával. Ez a perszonál-unió idővel gyengült és nem
sokára reál-unió lépett helyébe, olyképp, hogy Dánia a nemességnek 
nagy előjogokat biztosított, minek fejében az Dánia mellé sorakozott.

Említhető még a mecklenburg-schwerini hercegség, amely részint 
a porosz, részint a császári féltékenykedésnek képezte hosszú ideig a 
tárgyát. Területén éveken keresztül dúlt a harc, hol poroszok, hol hanno
veriek, hol császári csapatok vonultak be a hercegség területére, sőt 
1716-ban, miután Károly Lipót Nagy Péter cár húgát elvette, orosz 
csapatok is megjelentek itt és csak 1755-ben sikerült a hercegség poli
tikai helyzetét rendezni.

A szász választófejedelemség jelentőségét lebecsülni nem lehetett, 
de kétségtelen, hogy ingadozó magatartása miatt a gyorsan emelkedő 
brandenburgi (porosz) választófejedelemség, majd királyság meglehe
tősen háttérbe szorította. A szász választófejedelemség fejedelmei közül 
említésre érdemes III. János György (1681—91 ), aki a szász hadsereg
nek lett a megteremtője és IV. János György, aki az ország póstaügyét 
fejlesztette ki és Drezdában pompás középületeket emeltetett. A szász 
választófejedelemség külpolitikájában, amint megfelelő helyeken láttuk, 
nem mutatkozott semmi határozottság, mert hol a francia politika 
mellé szegődött (XIV. Lajos idejében), hol a császárral szövetkezett, 
majd Bajorország mellé állott Brandenburg ellen.

IV. János György uralkodásánál is többet jelentett I. (Erős) 
Frigyes Ágost fejedelem szereplése (1694—1733.). Alig 24 éves korában 
jutott a fejedelmi trónra. Rettenetes nagy erejű, óriási termetű férfiú 
volt, aki korának szokása szerint az európai udvaroknál végigjárta a 
„lovagiskolá”-t, vagyis teljes otthoniasságot szerzett magának a kor 
raffinált főúri szokásaiban. Ezeket a tapasztalatokat, „lovagi tanulmá- 
nyok”-at magával hozván, otthon a legszélsőbb élvezetekre adta ma
gát. Pompa, fény, mámor és élvezet: ezek voltak az udvar jelszavai.

Nagy hátrányára volt Szászországnak, hogy a fejedelem elfogadta 
a lengyel királyi koronát is. Mert ebből a szászoknak semmi hasznuk 
nem származott, ellenben káruk annál több.
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Kellemetlenül érte a szász népet az is, hogy a fejedelem áttért a 
katholikus vallásra, ámbár a protestáns lakosságot ebből kifolyólag 
semmi hátrány nem érte, mert a fejedelem távolról sem igyekezett 
másokat vallásválloz tatásra bírni. Legfeljebb arról lehetett szó, hogy a 
németországi protestánsok védelme ezentúl a brandenburgi fejedelemre 
(később porosz királyra) hárult át, másrészt az, hogy a német birodalmi 
gyűlésen a protestáns Szászország nevében egy katholikus fejedelem 
szavazott.

A lengyel korona, mint említettük, nem hozott Szászországnak 
semmi hasznot. Hogy Lengyelország érdekében nagyobb súllyal és 
tekintéllyel léphessen fel, minduntalan pénzbeli és haderőbeli segélyért 
zsarolta a szász népet, ami természetesen elégedetlenkedésre vezetett; 
a fejedelem ennek ellensúlyozására a nemesség beavatkozási jogát a 
kormányzati ügyekbe alaposan megnyirbálta, sőt már annyira ment 
1728-ban, hogy kereken megtiltotta, hogy fejedelmi engedély nélkül 
a nemesi rend bárhol gyűlést merészeljen tartani.

Erős ellenhatást keltett a közvetett adók behozatala is, mert az 
ebből származó jövedelmek jórészt udvari ünnepségeken pazarlódtak el.

Nagy hibája volt a fejedelemnek, hogy az országa anyagi erőit 
nem tudta megbecsülni, amikor pedig költséges passzióihoz neki is, 
mint bármely halandónak pénzre volt szüksége, akkor országos terüle
teket zálogosított, vagy adott cl, így Quedlinburgot, Nordhausent, 
Petersburgot, Ilanaut. Néhány millió tallérért százszor annyi értéket 
dobott oda, pocsékolt el Szászország területi vagyonából. Drezdában 
olyan mesébe illő ünnepségeket rendezett, hogy ezek az ünnepségek 
bármely udvarét, még a franciáét is túlszárnyalták.

Olyan mulatságokat, olyan esztelen pazarlást, minőt I. Frigyes 
Ágost rendezett, nem látott egyhamar Németország. Az élvezetekre 
vágyó lovagok seregestől tódultak Drezdába. Mintha valami őrület 
szállotta volna meg a fejedelmet, az udvart, a nemességet: mindenki 
az élvezeteket, a mámort szomjúhozta.

Természetesen legelői járt a példaadásban maga a fejedelem, aki 
a női nem kiváló tisztelőjeként is mutatkozott. Kegyencnőit csakúgy 
változtatta, mint a ruháját. Königsmark Aurora, Fatime, a török nő, 
Lubomirska hercegnő, Cosell grófnő mind befolyásos személyek lettek 
hosszabb-rövidebb ideig az udvarnál.

A fejedelem, az udvar és az udvar fényében sütkérező nemesség
nek élete nem állott egyébből, mint a kifogyhatlan ünnepélyek, álarcos 
mulatságok sorozatából. Téli ünnepségek, vadászatok, színjátékok kö
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vették egymást. Végül maga a nép is beletörődött ezekbe a mulatsá
gokba, amennyiben odaszegődött kíváncsi szemlélőnek, a fejedelem 
pedig szívesen elmulatott azon, hogy a nép milyen nagy kíváncsisággal 
nézte a fejedelem és az udvar féktelen mulatozását.

Ennék a végnélküli mulatozásnak közvetve volt némi haszna is. 
Az ugyanis, hogy a durvaságok helyébe némi finomabb szokások jöttek 
divatba, az ízlés modorosabb lett, másrészt a nagy pénzforgalom jól esett 
a népnek, végül a főváros szebbnél szebb középületekkel gazdagodott.

Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a szászok nagy ipari haj
lamait a fejedelem könnyelműsége és pazarlása jótékonyan fejlesztette. 
A szász len és posztóipar, a porcellán feltalálása, a Lengyelországgal 
való szoros összeköttetés, a híres lipcsei vásárok nagyban hozzájárultak 
az ország forgalmának emeléséhez.

Thüringia, Hessen-Kassel, Hessen-Darmstadt a nagy német biro
dalom történetében annyira feloldódtak, hogy szereplésük elsőrendűnek 
nem tekinthető.

Nevezetesebbek voltak a pfalzvidéki országok, nevezetesen : a 
pfalzi választófejedelemség, Bajorország, Württemberg, Baden.

A nagy német birodalomnak talán egyetlenegy olyan területe nem 
volt, amelyik annyi csapásnak, szenvedéseknek lett volna kitéve, mint 
a pfalzi vidék. A közép és újkor minden .valamirevaló háborúja érin
tette e szerencsétlen területet. Ehhez részben hozzájárult az is, hogy a 
pfalzi lakosság jórészt kálvinista, tehát protestáns volt. Pfalzot fek
vése pedig predesztinálta arra, hogy akár kelet, akár nyugat, akár észak 
vagy délről indult is el a háború fergetege, okvetlenül végigsöpörte a 
szerencsétlen vidéket.

Pfalznak boldog korszaka tulajdonképp csak egyszer volt : 
Károly Lajos választófejedelem idejében (1648—80.). Atyja a szeren
csétlen V. Frigyes, a cseh „téli” király volt. Abban az időben az egész 
Pfalz vidéke elpusztult. A harmincéves háborúnak nem volt olyan 
borzalma, amely ne nehezedett volna a szerencsétlen Pfalzra. Katho- 
likus, protestáns, német, francia, spanyol, svéd egyaránt pusztította 
és ha nem is pusztította, magában véve a katonai keresztülvonulás 
legalább is annyit jelentett, mint a sáskajárás.

Károly Lajos fejedelem teljesen elpusztítva találta a Pfalzot, de 
fejedelmi kötelességérzete azt parancsolta neki, hogy az országot talpra 
kell állítania. Ez sikerült is. Erről a fejedelemről, mint ritka becsületes, 
törekvő, derék férfiúról illik megemlékeznünk. Mindenekelőtt telepese
ket hívott be országába, hogy az elpusztult szép vidékeket benépesítse.

T olnai V ilágtörténelm e X III . 13
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Adómentesség és különböző kedvezmények ígérete alapján sikerült is 
idegen lakókat vonzani Pfalzba. Erődöket építtetett, ő alapította a 
híressé vált Mannheimot, amelynek fejlődése érdekében kereskedelmi 
és ipari szabadságot engedélyezett.

Az országos bevételeket jórészt a közvetett adónemekre alapí
totta. Rendkívül takarékos volt, felesleges, pénzpocsékoló haderőt nem 
tartott s elérte azt, hogy a csaknem teljesen elpusztult Pfalz, ahová 
sírni és kétségbeesni, mentek a németek, a harmincéves háború után tíz 
évvel teljesen fellendült.

Az egész Pfalz jórészt puszta, leégett, feldúlt, elvadult vidék volt 
trónralépése előtt. Grammont francia marsall azt mondta, hogy farka
sok és rabló hordák tanyája volt a Pfalz, de már tíz év múlva nem
hogy a háború nyomát nem látta, hanem olyan jól állt az ország, mintha 
sohasem pusztított volna azon a vidéken a hadak istene.

Francia csapatok kirabolják a speieri dóm ősi császársírjait, 
m időn X V . Lajos seregei barbár m ódon e lp u sztíto tták  a szerencsétlen  Pfalzot.
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Az igazság kedvéért meg kell jegyeznünk, hogy Pfalz felvirág' 
zását nagyrészben előmozdította a fejedelem példás vallási türelmes- 
sége. Nem tett különbséget lutheránus, katholikus, kálvinista, waldensi, 
baptista között. Türeimessége oly nagy volt, hogy Mannheimban olyan 
templomot építtetett, ahol a hármas beosztás mellett katholikusok, 
lutheránusok és kálvinisták egyszerre tarthattak istentiszteletet.

Az európai hírű heidelbergi egyetemet ő mentette meg az utó
kornak, ez volt az egyetlen egyetem, ahol nem tanították a tudományo
kat felekezeti alapon..

A fejedelem maga járt elől alattvalóinak jó példával a takarékos
ság terén. Költséges, pazar, pénzemésztő mulatságokat nem rendezet: 
csak amikor a fejedelmi tekintélyt kellett a birodalom szempontjából 
hangsúlyoznia. Fejedelmi udvara mindenki számára nyitva állott. Ő volt 
a pátriárkális fejedelmek utolsó példányképe.

Amily példás és elismerésre érdemes volt Károly Lajos uralkodása, 
annyira ellentétes volt utódaié. Amit az előd épített, szerzett, gyűjtött, 
azt az utódok lerombolták, elpusztították. Közvetlen utóda, Károly 
fejedelem csak öt évig ült a fejedelmi székben (1680—85.), de ez is elég 
volt hogy a fejedelmi udvarnál meghonosítsa az esztelen pazarlást és 
a franciáskodó ízlést.

Károly halála után a katholikus fejedelmek kora következett. 
Az agg neuburg-pfalzi Fiilöp Vilmos fejedelem (1685—90.) katholikus 
fejedelmi ágból származott és ha egyoldalúan elfogultnak nem is mutat
kozott, azt mégis elrendelte, hogy a nép vallási kérdéseket ne fesze
gessen, azok felett ne vitatkozzék. Hibájául rótták fel, hogy a jezsui
tákat bebocsátotta Pfalzba, különösen Heidelbergbe. Az ő uralkodása 
alatt történt Pfalz elpusztítása a franciák által, akik XIV. Lajos rende
letére végiggázoltak á szerencsétlen országon, gyilkoltak, raboltak, 
g) ajlógattak és nem kímélték még a speieri ősi császársírokat sem.

János Vilmos fejedelem (1690—1716.) uralma nagyon sértette a 
protestáns lakosságot. A fejedelem buzgó katholikus volt, jezsuiták 
neveltek és szívesen megragadott minden alkalmat, hogy országában a 
katholikus vallást terjessze. Rendeleteket bocsátott ki, amelyek szerint 
a protestánsok kötelesek templomaikat használatra átengedni a kathoii- 
kusoknak s mindenki tartozik a katholikus ünnepeket tiszteletben tar
tani A protestáns fejedelmeknek ez nem tetszett és mindenáron nyo
mást igyekeztek gyakorolni János Vilmos fejedelemre, mire a fejedelem 
bosszankodva, a katholikus Berg hercegségbe helyezte át a székhelyét. 
Utóda, Károly Fülöp (1716—42.) szintén erősen katholikus érzelmű
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fejedelem volt, ami pedig a türelmetlenséget illeti, elődét messze túl
szárnyalta. Ő már minden tartózkodás nélkül arra törekedett, hogy az 
egész Pfalzot katholizálja, a heidelbergi egyetemet átjátszotta a jezsui
ták kezére, székhelyét pedig Mannheimba helyezte át, amelyet katholi- 
kussá igyekezett átgyúrni. A protestánsok helyzete, de általában a 
lakosságé tűrhetetlen kezdett lenni a fejedelem esztelen költekezései és 
erőszakoskodásai miatt, ami azt vonta maga után, hogy a lakosságnak 
tetemes része kivándorolt Észak-Amerikába.

Meg kell emlékeznünk Bajorország történetéről is. Bajorország, 
a Wittelsbachok ősi földje a nagy német birodalom történetében külön 
fejezetet követelhet magának. A reformáció számára nem kínálkozott 
alkalmas talaj, mert a katholikus vallás kizárólagosságát a fejedelmek 
biztosították azáltal, hogy protestánsnak megtelepedni tilos volt itt. 
Az egyházi és nemesi uralom alatt állott az ország. Katholikus Miksa 
szerezte meg országának a választófejedelemséget és megnagyobbította 
felső Pfalz egy részével.

Utóda, Ferdinánd Mária (1651—79.) teljesen jelentéktelen, gyáva 
lelkületű fejedelem volt, aki nem is mert önállóan cselekedni. Készben 
anyja, részben szellemes, életvidor, pompakedvelő felesége, Szavojai 
Adelhaid uralkodott helyette. Külpolitikai szempontból Bajorország 
ekkor teljesen Ausztriához csatlakozott, annak valóságos uszályhor
dozója lett.

Történetileg kétségtelenül nevezetesebb volt az előbbi fejedelem
nél Miksa Emánuel (1679—1726 ), aki örökölte anyja, szavojai Adelhaid 
életvidor, erélyes, de emellett nyughatatlan természetét. Kezdetben, 
a francia csábítás ellenére Ausztriával lépett szövetségre s nőül vette 
I. Lipót császár leányát, Mária Antóniát és hadakozott a törökök, vala
mint a franciák ellen. Minthogy azonban felesége a Habsburg-ház jogain 
igényt tám aszto tta  spanyol trónra, Miksa Emánuel a jövendő remé
nyében átvette Belgium helytartóságát a spanyol korona nevében. 
A spanyol trónhoz való igény a fejedelmet nemsokára annyira uralmába 
kerítette, hogy_ ennek megvalósítása érdekében átpártolt Francia- 
országhoz, ami Bajorországra nézve nagyon súlyos következményekkel 
járt. Höchstádtnél vereséget szenvedett a bajor választófejedelem és 
kénytelen volt francia területre menekülni, a császár pedig birodalmi 
átok alá vetette. Csak az utrechti béke után, 1715-ben térhetett vissza 
Bajorországba. Mindezek ellenére továbbra is vonzódott Franciaország
hoz, amellyel a német császári korona megszerzésére szövetkezett. 
Viszont Ausztriát támogatta a törökök ellen, fiát, Károly Albertet
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pedig I. József császár leányával, Amáliával házasította össze. Annyi 
kétségtelen, hogy Miksa Emánuel nagyravágyó volt, sikereket azonban 
nem tudott elérni, országa pedig emiatt sokat szenvedett.

Utóda Károly Albert (1726—1745.) rendkívül súlyos körülmények 
között vette át a fejedelmi széket, egyénileg azonban távolról sem volt 
az a férfiú, aki a helyzeten erélyes beavatkozással segíthetett volna. 
Kedvelte a tudományokat és művészeteket, de az országos ügyektől 
szinte irtózott. Viszont azonban az érzékies és rengeteg összegeket fel
emésztő életmódot nem vetette meg. Ingadozó jellemű fejedelem 
volt, akinél a vallásosság az érzékiséggel, az országgal való nemtörődés 
a művészetimádással párosult. Az osztrák pragmatika szankciót nem 
ismerte el, ellenben szövetségre lépett Franciaországgal, ami Bajor
országra nézve újabb bajok és szenvedések kútforrása lett.

Württemberg rendkívül sokat szenvedett a harmincéves háború
ban s bajaiból csak lassan tudott kilábolni, mert hercegei vajmi keveset 
törődtek az ország ügyeivel. Vilmos Lajos után (1674—77.) Eberhard 
Lajos következett (1677—1733.', akinek uralma idejében részben a 
nyárspolgárias felfogás, a nemtörődés jutott érvényre, részben pedig 
a hercegi udvar franciáskodó pompaszeretetében merült ki a kormány
zat művészete.

Gyámoltalan, lehetetlen herceg volt Eberhard Lajos. Megtette 
azt, hogy húsz éven keresztül maga helyett uralkodni hagyta 
kegyencnőjét, Gravenics Vilmát, aki az uralomnak le is szüretelte az 
uzsorahasznait. Pénzért adta el ez a céda személy a hivatalokat, a 
bizalmi állásokat, méltóságokat. Grävenics Vilmát a herceg uralkodásá
nak utolsó évében távolították el az udvartól.

Eberhard Lajos utóda, Károly Sándor csak négy évig volt a her
cegi trónon, de ez a négy év elegendő volt arra, hogy rettenetes meg
próbáltatásokba, anyagi zavarokba döntse az országot. Áttért a katho- 
likus vallásra és kijelentette rendeletében, hogy csakis katholikusoknak 
helyezheti kilátásba a hivataloskodást. Óriási pazarlásai miatt állandó 
pénzzavarban lévén, egy Oppenheimer nevű hírhedt bankárnak engedte 
át a hercegség pénzügyeit, adóját. Oppenheimer mint „titkos pénzügyi 
tanácsos” intézte a hercegség pénzügyeit a saját uzsorahasznára és 
égbekiáltó csalásokat, gazságokat követett el. A herceg mindezekkel 
nem törődött, mert neki csak pénz kellett és ha pénzt kapott, erről 
pedig Oppenheimer bőven gondoskodott, akkor nem törődött semmivel, 
hanem újból belemerült irtózatosan erkölcstelen életmódjába. Hirtelen 
halála természetesen véget vetett a gaz uzsorás uralmának is. Az agyon-
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uzsorázott, tönkretett nép dühe, jogos bosszúja kielégülést, lehűtést 
követelt. Az állami bíróság Oppenheimert halálra ítélte.

Az egyházi fejedelemségek a középkori német birodalmi szerve
zetnek voltak a maradványai. Noha a vesztfáliai béke több egyházi 
fejedelemséget világiakkal egyesített, azért a Rajna mentén még mindig 
feles számmal voltak egyházi fejedelemségek. Még azután is négy érsek
ség (Mainz, Trier, Köln, Salzburg), tizennyolc püspökség és egy sereg 
birodalmi apátság ékelődött bele a német birodalom világi szerveze
tébe. Maga az egyházi fejedelemség úgy tekintetett, mint valami egy
házi terület, amelynek egyházi fejedelme csak kezelője volt a fejedelem
ségnek.

A fejedelmi méltóság nem volt öröklődő, hanem választás útján 
töltötték azt be. Ezek a fejedelemségek nem is igen olvadtak be a né
met biroda ómba, mert kezelőjük elsősorban nem németnek, hanem az 
egyház képviselőjének érezte magát. Maguk az érsekek, püspökök,- 
apátok gyakran nem is a fejedelemség területéről valók voltak, hanem 
világi fejedelmi családok sarjai, akik jutalmul kapták a dúsgazdag egy
házi fejedelemségeket. Sőt megtörtént, hogy valakinek nemcsak egy 
eg}házi fejedelemsége volt, hanem hat, nyolc. Maguk a kanonokok is 
több egyházi fejedelemségből húzták a jövedelmüket. Az egyházi feje
delmek javára legfeljebb azt lehet írni, hogy művészetkedvelők voltak, 
városaikat csinosították, szép középületekkel gazdagították és bizonyos 
műízlést honosítottak meg. Sajnos, hogy az egyházi fejedelemségek 
általában a konzervativizmusnak voltak a bagolyvárai. A német csá
szárság természetesen az egyházi fejedelemségekre támaszkodott első
sorban, mert ezek voltak a legtermészetesebb szövetségesei. Amint a 
régi német császárság pusztulásnak indult, ezzel egyidejűleg gyengültek, 
kevesbedtek az egyházi fejedelemségek is.

Megemlítendők még a birodalmi grófok és lovagok, akik fejedelmi 
fennhatóság alá nem tartoztak, hanem valamennyien a császárnak, 
mint a birodalom fejének voltak alárendeltjei. Adót nem fizettek, csak 
a császárnak juttattak önkéntes pénzbeli adományokat. Életcéljuk 
a hadiszolgálat volt, ennek a fejében kapták korlátlan hatalommal 
birtokaikat császári adomány címén. Hogy ezek a birodalmi grófok és 
lovagok birtokaikon várakat építettek és ezeknek a védelmében gyak
ran követtek el törvénysértő cselekedeteket, nem volt csodálatraméltó, 
mert hisz a kor erkölcsei amúgy sem voltak szelídek. A birodalmi grófok 
és lovagok jelentősége történeti szempontból inkább azért érdekes, 
mert hol a német császárnak, hol más fejedelmeknek kínálkoztak fel
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és sokan akadtak, akik idővel nemcsak országos, hanem európai hír
névre, dicsőségre tettek szert. Ezek sereget nem tartottak, hanem csak 
a saját személyükben vállalták el az illető ország seregének vezérletét, 
szervezését.

Az úgynevezett birodalmi városok (szám szeiíní 51) saját autonó
miájuk szerint voltak szervezve s kicsinyben ugyanazokat a jogokat 
gyakorolták, mint a fejedelmek a saját területeiken. A birodalmi váro
sok kivételes helyzete szintén hozzájárult ahhoz, hogy a német biroda
lom alkatrészeinek közjogi, felekezeti, gazdasági, védelmi szakadozott- 
sága fokozódjék. A birodalmi városokban a hagyományos rokonsági 
kötelék döntött a városi uralom szempontjából. Polgármester, tanácsos, 
városi méltóság, főhivatalnok csak az lehetett, aki beletartozott az 
előkelő családok rokonságába. A birodalmi városoknak egészséges 
politikai szervezetük nem volt és csak nagyon kevés őrizhette meg 
továbbra is a jelentőségét. Nevezetesebbek voltak közöttük Nürnberg, 
Ulm, Augsburg, Frankfurt a Majna mellett, Köln, Bréma, Lübeck, 
Hamburg.

Ami Ausztriát illeti, tagadhatlan, hogy ebben a korban az osztrák 
császárság, illetőleg a Habsburgok uralma alá tartozó terület volt a 
legnagyobb Európában. A Bodeni-tótól az erdélyi Kárpátokig, az 
Adriai-tengertől az Odera alsó vidékéig terjedt Ausztria, amelyhez 
hozzátartoztak, mint melléktartományok: Belgium, Milano, Nápoly, 
Szárdinia is.

Ez a rengeteg terület nem alkotott egységes birodalmat, hanem 
csak országok konglomerátuma volt, amelyet diplomáciai agyafúrtság, 
politikai szédelgés, a népeknek kijátszása egymás ellen, udvari 
és fejedelmi ravaszság tudott együtt tartani. Megvesztegetés vagy meg
félemlítés, rábeszélés vagy erőszak voltak itt az uralkodás eszközei.

A császárok még letették az esküt egyik-másik leigázott ország 
alkotmányára, minthogy azonban az ő lelkiismeretüknek más, idegen 
kátéja volt, egyáltalán nem tartották szükségeseknek az ilyen eskük 
megtartását. A rendeket, országgyűléseket látszólagosan figyelemre mél
tatták, de csak azért, hogy a formalitáspk útvesztőjében annál inkább 
azt tehessék, amit akarnak. VI. Károly még a jobbkezének három ujját 
magasra tartotta az alkotmányos eskü letétele alkalmával, utódai már 
megelégedtek azzal, ha az eskümintát úgy ahogy, előolvasás után elda
dogták.

Az erőszak és a megvesztegetések azt hozták magukkal, hogy 
a rendek és országgyűlések nevetségesekké váltak, mert minden önérzetü
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két levetkőzve a császárral szemben a legmélységesebb alázatra vete
medtek. A császári korona alá tartozó országok rendéiből annyira kive
szett az önérzet, hogy a pragmatika szankciót minden fenntartás, ellen
biztosíték nélkül fogadták el, sőt az alázatosságban valósággal túllici
tálták egymást. Jellemzésül ideiktatjuk, hogy mikor VI. Károly trónra 
lépett, alsó-ausztriai „hűségben legengedelmesebb rendei boldogságuk 
csúcspontjára hágtak akkor, amikor magukat ő császári felsége lábai 
elé rakhatták.”



Nagy F rigyes kora.

Nagy Frigyes ifjúsága.

Európa 1740 körül nagy átalakulások előtt állt. Az önkényuralom 
amelynek jelszava XIV. Lajos francia királynak büszke mondása volt : 
az állam én vagyok — kezdte lejárni magát s derengeni kezdett a fel
világosodott abszolutizmus kora, amelynek első nagy képviselője 
II . Frigyes porosz király volt, akit a történelem a Nagy melléknévvel 
tiszLelt meg. Nagy Frigyes XIV. Lajos büszke mondásával egy szeré
nyebben hangzó, de tartalmasabb másik királyi jelszót állított szembe : 
„A király a nép első szolgája.” S ez a jelszó, amely az uralkodó jogai 
helyett az uralkodó kötelességét hangsúlyozta, a lejárt monarkhikus 
államformát új erkölcsi tartalommal töltötte meg és újra életképessé 
tette. A felvilágosodás mozgalmának alapgondolatát foglalta össze 
Nagy Frigyes ebben a jelmondatában s minthogy ez a jelmondat nem
csak üres szó volt nála, hanem meggyőződés, amely minden cselekedetét 
irányította, a XVIII. század második felét méltán nevezték el róla Nagy 
Frigyes korának.

Nagy Frigyes 1712 január 24-én született. Atyja, a szigorú I. Frigyes 
Vilmos porosz király, fiának nevelését több kitűnő férfira bízta, akik 
közül legnagyobb hatással egy francia ember, Duhan Jakab volt a király
fira. A király maga állapította meg fia nevelésének az elveit: azt kívánta, 
hogy fia jó keresztény, jó gazda és jó katona legyen.. A nevelés azonban 
látszólag nem úgy sikerült, mint az atya kívánta. Duhan nagyon meg
szerettette a királyfival a Irancia irodalmat és a könnyed francia modort, 
amely akkor egyértelmű volt a finomabb műveltséggel s az ifjú Frigyes, 
aki a zenét is nagyon kedvelte, különösen a fuvolázást, hamarosan 
megunta atyja szigorú nevelési rendszerének egyhangúságát és sivár
ságát. Tizenhat éves korában ellátogatott a drezdai udvarba, ahol akkori
ban nagyon szabad élet folyt s maga is kicsapongó, dáridózó életet kez
dett és adósságokba verte magát. Atyja nagyon megharagudott rá ezért
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Nagy Frigyes gyermekkorában néniével, Vilmával, 
ak it a k irály  legjobban szeretett csa lád ján ak  tagja i k özött.

& több ízben tanuk előtt is leszidta, sőt meg is fenyítette Frigyest. Külö
nösen azért haragudott, hogy fia nem volt nyílt és őszinte természetű 
s ebből azt következtette, hogy gyáva is.

Frigyes királyfit ekkor, tizennyolc éves korában érte élete első 
nagy megpróbáltatása, amely egyszerre más emberré alakította és kifej
lesztette benne a nagy embert. A királyfi elhatározta, hogy menekül 
az atyai hatalom szigorúsága alól és Angliába szökik. Két hadnagy
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pajtása, Kalte és Keith, segítették elő szökését. De eredménytelenül, 
Egy apród elárulta a királynak a titkot s a király elfogatta Frigyest 
Mannheimban. A királyfi nyiltan megvallotta szándékát és megnevezte 
segítőtársait is, mert azt hitte, hogy két hadnagy pajtása úgy is meg
menekült. De csak Keith jutott el Hollandiába, Ivattét Berlinben letar
tóztatták.

Mind a hármuk fölött a köpenicki hadbíróságnak kellett ítéletet 
mondani. A hadbíróság 
Keithet, aki megszökött, 
halálra ítélte, Kattét pedig 
lefokozásra és örökös vár
fogságra. A trónörököst 
nem ítélte cl, mert úgy 
vélte, hogy a trónörökös 
dolga csak a királyi csalá
dot illeti. A királynak az 
volt a szándéka, hogy fiát, 
akit érdemetlennek tartott 
a trónra, ha kell, fenyege
téssel is rábírja arra, hogy 
lemondjon a trónutódlás 
jogáról. De a királyfi ellen
állt a fenyegetésnek s mi
kor a császár is közbeve
tette magát érdekében, a 
király elhatározta, hogy 
megkegyelmez fiának. Kat
tét azonban halálra ítélte 
és ki is végeztette, köz
vetlen közelében annak az 
épületnek, ahol Frigyes
királyfi fogoly volt. A királyfi ájultan roskadt össze, mikor jóbarátját 
ablakai alatt vitték a vesztőhelyre. De e perctől fogva megváltozott. 
Belátta, hogy vétkezett. Közölte vele a tábori lelkész, hogy a király 
megkegyelmezett neki s tíz nap múlva letette atyja kívánsága szerint 
a vezeklő esküt.

Atyja erre elhatározta, hogy maga fogja őt nevelni s már másnap 
beállította Küstrinbe, a kamarai igazgató mellé gyakornoknak.

„Azt akarom — írta a király — hogy a fiam verje ki a fejéből

Katie János porosz hadnagy.
I. Frigyes V ilm os porosz király k ivég ezte tte , mert se
géd k ezett 18 éves fián ak , a későbbi N agy  F rigyesn ek , 
aki a szigorú apai hatalom  elő l A ngliába akart m ene

külni.
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a francia és az angol mókát, ne legyen semmi más, csak porosz ember, 
szolgálja hűségesen ura atyját és keblében német szív dobogjon.”

Frigyes megemberelte magát, csakhamar áttekintést szerzett a 
politikai és közigazgatási kérdésekről és atyja nagy bámulatára könyvet 
is írt „Poroszország mai politikája” címmel, amelyben mintegy kifej
tette jövő uralkodásának programját. Egy év múlva Berlinbe ren
delte őt atyja s 1732-ben ezredessé nevezte ki bizalma jeléül, hogy 
most már beletanuljon a gyakorlati katonáskodásba is. A következő 
évben meg is házasította a fiát, aki bár nem szívesen, feleségül vette 
atyja kívánságára Erzsébet Krisztina braunschweig-beverni hercegnőt. 
Frigyes feleségével rheinsbergi várkastélyába vonult vissza, ahol kitűnő 
férfiak társaságában, a természet ölén irodalmi és filozófiai tanulmányok
kal és zenével foglalkozott. Belépett a hamburgi szabadkőművespáholvba 
is, majd levelezést kezdett Voltaire-rel, a francia felvilágosodás moz
galmának kiváló vezérével. Voltaire benne látta a jövendő nagy feje
delmet, aki a béke uralkodója lesz s népének javát s a művészetek és 
tudományok érdekeit fogja szolgálni. Ekkor írta Frigyes Anti-Macchia- 
velli című munkáját, amelyben a nagy. olasz nemzeti politikussal szem
ben felállítja a maga uralkodói eszményképét. Ebben a munkájában 
mondta ki először, hogy a király népének első szolgája. Első kötelessége 
az igazságosság, második kötelessége alattvalóinak megvédelmezése 
idegen támadások és fenyegető veszedelmek ellen.

Atyjával egyre meghittebb és bizalmasabb viszonyba került, 
mert a király belátta, hogy az irodalmi és művészeti hajlandóságokkal 
jól összeférnek a politikai és katonai erények is. S mennél keserveseb
ben csalódott az osztrákokban, annál nagyobb reménnyel tekintett fiára.

„ Itt a fiam, aki meg fog bosszulni engem !” — így kiáltott fel 
egy ízben fia hallatára, mikor Ausztriáról volt szó.

A fiatal uralkodó, aki apja halála után, 28 éves korában lépett a 
Hohenzollernek trónjára, ellenállhatatlanul meghódított mindenjdt, 
akivel érintkezett. Kecses, kis ember volt, de ragyogó nagy kék szeméből 
lángész sugárzott ki. Nagy műveltsége volt, elhatározásaiban villám
gyors és sziklaszilárd elhatározásának a megvalósításában. Hirtelen, 
szenvedélyes és epés természeténél fogva miniszterei és tábornokai szá
mára nem volt soha kényelmes uralkodó. De amíg kíméletlenül megrótta, 
ami nem tetszett neki, addig azt, amivel meg volt elégedve, hálás elisme
résben részesítette. Másrészt önmagával szemben is nagyon szigorú és 
követelő volt. Tudományos és költői munka és olvasmány, valamint 
szellemes társaság nélkül nem tudott élni.
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Az új uralkodón volt most a sor, hogy valóra váltsa mindazt, amit 
trónörökös korában a fejedelem feladatának hirdetett.

„Legfőbb istenem a kötelesség” — írta Frigyes haldokló atyja 
ágya mellől Voltairenek. Minisztereinek pedig ezt mondta :

„Azt hiszem, hogy az állam érdeke az én érdekem s hogy nekem 
nem lehet oly érdekem, amely ugyanakkor nem érdeke az országnak is.

I la valamikor az én érdekem összeütközésbe kerülne az ország érdekével, 
az utóbbit illesse meg az elsőség.”

Es amit vallott, azt meg is tette. Uralkodásának harmadik napján 
elrendelte a kínvallatás eltörlését. Csak tömeggyilkosság és felségárulás ese
tében hagyta meg a kínpadot. Ő volt az első fejedelem, aki ezt megtette. 
Néhány nappal később pedig a következő híres határozatot hozta :

„Az én országomban tűrni kell minden vallást. Egyik vallás sem 
nyomhatja el a másikat s minden alattvalómnak megvan az a joga, 
hogy a maga módján üdvözülhessen.”

Nagy Frigyes porosz király tábornokai és miniszterei társaságában.
A nagy király v isszaá llíto tta  az apja á lla l nem tűrt udvari p om pát és szívesen fo ly ta to t t  

szellem es társalgást b izalm as em bereivel barátságos összejövetelek  a lk alm ával.
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De a fiatal uralkodó, akinek ilyen felvilágosult volt a gondolkozása, 
távol állt attól, hogy korlátlan uralkodói hatalmának a legkisebb mor
zsáját is feláldozza s mikor az anhalt-dessaui herceg nem átallotta előtte 
azt a „tekintélyt” hangoztatni, amely őt az uralkodó elődeinél megillette, 
a fiatal király ezt a kemény választ adta neki:

„Minthogy én vagyok a király, azt akarom, hogy én legyek az 
egyetlen, akinek tekintélye van.”

Reformálta Frigyes hamarosan a hadsereget is. A potsdami „óriás 
ezredet,” amely atyja temetésén vonult fel utoljára, feloszlatta, csak 
egy testőrzászlóaljat tartott még belőle. Azután a porosz hadsereg 6S 
gyalogzászlóalját 83 zászlóaljra egészítette ki, felállított egy új huszár
ezredet és néhány új iovasszázadot. Az udvart is újjászervezte. Vissza
állította a régi udvari méltóságokat, amelyeket takarékos atyja meg
szüntetett. A király udvara ízléses királyi pompát öltött, hogy külső
leg is emelje a király méltóságát.

Miután hintón beutazta országát, hogy személyesen fogadja alatt
valóinak a hódolatát, visszavonult rheinsbergi várkastélyába, ahol meg
kezdődött a régi vidám élet. Ebben az időben halt meg a Habsburg-ház 
utolsó férfitagja, VI, Károly császár. Mikor a futár hírül hozta Rheins- 
bergbe a császár halálát, Frigyes király elsápadt, mert érezte, hogy ütött 
a cselekvés órája. A nagy esemény hatása alatt ezt írta Voltairenek : 

„Itt a perc a régi államrendszer teljes felforgatására.!”

Mária Terézia trónralépésc.

Akkor persze még nem sejtette Frigyes, hogy Ausztria ifjú császár
nője egyenrangú ellenfele lesz. Huszonhárom éves, amazoni termetű, 
egészségtől duzzadó, gyönyörű arcú asszony volt Mária Terézia, mikor 
III. Károly halála után a pragmatika szankció értelmében trónra lépett. 
III. Károlynak Ezsébet Krisztina királynővel való házasságából ugyanis 
mind leánygyermekek születtek. Volt ugyan egy fia, de az már csecsemő
korában meghalt, úgyhogy a trón örököse a legidősebb főhercegnő, Mária 
Terézia lett.

Mária Terézia szépségét, valamint erélyességét és családias hajla
mait anyjától örökölte. Külsőleg is nagyon hasonlított hozzá, de a hatás, 
melyet anyja egyénisége gyakorolt reá, belsőleg is hasonlóvá tette őt 
hozzá. Már gyermekkorában úgy nevelték, mint akire nagy hivatás vár. 
Az ismeretek minden ágában a legjelesebb mesterek oktatták. Művészet,
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tánc, zene, sport, amellett az általános műveltség körébe vágó stúdiumok, 
továbbá a kormányzás, közjog, nemzetközi jog mind olyan tárgyak vol
tak, melyeket el kellett sajátítania legalább főbb vonásokban s ráadásul 
ezek mellé meg kellett tanulnia a francia, német, olasz, latin és más 
nyelveket, természetesen a magyar nyelvet nem, mert a magyar nyelv 
ekkor még Magyarországon is száműzött volt és az országgyűléseken a 
rendek állandóan latinul tanácskoztak.

Szülőinek gondos irányítása és tanítóinak vezetése mellett az évről- 
évre mind szebben fejlődő főhercegnő az ismeretek terén rendkívüli 
előmenetelt tett. Korán megértette a reá váró feladatok fontosságát s ez 
a tudat, valamint az, hogy a kormányzat ügyeiben önállóan kell eljárnia, 
ítélőtehetségét igen korán kifejlesztették. Minden iránt érdeklődött és 
mindenről véleményt tudott alkotni. Emellett megvoltak benne a leg
vonzóbb női tulajdonságok. Meleg kedélye és páratlan szívjósága mel
lett ott találhatók jellemében a pompa kedvelése és a jólét nagy szere- 
tete. De mindezek összhangban élnek nála s nem teszi zavarossá vagy 
egyenetlenné jellemét az a másik fővonása sem, hogy tudott asszonyosan 
akaratos, illetőleg erélyes lenni, annyira, hogy ebben még legközvetle
nebb környezete sem volt képes befolyásolni.

Már tizenhat éves kora óta résztvett az államtanács ülésein, ahol 
okossága gyakran fején találta a szöget. Életepárját is szabadon választ
hatta meg, amit akkoriban ritka fejedelemnő tehetett meg. Lotharingiai 
Ferenc herceg, Lipót lotharingiai herceg és Erzsébet orléansi hercegnő 
fia volt a kiválasztott, aki 1723 óta a bécsi császári udvarban élt s 1735-ben 
a bécsi béke következtében Lotharingiát a toszkánai nagyhercegséggel 
volt kénytelen elcserélni.

Igazi szerelmi házasság volt ez. A vőlegény huszonhét esztendős 
volt ekkor, a menyasszony pedig tizenkilenc. Lotharingiai Ferenc ideálja 
volt a szép és a jellemes férfinak. Magyarországon azért is kedvelték őt, 
mert tudták róla, hogy a magyarok irányában rokonszenvvel viseltetik. 
Eszes, élénk temperamentumú, 'munkaszerető és nemes kedélyű társat 
nyert Mária Terézia az ő férjében, kinek mindössze az volt a fogyatékos
sága, hogy a hadviseléshez keveset értett, jóllehet az udvar mindenáron 
hadvezért akart volna belőle nevelni.

Ferenc nagyherceg az esküvő után tagja lett a Habsburg-uralkodó- 
háznak, de személyét illetően lemondott minden örökösödési jogról a 
Habsburgok országaira vonatkozólag. Az utolsó Medici halála után, 
Florenzben fogadta szép ifjú feleségével együtt a toszkánaiak hódolatát, 
de az ifjú pár állandóan Bécsben tartózkodott. Benső vonzalom fűzte
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Mária Terézia osztrák császárnő cs Magyarország királynője.
N ehéz v iszon yok  k özött lépett a trónra, m ert az európai uralkodók közül sokan nem  akar
ták  elism erni a pragm atika szan k ció t, am ely  a H absburgok nőágának  örökösödését m ondta  
ki. A fegyveres tám ad ások at a k irálynő csak a m agyarok  tám ogatásáva l b írta visszaverni 
az osztrák örökösödési háborúban. A hétéves háborúban legnagyobb  ellen ségét, N agy  F ri
gyes porosz királyt is m egtörte . A zu tán  m inden erejével azon vo lt, hogy  országainak jó

létét em elje. T izenhat gyerm eke közül II. József és II. L ipót m agyar k irályok  lettek .

egymáshoz Mária Teréziát és Ferencet, annál is inkább, mert Mária 
Terézia, aki az eszesebb és az energiknsabb volt kettőjük .közül, csak a 
férjet látta a szép, deli, élni szerető és ügyes Ferencben, sohasem a feje
delmet. Ferenc volt első és egyetlen szerelme s mikor 1765-ben férjét a 
korai halál elragadta, Mária Terézia soha többé nem vetette le az özvegyi 
gyászt. Addig boldog családi életében találta meg a vigasztalást és 
enyhülést a veszedelmek idejében.

VI. Károly császár 1740 október 20-án meghalt s az alig 23 eszten
dős Mária Terézia zokogva fogadta minisztereinek hűségesküjét. Ha a 
fiatal uralkodónőnek magának nem lett volna elég ereje az uralkodásra,
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minisztereire nem számíthatott volna. Csupa öreg úr volt a kormányon, 
akik nem igen állhatták volna meg helyüket az új, nehéz viszonyok 
között. A szerződések erejében bizakodtak, amelyeket még VI. Károly 
császár kötött a külföldi államokkal, hogy leánya örökösödési jogát a 
pragmatika szankció alapján jó eleve biztosítsa. De e szerződések csak 
papiroson voltak meg s Ausztriának nem volt meg a hozzávaló ereje, hogy- 
a szerződéseknek súlyt is adjon. A jövedelmeket a pazarló udvartartás, 
a szerencsétlen háborúk és a hanyag közigazgatás mind fölemésztették, 
az államkincstárban százezer tallér készpénz volt csak s a haderő a való
ságban alig rúgott 63.000 főre s az is szét volt szórva egész Európában, 
Belgrádtól Brüsszelig. A lovasság nagy része Magyarországban volt, a 
gyalogság Belgiumban és Milanóban. Csehországban egy zászlóalj gya
logság és egy század gránátos volt csak, Felső-Ausztrijiban egy ezred 
dragonyos, Sziléziában három zászlóalj gyalogság és két század gránátos. 
Valamirevaló tábornok is alig akadt egy-kettő. Ilyen szomorú körülmé
nyek között foglalta el trónusát Mária Terézia, amelyet csakhamar vészes 
háborúk árán kellett megvédenie és biztosítania.

Csakhamar kitűnt, hogy a pragmatika szankció nem egyéb írott 
malasztnál. Káráig Albert bajor választófejedelem volt az első, aki igényt 
tartott VI. Károly császár trónjára s bécsi követe útján nyomban tilta
kozott Mária Terézia trónralépte ellen. A spanyol Bourbonok szintén 
tiltakoztak. Szavoja-Piemont Lombardiát akarta elfoglalni, III. Ágost 
szász választófejedelem és lengyel király pedig arra hivatkozott, hogy ő 
I. József leányának a férje.

Ausztriában nagyon ingadozott a hangulat. Mária Terézia minisz
terei is kétségbeestek, mert szívük mélyén éppenséggel nem voltak meg
győződve Mária Terézia egyedüli örökjogáról. Bécsben lázadó plakáto
kat ragasztottak ki a falakra Károly Albert érdekében s az osztrák és 
a cseh nemesség is Károly Alberthez szított. A bécsi porosz követ ezt 
írta haza urának :

„Becs és az ország lakossága nyíltan és leplezetlenül Bajorország 
mellett foglalt állást és kétségtelen, hogyha a bajor választófejedelem 
csak két század élén idejönne, minden az övé lenne.”

Frigyes porosz király is elhatározta, hogy megragadja a kedvező 
alkalmat. Bár arra nem gondolt, hogy Ausztria fennállását lehetetlenné 
tegye, vagy hogy a császári koronát a Habsburg-Lolharingiai háztól 
elragadja, azt föltette magában, hogy Sziléziát meghódítja és országát 
nagyhatalommá teszi. Tehát 1740 december 16-án minden hadüzenet 
nélkül bevonult 27.000 emberrel és 74 ágyúval Sziléziába. Manifesztumá-
Tolnai V ilágtörténelm e X III . 14
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ban kijelentette a király, hogy meg akarja védelmezni Sziléziát minden 
támadás ellen és támogatni akarja Mária Teréziát. Egyben Szilézia lako
sainak teljes vallásszabadságot biztosított. Sziléziának túlnyomóan 
protestáns lakossága ujjongva fogadta a poroszok benyomulásának hírét. 
A királyban nem ellenségüket, hanem barátjukat és szabadítójukat 
látták. Frigyes király bevonult Boroszlóba, amelynek lakossága öröm
ujjongva fogadta, mert Mátyás király óta nem láttak falaik között ural
kodót. Sziléziát csaknem kardcsapás nélkül szállták meg a poroszok.

Bécsben követe útján ugyanekkor a következő szerződési ajánla
tot tétette Frigyes : elvállalja Mária Terézia német birtokainak meg
védését minden támadás ellen, rászavaz Lotharingiai Ferencre a császár-

Lotharingiai Ferenc.
Toszkánai nagyherceg, Mária Terézia férje és I. Ferenc n éven  n ém et császár v o lt . M int az 
osztrák sereg főparancsnoka, részt v e tt  a törökök  ellen v ív o tt  hadjáratban , d e nem  sok  
jelét ad ta  hadvezéri képességének. Mária Terézia k orm ányzótársává te tte , de nem  já tszo tt  
nagyobb  szerepet a p olitikáb an . Inkább tu dom án yok k al és m ű vészetek k el fog la lkozott. 

Szép, boldog család i életet élt.
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választáson és kétmillió forint előleget ad a megszorult Ausztriának. 
Mindennek fejében az övé lesz egész Szilézia. Lotharingiai Ferenc, akit 
időközben Mária Terézia társuralkodóvá nevezett ki, a porosz követ 
előterjesztésére szenvedélyesen így fakadt k i :

„Inkább a törököt lássam Bécs előtt, inkább lemondok Német
alföldről Franciaország javára, inkább megadok bármit Bajorországnak 
és Szászországnak, mint hogy lemondjak Sziléziáról.”

Bár az osztrák miniszterek megfontolásra méltónak ítélték az 
ajánlatot, Mária Terézia, aki sziklaszilárdan meg volt győződve örökösö
dési jogáról s akit felháborított a poroszok betörése Sziléziába és mélyen 
sértett az a föltevés, hogy meghátrál a porosz király előtt, akinek erejét 
úgy, mint az egész világ, ő is lebecsülte, éles szavakkal véglegesen vissza
utasította az ajánlatot és megparancsolta gróf Neipperg morvaországi 
táborszernagynak, hogy nyomuljon előre 17.000 főnyi seregével Felső- 
Sziléziába. Ezzel eldőlt a kocka és megkezdődött az évekig tartó osztrák 
örökösödési háború.

A két ellenséges hadsereg Mollwitz falva mellett találkozott. Az 
ütközet első felében az osztrák lovasság győzött, úgyhogy a király el
veszettnek tartotta már az ütközetet és délután négy órakor hadvezéré
nek, Schwerinnek tanácsára elhagyta a csatamezőt. Schwerin késő dél
után újabb rohamot kísérelt meg s a porosz gyalogság rettenetes sortiize 
megbontotta az osztrák gyalogság hadsorait, úgyhogy az osztrák sereg 
futásnak eredt. A lovasság födözte a menekülést s a poroszoknak néni 
volt friss lovasságuk az üldözéshez. Mindamellett a poroszoké volt a 
diadal s Frigyes, mikor értesült a váratlan fordulatról, nagyon meghara
gudott Schwerinre, mert oly sietve elküldte őt a tűzvonalból.

Különösen a magyar Csáky-huszárok tüntették ki magukat ebben 
a csatában, akik közel voltak hozzá, hogy a menekülő porosz fejedelmet 
elfogják, de egymaguk az ütközet sorsának megfordítására nem voltak 
képesek. A magyar huszárság Európa figyelmét és csodálatát ebben a 
háborúban vonta először magára.

A váratlan diadal, amelyet az ifjú Poroszország aratott Jenő szavojai 
herceg régi csapatain, teljesen megváltoztatta a politikai helyzetet, mert 
most már bátorsága támadt Bajorországnak és SzászGrszágnak is a 
támadásra, amely sikerrel kecsegtette őket. A politika szálai Fleury- 
nek, Franciaország agg, bíbornok politikusának a kezében futottak össze. 
Fleury minél jobban meg akarta gyöngíteni Ausztriát s ezért a császári 
koronát is a bajor választófejedelemnek szánta. Gróf Belleisle, Francia- 
ország marsallja most sorra járta a német választófejedelmeket, hogy

41*
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biztosítsa Károly Albert császárrá való választását és szövetségre bírja 
őket Ausztria ellen. A szövetség létre is jött Spanyolország, Francia- 
ország, Bajorország és Poroszország között. Frigyes király tizenöt évre 
szerződött a franciákkal. Franciaország megígérte, hogy "biztosítja Fri
gyesnek Alsó-Sziléziát Boroszlóval, sereget küld Bajorországba s egy 
másodikat Hollandia ellen. Ezzel szemben Frigyes megígérte, hogy Károly 
Albertre szavaz. A szerződés hírére, mint a bécsi angol követ írja :

„Az osztrák miniszterek halálsápadtan roskadtak hátra székeikbe, 
csak erjij szív maradt állhatatos, a királynő szíve.”

Az egyesült franciák és bajorok csakhamar elfoglalták Fclső- 
Ausztriát és Linzet s benyomultak Alsó-Ausztriába is. A főváros, Bées 
védtelenül várta a győzők bevonulását s.az udvar Grácba menekült. 
De a franciáknak Ausztria ekkora megalázása nem állott érdekükben, 
hiszen Ausztria helyébe nem akarták Bajorországot naggyá tenni. Azon
kívül Frigyes porosz királyban is bizalmatlankodtak, aki hónapok óta 
nem mozdul Sziléziából és nem volt hajlandó Bécs felé előrenyomulni. 
Ennélfogva a franciák arra kényszerítették Károly Albertet, hogy Bécs 
elkerülésével nyomuljon északra Csehországba s biztosítsa magának a 
cseh választófejedelem szavazatát is.

Ennyi ellenség között Mária Terézia és a Ilabsburg-monarkhia 
sorsa — úgy látszott — meg van pecsételve. Ekkor a királynő merész 
lépésre szánta el magát. Tanácsosai ellenére elhatározta, hogy kibékül 
a magyar nemzettel s a magyar nemzet lovagiasságához fog folyamodni 
kétségbeesett helyzetében.

Az 1741-iki országgyűlés.

A végveszedelemtől a Habsburg-dinasztiát és Mária Teréziát egyedül 
Magyarország menthette meg. Annyira élt ez a tudat Mária Terézia lelké
ben is, hogy mikor mindenfelől a legnagyobb veszedelmek vették körül, 
a magyarok oltalmába ajánlotta magát és őket kérte fel uralkodóháza 
megmentésére. A magyar nemzet a válság ezen forrongó napjai között 
is megtartotta a törvényes álláspontot. A pragmatika szankció azon ren
delkezését, hogy a Habsburgok fiágának kihaltával a nőág vegye át 
az ország és az örökös tartományok kormányát. Ellenállott a csábítá
soknak, sőt annyira magáévá tette királynője ügyét, hogy kész volt 
azL fegyverrel is megvédelmezni.

Mária Teréziát a Magyarországon általánosan jelentkező királyhű
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hangulat arra bírta, hogy elrendelje a magyar országgyűlés összehívását. 
Időközben azonban a királynő beteg lett és életet adott a trónörökösnek, 
ki a keresztség'ben József nevet kapta és anyja halála után II. József 
név aiatt kormányozta a magyar és osztrák birodalmat.

A magyarság már az országgyűlés megkezdése előtt nagy áldoza- 
tokát hozott királynőjének. Egymás után állította ki az ország és a hatá
rok védelmére szolgáló csapatokat, melyek készek voltak azonnal a 
harctérre elindulni. A bécsi udvaroncok rágalmai eleinte nagyon bizal
matlanná tették a királynőt, aki hitelt adott azoknak a koholmányok
nak, hogy a magyarok hűségében megbízni nem lehet és a harctérre 
küldendő csapatok ellene fogják használni fegyverüket.

A rágalmaknak és az ármánykodásoknak ez a hatása azonban csak 
addig tartott, amíg kormányzótársa és férje, Lotharingiai Ferenc fel 
nem világosította őt az osztrák miniszterek rosszindulatáról. Bizalmatlan
ságát ez a felvilágosítás megszüntette s többé nem is gondolt a megoldás 
másféle lehetőségére.

A királynő ügye a felső táblán különben is nyerve volt, hiszen az 
ottlévő főurak és főpapok már érdekeiknél fogva is mellette voltak. 
Aztán halogatásra sem volt idő többé, mert Nagy Frigyes és a bajor 
választófejedelem szövetséget kötöttek s a bajor választófejedelem már- 
már Felső-Ausztriába vezette seregét. Az osztrákok szívesen főhercegükké 
választották volna s kétségtelenül Bécs is meghódol, ha nem kapja még 
idejekorán Magyarországtól azt a figyelmeztetést, hogy a magyar csapatok 
úgy elpusztítják városukat, hogy kő kövön nem marad, ha a bajor 
választóval paktálni mernek.

A királynő 1741 június 20-án érkezett kíséretével Pozsonyba. Nagy 
lelkesedést keltett megjelenése, mert évek óta nem történt már, hogy a 
magyar király személyesen jelen legyen az országgyűlésen. A Habsburgok 
legtöbbje megelégedett azzal, hogy magát megkoronáztatta s többé nem 
mutatta magát az országban. Az országgyűlés késznek mutatkozott a 
királynő támogatására, de szolgálatai ellenében némi nemzeti engedmé
nyeket követelt. Nevezetesen a magyar minisztérium felállítását, a 
Magyarországra vonatkozó dolgoknak magyarokkal való ellátását, 
magyar haditanácsot. Ezen feltételekhez kötötte a nemzet a királynő 
férjének, Lotharingiai Ferencnek kormányzótársául való elisme
rését is.

A bécsi politika hagyományos rendszere azonban sokkal erősebben 
élt Mária Terézia lelkűidében, hogysem e kiváltságokat teljesítette volna, 
ígéretet te tt általánosságban a sérelmek orvoslására, de azok érdemleges
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tárgyalásába belemenni nem akart. Az országgyűlés nem is állította oda 
e követeléseket makacsul a királynő elé, sőt lojálisán hallgatott, mikor 
arról volt szó, hogy most csak a birodalom megmentése alkothatja a ta
nácskozások tárgyát. A koronázás a pozsonyi vártemplomban rendkívüli 
nagy pompával ment végbe és az ország minden részéből összesereglettek 
a vármegyék kiküldöttei, hogy az uralkodópár előtt szerencsekívánataikat 
kifejezzék. A nemzet valósággal körülrajongta az amazoni termetű feje
delemasszonyt, akinek felettébb jólesett az a nagy lelkesedés, melyet a 
magyarság minden rétegében tapasztalt. A történelmi hagyományosságú 
koronázási dombon ezúttal egy nő jelent meg Mária Terézia személyé
ben, hogy a szokásos és jelképes kardvágásokat intézze, melyeknek az 
volt az értelmük, 
hogy az országot 
bármelyik irányból 
jövő ellenség ellen 
megoltalmazza.

A koronázó 
szertartás alkalmá
ból nem maradtak 
el természetesen 
azok az ünnepélyek 
és ünnepélyes fel
avatások sem, me
lyek minden ilyen 
eseménykor a koro
názás egyik neve
zetes mozzanatát 
és kiegészitő részét 
szokták alkotni.

A koronázás 
megtörténte után 
az udvar pár napig 
még Pozsonyban 
tartózkodott, hon
nan nemsokára a 
viszontlátás ígére
tével tért vissza 
_  , , Mária Terézia a koronázási dombon.

* ^  '  1SZ0I1  a  j{£p a pozsonyi koronázás azon j e l e n e t é t  ábrázolja, m időn a
lóf'Q c Iiííttipi-  királynő arat) lován  fö lv ág ta to tt a koronázási dom bra, liogv  az
id id b  bu AKcU i Ct Iici ország kardjával megtegye a szokásos vágásokat a világtájak felé.
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rabb következett be, mint bárki is gondolta volna. A királynő július 
havában távozott és szeptember elején már újra Pozsonyban volt. 
Miniszeterei még mindig abban mesterkedtek, hogy a magyarok 
iránt való bizalmatlanságát növeljék s mikor arról volt szó, hogy 
Pozsonyba tegye át ideiglenesen székhelyét, tanácsosai le akarták 
erről is beszélni s Grácot ajánlották helyette. A királynő azonban 
nem hallgatott miniszterei tanácsára, mert egyedül és támasz nélkül 
állva, a magyarokon kívül senkire sem számíthatott. Bécsbcn szintén 
nem volt biztos a maradása, mert a bécsiek között már hetek óta egy 
párt keletkezett, mely a bajor választó bevonulása esetére, miként Felső- 
Auszlria és Csehország, késznek mutatkozott a meghódolásra. Tanácso
sainak ezeket mondotta a királynő :

„A magyarok országát nem hagyhatom el, mert csakis bennük 
van minden bizalmam.”

Mária Terézia ilyen körülmények között valóban csak a magya
rokra bízhatta dinasztiája védelmét. Szeptember 11-én magához hivatta 
pozsonyi palotájába a rendeket tanácskozásra. Ünnepies jelege volt a 
gyűlésnek. Hatalmas vivát reszketteti meg a levegőt, mikor a királynő 
sötét fekete ruhában megjelent a teremben. A vivátozás után pár percig 
néma csend, majd a kancellár hangja hallható, aki részben olvassa, rész
ben elmondja a királyi előadásokat, vagyis a tanácskozás célját. A kancel
lár bevezető szavai után a királynő emelkedik fel helyéről és latin nyel
ven beszédbe kezd. Olyan csönd támad egy pillanat alatt a teremben, 
hogy még a jelenlevők lélekzetvételét is meg lehet hallani.

A királynő gyönyörű alakja igen nagy hatást tett a rendekre, de 
még fokozta a hatást az arcán clömlő sápadtság és szomorúság, mely az 
„üldözött ártatlanság" vértanújához tette őt hasonlóvá. Fején Szent 
István koronája ragyogott. Halk hangon, igen szomorúan és könnyektől 
több ízben megszakítva kezdte beszédét. A zavaros események okozzák 
— úgymond — hogy ő most itt van és a magj’ar nemzet segítségére 
apellál. Az ellenség már betört Ausztriába s nemcsak a fővárost, Bécset, 
hanem az uralkodóház megmaradását is fenyegeti. A magyarokban van 
minden bizalma, ne vonják meg tőle támogatását. Többízben meg kellett 
állania, mert kitörő zokogása miatt nem bírt beszélni. Végül ismét a ren
dek támogatását kérte.

„Magyar királyságunk, személyünk és gyermekeink megmaradása 
forog kockán — mondotta beszéde végén. — Mindenkitől elhagyatva, 
csak a nemes rendek hűségében, fegyverében és az ősi magyar erényben látjuk 
menekülésünket. Ezért forrón kérjük a karokat és rendeket, minél hama
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rabb gondoskodjanak c nagy veszély elhárításáról és tanácsuk foganato
sításáról. Ami bennünket illet, mindenben, mi a birodalom régi boldog
ságának, a nemzet dicsőségének helyreállítására vonatkozik, tapasztalni 
fogják a hű karok és rendek királyi jóakaratunkat és kegyelmünket.”

A hagyomány szerint, mikor a királynő beszédének végére ért, 
falakat remegtető erővel tört ki a rendek lelkesedése. Kirántották hüve
lyéből kardjukat és a királynő elé sorakozva, a lelkesedés mámorával 
kiáltották :

„Vitam et sanguinem pro rege nostra /” (Életünket és vérünket 
királynőnkért!)

Sí n’d sem kételkedhetik a jelenet őszinte voltában. A magyar 
lélek legnemesebb vonása nyilatkozott meg ebben a jelentben. A rebellis 
kuruc egyszerre kezes báránnyá válik, mihelyt azzal a bizalommal köze
lednek feléje, ami faji büszkeségének és lovagiasságának jólesik. Egy 
jó szóra, néhány igazi könnycseppre, ami a szív mélyéből fakad,

„Vitam  et sanguinem !” (Életünket és vérünket!)
A  h a g y o m á n y  s z e r in t  a  m a g y a r  r e n d e k  e z z e l  a  f ö l k i á l t á s s a l  v á l a s z o l t a k  M á r ia  T e r é z ia  
b e s z é d é r e ,  m id ő n  f ö l s z ó l í t o t t a  ő k e t ,  h o g y  v é d j é k  m e g  ő t  é s  g y e r m e k é t  a z  o r s z á g a i r a  t ö r ő  
e l le n s é g tő l .  E b b ő l  c s a k  a n n y i  a  t ö r t é n e t i  ig a z s á g ,  h o g y  a  k i r á l y n ő  m e g je l e n t  a  m a g y a r  
r e n d e k  e l ő t t ,  e l ő a d t a  r e t t e n e t e s  h e l y z e t é t ,  m i r e  a  r e n d e k  h a t á r o z a t o t  h o z t a k  a z  u r a l k o c o h á z

m e g v é d e lm e z é s é r e .
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egyszerre elfelejti a maga bajait és képes mindenét odaadni. Mária Terézia 
ismerte a magyar jellemnek ezt a tulajdonságát és jól számított, mikor 
dinasztiájának védelmét a magyar nemzet lovagiasságára bízta.

Az a kérdés merült fel itt, hogy az elbeszélt jelenet így történt-e 
vájjon szóról-szóra, ahogy elbeszéltük, vagy az idők folyamán alakult ki 
ennek az eseménynek a legendája.

Több egykorú tudósítás maradt fenn Mária Terézia pozsonyi sze
repléséről, de egyik sem említi a jelenet regényes elemeit, hanem igen is, 
elmondják, hogy a rendek lelkesedéssel ajánlkoztak a királynő támoga
tására. Lotharingiai Ferenc, kit a rendek szeptember 21-iki ülésükön 
társuralkodónak választottak, mondotta az eskütétel alkalmával ezt 
a kifejezést is : '

„Életemet és véremet akarom a királynőnek és ez országnak szentelni.” 
Később a rendek feliratában, majd az 1741-iki törvények egyik 

cikkében is előfordul a „vitam et sanguinem” felkiáltásnak az ország
gyűlési eseményekkel való összefüggése s a hagyomány minden valószínű
ség szerint a pozsonyi országgyűlés alatt megnyilvánult lelkes hangulat
ból alkotta meg később a népszerű és hatásos jelenetet.

Az országgyűlés a bajba jutott királynő védelmére összesen har
mincezer újoncot ajánlott fel és a nemesi felkelést, ami az erdélyi és 
drávántúli részek segítségével együtt megközelítette a százezer harcost. 
A bécsi fondorlatokra és a nemzetközi viszonyokra úgyszólván döntő 
hatást te tt a magyarok határozata. Bécs egyszerűen nem mert semmit 
sem cselekedni, mert hamarosan értesült az országgyűlés azon határoza
táról, hogy ha akár árulás miatt, akár hanyagság folytán meghódol, 
mielőtt a magyar haderőt bevárná, a magyar csapatok nem fognak kímé
letet ismerni. Kő kövön nem marad, tűzzel-vassal elpusztítják a várost, 
szólott a tudósítás, de még az anyák méhében lévő magzatoknak sem 
kegyelmeznek.

Az osztrák örökösödési háború.

Legfőbb ideje volt a magyarok közbelépésének, mert e nélkül 
Ausztriának föltétlenül vége lett volna. Frigyes és Albert Károly szövet
ségéhez csatlakozott a szász választófejedelem is és a szövetségesek 
elfog alták már Prágát is, Csehország fővárosát, kikiáltották Károly 
Albertet Csehország királyának. Pár hét múlva, 1742 január 24-én egy
hangúlag megválasztották Frankfurtban Károly Albertet német csá
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szárrá, aki VII. Károly néven nagy pompával meg is koronáztatta 
magát. De ekkor már csak látszat volt, hogy a szövetségesek elérték 
céljukat.

Az egyesült osztrák és magyar haderő visszafoglalta Linzet, majd 
Passaut, benyomult Bajorországba és a frankfurti császárkoronázás 
napján Menzel huszárai bevették Bajorország fővárosát, Münchent is. 
Azután Lotharingiai Károly herceg vezetése alatt Csehországba nyomul
ok, ahol Csaszlau közelében Chotusiíz mellett véres ütközetet vívtak a 
porosz haderővel, amelyet maga Frigyes király vezetett. Az osztrákok 
meghátráltak ugyan, de tizenhat porosz zászlót vittek magukkal s az 
ütközet nem volt döntő csata.

Frigyes porosz király jónak látta békét kötni Ausztriával, mert 
félt, hogy a hadiszerencse teljesen elfordul a szövetségesektől.

„Tudni kell a kellő percben megállni — írta a király — aki min
denáron erőszakolni akarja a szerencsét, vesztébe rohan.”

Angol közvetítéssel megkötötte 1742 július 11-én a boroszlói békét. 
Semlegességet ígért Ausztriának s ennek fejében megkapta Sziléziát, 
Troppau és Jágerndorf nélkül : 650 négyzetmértföldnyi területet más- 
félmillió lakossal.

Fleury bibornokot lesújtotta a porosz^király eljárása, mert érezte, 
hogy Frigyes keresztüllátott a tervein és nem volt hajlandó a francia 
politika eszközévé szegődni. Mária Terézia nem fogadta el Fleury bíbor
nak békeajánlatát, mert Szilézia helyett Bajorországgal akarta magát 
kárpótolni s mert a francia sereg még Csehországban volt. Azonkívül 
Angliában lord Carteret jutott kormányra Walpole helyett s az új kor
mány erélyesebben szándékozott támogatnilMária Teréziát a franciákkal 
szemben. Az osztrák fegyverek egyébként is diadalt diadalra arattak a 
boroszlói béke után. Lotharingiai Károly és Lobkowitz herceg bekerí
tették Prágában a Broglie vezérlete alatt lévő franciákat és bajorokat. 
A védősereg kapitulált, de szabadon elvonulhatott. Belleisle marsall 
betegen Versaillesbe utazott s bevallotta királyának, hogy a játékot 
elveszítette.

Mária Terézia 1743 május 11-én Prágában megkoronáztatta magát 
cseh királynak s nemsokára Linzben fogadta a felsőausztriai rendek 
hódolatát. Kedvező hírek érkeztek Bajorországból is. Broglie gyáván 
menekült a franciákkal az országból, VII. Károly császár kénytelen vcL 
szökni Münchenből s egész Bajorország az osztrákok hatalmába jutott.

Amely pillanatban Bajorország osztrák tartománnyá lett, Hannover 
;s beleszólt a harcba. I I . György angol királynak, aki hannoveri választó-
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fejedelem is volt, éppúgy érdekében állott Ausztriát támogatni, hogy 
Franciaország hatalmát ellensúlyozza, mint ahogy saját érdekében vigyáz
nia kellett Poroszország hatalmának növekedésére Észak-Németország- 
ban. Rábírta Hollandiát, hogy küldjön Mária Teréziának támogatására 
20.000 fegyverest, azután angol, hollandi, hannoveri, osztrák és hesszeni

, Mária Terézia bajor nadrágot Iniz.
Az osztrák örökösödési háborúban K ároly  A lbert bajor király, aki m agának k övete lte  
Mária Terézia trón ját, annyira  pórul járt, hogy  országa Mária Terézia hatalm ába került. 
E zt ábrázolja ez a gú nyk ép , am elyen  lá th a tó  a bajor király és a h áttérb en  F leu ry f r a n c i a  

bíboros is, az örökösödési háború osztrákellenes főszereplője.

csapatokból erős sereget vont össze Belgiumban, az úgynevezett pragma
tikus hadsereget (a pragmatika szankció hadseregét), maga állt a hadsereg 
élére és Dettingen mellett szétverte az ellene küldött francia haderőt.

VII. Károly császár, mindenkitől elhagyatva, francia alamizsnán 
tengődve, úgyszólván hajléktalanul rejtőzködött Frankfurtban s í i .  Fri
gyes porosz király hiába ajánlkozott közvetítésre, a birodalmi rendeket nem 
lehetett rávenni arra, hogy hadsereget szervezzenek a császár védelmére.
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Piemont uralkodója, Károly Emánuel is csatlakozott Ausztriához 
bizonyos lombardiai területrészek fejében, amelyeket kilátásba helyez
tek neki a szövetségesek s 1743 szeptemberében Ausztria, Anglia és 
Szárdinia Wormsban formaszerűen is szerződtek egymással, egyrészt 
a pragmatika szankció biztosítására, másrészt a Bourbonok kiűzésére 
Itáliából. Decemberben pedig Ausztria külön szerződést is kötött Szász- 
országgal, amely Oroszországgal is szerződött a porosz hatalom túlten- 
gése ellenében.

E hatalmas szövetkezésekkel szemben Franciaország sem maradt 
tétlen. Fleury bibornok 90 éves korában meghalt és XV. Lajos, bár 
eleinte elődje példájára, maga akarta kezébe venni az ország ügyeinek 
vezetését, csakhamar beleunt az államügyekbe és hagyta a dolgokat, 
hadd menjenek a maguk útján. Frigyes porosz király gúnyosan „fej
nélküli lábak”-nak nevezte a francia minisztériumot, amely voltaképpen 
folytatta Fleury politikáját. Szerződtek Spanyolországgal egyrészről, 
másrészt támogatták az utolsó Stuartnak, Károly Eduárdnak felkelését 
és 1744 március 15-én megüzenték a háborút Angliának.

Jelentékeny része volt az ügyek ilyetén alakulásában Rothenburg 
grófnak, a porosz meghatalmazottnak, akit II. Frigyes bizalmas utasítá
sokkal Yersaillesba küldött. A porosz király ugyanis nem tűrhette tét
lenül az osztrák-szász szövetkezést, amelynek éle nyilván ellene irányult 
s elhatározta, hogy újra háborút kezd Ausztria ellen. Eleinte arra gon
dolt, hogy a német fejedelmeket egy szövetségbe vonja össze, hogy az 
idegen hatalmak beavatkozását a német ügyekbe megakadályozzák s 
közös német birodalmi sereget szervez, amelynek ő lesz „örökös csá
szári fővezére.” Ez annyit jelentett volna, hogy Poroszország kezébe 
jut a német birodalomban a katonai hegemónia. De mikor beutazta a 
kis német udvarokat, meggyőződött róla, hogy a német fejedelmektől 
semmiféle nemzeti gondolat támogatását nem remélheti. Megvetéssel 
ezt írta 1752-ben készült politikai végrendeletében :

„A német fejedelmek kalmárokká lettek. Eladják alattvalóik 
vérét, eladják szavazatukat a fejedelmi és választófcjedelmi tanácsban és 
eladnák saját személyüket is, ha akadna, aki megfizetné őket.”

A német fejedelmekben csalódva, nem tehetett egyebet, mint 
hogy újra Franciaországhoz fordult. Gróf Rothenburg útján szövetségei 
kötött Franciaországgal a császár védelmére s a császár átengedte neki 
Csehország egy részét az Elbe jobb partján. Acél most Csehország elfogla
lása és a császári tekintély visszaállítása volt. Oroszország, Bajorország, 
Pfalz és Hesszen szövetségre léptek a cél elérésére. Az egész birodalom

N a g y  F r i g y e s  k o r a
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jövője forgott kockán megint, mikor Frigyes porosz király újra fegy
vert fogott

A porosz királynak 140.000 főnyi gyalogsága és képzett lovassága 
volt. Kincstárában pedig hatmillió tallér készpénze. Bejelentette Bécs- 
ben hogy a császár és a fenyegetett birodalmi szabadság védelmére 
csapatokat vezet Csehországba és az egyesült szövetséges haderő élén

nemsokára Prága előtt 
táborozott. Prága kapi
tulált, Frigyes délre vo
nult, elfoglalta Tábort és 
Budweist s kierőszakolta, 
hogy az osztrákok kivo
nuljanak Bajorországból. 
München megint a bajo
rok kezébe került, de 
Lothariiigiai Károly a 
szász haderővel egye
sülve Csehországba nyo
mult. Tábort és Budweist 
visszafoglalta s a poro
szok után sietett. Fri
gyes király eleinte hiába 
próbálta az osztrákokat 
döntő ütközetre bírni. 
Később maga tért ki már 
a döntő csata elől, m.-rí 
seregét a tömeges szö
kések nagyon meggyön
gítették s örült, hogy baj 
nélkül visszavonulhatott 

Sziléziába. Einsiedel tábornok, aki Prágába szorult, csak óriási veszte
ségek árán követhette később uralkodóját Sziléziába. Az osztrák 
csapatok diadalittasan bevonultak Felső-Sziléziába és Mária Terézia 
manifesztumot adott ki, amelyben felszólította a sziléziaiakat, hogy 
szakadjanak el Poroszországtól.

Frigyes király helyzete egyre rosszabbodott. Franciaországtól semmit 
sem várhatott, egyrészt azért, mert XV. Lajos francia király súlyosan 
megbetegedett Metzben, másrészt azért, mert a cseh hadjárat kudarca 
nagyon bizalmatlanná és kedvetlenné tette a szövetséges franciákat.

I\Ienzcl Dániel huszárezredes.
Mária Terézia egyik  legk ivá lób b  tisz tje  v o lt  az osztrák  

örökösödési háborúban. A harctéren  ese tt  el.
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Anglia ahol Carteret helyét időközben a Pelham-kormány foglalta 
el, szövetséget kötött Hollandiával, Ausztriával és Szászországgal 
Szilézia visszahódítására és Lotharingiai Ferenc császárrá választása 
érdekében. Ausztria és Szászország ezenkívül külön is szövetkezett Orosz
országgal, hogy Poroszországot megalázzák. Az oroszoknak tudniillik 
Kelet-Poroszor'szágra fájt a foguk.

Tetőzte mindezt, hogy VII. Károly császár Münchenben meghalt. 
Fia, Miksa József áprilisban a füsseni békében elismerte a pragmatika 
szankciót s megígérte, hogy Mária Terézia férjére fog szavazni a császár
választáson. Ennek fejében Ausztria visszaadja neki Bajorországot. 
II. Frigyes tehát teljesen elszigetelődött s egyedül saját magára támasz
kodhatott a küzdelemben hatalmas ellenfeleivel szemben. De a veszély- 
lyel együtt nőtt ereje is és ezt írta hű miniszterének, Podewilsnek :

„Vagy megóvom hatalmamat vagy pusztuljon minden és száll
jon sírba velem együtt minden, ami porosz. Határoztam és hiábavaló 
minden kísérlet arra, hogy eltántorítsanak elhatározásomtól.”

Seregét 114.000 főre egészítette ki s 70.000 főnyi sereggel Szilé
ziában állt. Főhadiszállása a kamenci cisztercita apátság volt. A hegy
szorosokat nem zárta el, mert az ellenséget be akarta csalni Sziléziába 
és ott akart vele döntő ütközetet vívni.

Az osztrák haderőt Lotharingiai Károly vezette. Frigyes király 
Hohenfriedberg mellett hajnalban meglepte az osztrákokat és véres 
ütközet után visszavonulásra kényszerítette őket Csehországba. A porosz 
király azt remélte, hogy most már békét köthet Ausztriával. De téve
dett, mert Mária Terézia 70.000 főnyi seregét váratlanul Csehországba 
rendelte. Frigyes király közben formálisan hadat üzent Szászországnak 
s maga visszavonult Trautenau mellé a közelgő osztrák hadsereg elől. 
Soor mellett vívták meg végre az ellenfelek az ütközetet. A poroszok 
győztek megint, de nagy veszteségek árán, sőt elvesztették egész podgyá- 
szukat is, mert az ütközet közben a magyar huszárok benyomultak a 
porosz táborba és kifosztották a tábort. A királynak magának sem maradt 
egyebe, mint ami a testén volt. Az osztrákok visszavonultak délfelé. 
Frigyes pedig, miután öt napig várakozott a csatamezen, visszaindult 
Sziléziába.

Mikor a soori csatavesztés híre eljutott Frankfurtba, Lotharingiai 
Ferenc volt már a császár, akit hét szóval kettő ellen (Brandenburg és 
Pfalz) VII. Károly utódjává választottak. A koronázás is megtörtént 
nagy ünnepségek között.

Mária Terézia békét akart kötni Franciaországgal és szövetkezni



2 2 4 Tolnai Világtörténelme

Oroszországgal, hogy a gyűlölt Poroszországot teljesen elszigetelje és 
minden oldalról megtámadja. Frigyes király a készülődésekkel szemben 
nyomban Drezda ellen indult és Kesseldorf mellett tönkreverte a szász 
haderőt, mielőtt Lotharingiai Károly megérkezett volna az osztrák 
fősereggel. Károly herceg a vereség hírére visszavonult Csehországba. 
A cserbenhagyott szász választófejedelem meghódolt a poroszoknak s 
Frigyes ünnepélyesen bevonult Drezdába, a szászok fővárosába.

A háború folytatása kilátástalanná vált s Ausztria, Poroszország 
és Szászország 174G december 25-én megkötötték a drezdai békét, amely 
lényegében ismételte a boroszlói béke megállapodásait. Ausztria másod-

Szász Móric francia hadvezér.
I!. Á gost szász vá lasztófejedelem  fia vo lt, X V . L ajos francia k irály hadseregében szolgált. 
Az osztrák örökösödési háborúban jelen ték en y  szerepet já tszo tt, a fon ten ayi csatában  nagy  

d iad alt aratott az egyesü lt angol, holland, hannoveri haderőn.
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szór is lemondott Sziléziáról, Szászország biztosította a protestánsok 
vallásszabadságát és egy millió tallért fizetett, Frigyes pedig utólag 
hozzájárult Ferenc császár megválasztásához. Merész terve, hogy a 
IIabsburg-Lotharingiai házat leszorítsa a német császári trónról és a 
birodalmat reformálja, nem sikerült. De Bajorországot megmentette 
és Sziléziát dicsőséges ütközetek árán véglegesen megszerezte országá
nak. A helyzet úgy alakult, hogy ezentúl két nagyhatalom volt a német 
birodalomban : Ausztria és Poroszország s a birodalom jövője azon for
dult meg : Ausztria vagy Poroszország lesz-e az úr benne. Frigyest fővá
rosa örömujjongva fogadta. A béke megkötése után a „Nagy” mellék
névvel tüntette ki.

De az osztrák örökösödési háború még nem ért véget. A franciák 
171-1 tavaszán benyomultak Belgiumba s szász Móric marsall XV. Lajos 
szemeláttára fényes diadalt aratott Fontenay mellett az egyesült angol- 
hannoveri-holland haderőn s elfoglalta Brüsszelt és már-már Hollandiát 
is fenyegette. Az angolok nem szánhattak szembe kellő erővel a franciák
kal, mert szükség volt erejükre otthon, ahol az utolsó Stuart veszedel
mes fölkelést szí!ott francia támogatással.

Az utolsó Stuart, III. Jakab elsőszülött fia, Károly Eduárd, 1720-ban 
született és pompás férfivá fejlődött Rómában, ahol atyjával együtt 
száműzetésben élt. Lovagias, nagylelkű, erélyes .és okos ifjú volt, aki 
megérdemelte volna, hogy koronát viseljen a fején. A nagy harc láttára, 
amely a Bourbonok és Anglia között folyt, a hannoveri dinasztia nép
szerűtlensége Angliában és a skótok ragaszkodása a Stuartokkoz, arra a 
kísérletre bátorították a fiatal Károly Eduárdot, hogy francia segít
séggel megpróbálja visszahódítani ősei koronáját. A franciáknak kapóra 
jött a trónkövetelő, aki 1715-ben szállt partra a skót felföldön s kibon
totta a skót királyság zászlaját.

Az angol kormány eleinte nem igen törődött a trónkövetelővel, 
aki ennek folytán elfoglalta Edinburgot és skótjaival szétverte a Cope 
tábornok vezérlete alatt álló angol sereget. Csaknem egész Skócia elismerte 
erre Károly Eduárdot régensnek s atyját VIII. Jakab névvel Skócia kirá
lyának. A fölkelő sereg akadálytalanul délre nyomulhatott s könnyen 
veszélyeztethette volna a Hannover-ház koronáját. De a francia segéd- 
csapatok vezérei visszavonulásra kényszerítették Károly Eduárdot, 
mert a franciáknak nem állt érdekükben, hogy Skócia Angliával egye
süljön. Pedig Londonban pénzügyi válság támadt már és az angol bankot 
valósággal megoslromollák az emberek.

A hátráló skót herceg nyomában Vilmos umberlandi herceg veze-
Tolna: V ilágtörténelm e X II I . 15



226 Tolnai Világtörténelme

tése alatt a Belgiumból visszahívott angol haderő megindult Skóciába, 
hogy végezzen a fölkeléssel.*A cullodeni pusztán vívta meg Károly Eduárd 
a Stuartok utolsó csatáját. A csata elveszett s a herceg öt hónapig bolyon-

Károhj Eduard, angol herceg, az utolsó Stuart.
Szám ű zött ap jáva l, I II . Jak abb al R óm ában élt. A h étéves  háború folyamán 
francia segítséggel akarta v isszafog la ln i ősei trón ját. B ev o n u lt Skóciába s 
a sk ó tok  hősiesen  harcoltak m ellette , de a  cu lloden i csa táb an  te ljes vereséget 
szen ved ett. Öt hónapig b o lyon gott a hegyek  között s bár az angolok  nagy  

vérdíjat tű ztek  ki a  fejére, sikerűit e lm enekülnie.

gott a hegyek között. De nem akadt senki szegény hívei között, aki a 
fejére kitűzött 30.000 font sterling vérdíjért elárulta volna. Végre 
sikerült egy francia hajóra jutnia és megmenekülnie. Nyugtalan vándor
élet után, folytonos remény és csalódás között, 1788-ban halt meg az 
utolsó Stuart-király Rómában. A győzelmes angolok kegyetlen bosszút
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álltak a skótokon s a skót parasztokat bérlőkké és napszámosokká tet
ték, mert birtokaikat elvették tőlük. Ezóta kezdett behatolni az angol 
kultúra a skót felföldre is, de a skótok dalaikban és mondáikban sokáig 
megőrizték még Károly Eduárdnak és az utolsó hősi ütközetnek az 
emlékezetét.

Míg az angolok haderejét túlnyomórészben a skót lázadás foglalta 
le, a franciák egyre nagyobb sikereket arattak Belgiumban. Szász Móric 
marsall egymásután foglalta el a városokat és egyik ütközetet a másik 
után nyerte. Tengeren és a gyarmatokban ellenben az angolok voltak 
az erősebbek s elfoglalták a Kap-Breton szigetén épült Louisburgot és 
készültek betörni Kanadába is. A hosszú háborúskodás, amely döntő 
eredményre évek során nem vezetett, végre kifárasztotta az ellenfeleket 
és 1748 vége felé Aachenben békét kötöttek. A pragmatika szankciót 
és Lotharingiai Ferenc császárságát elismerte minden hatalom. Bele
nyugodtak abba is, hogy Szilézia Poroszországé maradjon. Franciaország 
kivonult Belgiumból, de visszakapta Kap-Breton szigetét. Anglia ten
geri nagyhatalma erősebb volt, mint valaha. Ausztria megmaradt lénye
gében az, ami volt, Poroszországot pedig, amely Sziléziával erősödött, 
elismerték új nagyhatalomnak.

A hétéves háború előzményei.

A drezdai és az aacheni békekötések csak ideiglenesen simították 
el az ellentéteket a hatalmak között. Észak-Amerikában a francia és 
az angol gyarmatosok továbbra is farkasszemet néztek egymással. 
Európában pedig Poroszország nagyhatalmi állása állandóan bántotta 
és izgatta a régi hatalmakat. A béke csak ideiglenes lehetett és Poros'z- 
országnak csakhamar újabb, még nagyobb vérkeresztséggel kellett 
pozícióját megszilárdítania.

A Poroszország ellen irányuló mozgalmat eleinte nem Bécsből, 
hanem Szent-Pétervárról szították. Oroszországban Anna Ivanovna 
cárnő halála után, 1740-ben unokaöccse, I I I .  Iván került a trónra. De 
ezt csakhamar megbuktatta Nagy Péter cárnak legifjabb leánya, 
Erzsébet, akit az ó-orosz párt támogatott s francia háziorvosa, Lestocq 
látott el tanácsokkál. Erzsébet pár száz testőrkatonával, merész palota
forradalom révén hatalmába kerítette az uralmat s a boldogtalan Ivánt 
Schlüsselburg várában ablaktalan, mély börtönbe záratta.

Erzsébet cárnő trónraléptével az ó-orosz párt kezébe jutott a kor
mány rúdja s a németek uralma véget ért. A cárnő maga jelentéktelen,

15*
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Erzsébet orosz cárnő, Nagy Péter cár lánya.
Palota  forradalom révén került a trónra. N agy  F rigyest halálosan gyű lö lte , ú gy  az osztrák  
örökösödési háborúban, m int a hétéves háborúban Mária Terézia m ellé á llo tt. K ülönben  

jelen ték te len  uralkodónő vo lt.
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jószívű, egy kissé ravaszkodó teremtés volt. Gondolkozni, ügyeket intézni 
nem igen szeretett, nehezen határozta el magát bármire s igen érzéki 
természetű volt. Helyette külügyminisztere, Bestushev-Rjumin gróf 
kormányzott, ez a művelt, világot járt, ravasz, önző, de munkabíró 
porosz politikus. Állandóan védekeznie kellett a bizonytalan trónörök
lési rend következtében alakuló trónkövetelő pártok ellen és a háttérbe 
szorult francia-porosz udvari kük ellen. Állását úgy erősítette meg, 
hogy kedvében járt a cárnő kegyencének, Roziim Alexej kozáknak, akit 
a cárnő először gróf Razumovszkivé, majd fővadászmesterré s végül 
tábornaggyá nevezett ki, sőt titkos házasságra is lépett vele.

Erzsébet cárnő uralkodásának első pár esztendejében Orosz
országnak Svédországgal volt háborúja. A svéd nemesség I. Frigyes 
gyönge uralma alatt két pártra oszlott : a sipkásokra és a kalaposokra. 
A sipkások az orosz, a kalaposok a francia befolyást képviselték. Francia- 
ország az osztrák örökösödési háborúban félt Oroszország beavatkozásá
tól s ezért a „kalaposok” pártját támogatva rábírta Svédországot arra, 
hogy háborút viseljen Oroszország ellen s így lekösse az orosz haderőt. 
A háború 1743-ban ért véget az abói békével, amely Oroszországnak 
juttatta Finnország délkeleti részét, az orosz terjeszkedésnek első zsák
mányát. A svédek megígérték azt is, hogy Frigyes halála után Goltorpi 
Adolf herceget fogják királyukká választani.

A svéd háború után Poroszország fejlődése foglalta le Bestushev 
figyelmét, akinek az volt a célja, hogy Észak-Európát és Lengyelorszá
got orosz befolyás alá vesse s most attól tartott, hogy Poroszország 
meghiúsíthatja tervét.

Kezdetben Bestushev befolyása nem volt korlátlan Erzsébet cár
nőre s Poroszország képviselője, Mardefeldt és Franciaország képvise
lője, Chétardie mindent elkövettek Bestushev megbuktatására. Nagy 
Frigyes házasságok révén is megpróbálta Oroszországot a maga részére 
hódítani és 1745-ben kivitte azt, hogy a cárnő unokaöccse, Péter, a kije
lölt orosz trónörökös egy német hercegnőt vegyen feleségül, Anhall- 
zerbsti Katalint. A saját nővérét, Lujzát pedig Adolf svéd trónörökös
höz adta feleségül s ezzel megerősítette a „kalaposok” pártját Svéd
országban. Ezen házasságok névén Nagy Frigyes már-már azt hitte, 
hogy nyélbeütheti Auszria ellen a porosz-orosz-svéd szövetséget. Ámde 
a döntő percben Beslushevnek egy vakmerő csinyje meghiúsította Nagy 
Frigyes tervét. Bestushev megszerezte Chétardie francia követnek 
néhány titkos jelentését, amelyekben a cári udvar oly gúnyosan és 
kicsinylően volt jellemezve, hogy Erzsébet cárnő haragjában nyomban
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kiutasította országából Chétardiet és Bestushevet teljes bizalmával 
tüntette ki.

Bestushev hamarosan megnyerte a cárnőt a maga politikájának. 
A második sziléziai háborúban Oroszország már Szászország pártján 
volt s a drezdai béke épp oly kellemetlenül érintette az orosz, mint a 
bécsi udvart. Oroszország már 1746-ban védőszövetséget kötött Ausztriá
val minden támadás ellen s a szerződés titkos pontja kimondta, hogy a 
drezdai béke érvénytelenné válik Ausztriára nézve, ha Nagy Frigyes 
megtámadná akár Ausztriát, akár Lengyelországot vagy Oroszországot. 
Ez a szövetség volt a magva annak az európai koalíciónak, amely Porosz- 
ország ellen létesült. A porosz követet, Mardefeldtet, akit Bestushev 
gyűlölt, Nagy Frigyesnek vissza kellett hívnia. S mikor időközben szám
űzte a cárnő grófi rangra emelt francia orvosát, Lestocqot is, az orosz 
udvarban írmagja sem maradt a porosz politika érdekképviselőinek.

Svédországban több sikert ért el Nagy Frigyes. A svéd kalapos 
párt védőszövetségre lépett Poroszországgal. Ez még inkább ingerelte 
Bertushevet, aki szenvedélyesen sürgette a háborút Poroszország ellen 
s hamarosan kérdést is intézett már Ausztriához, Szászországhoz és 
Angliához, hajlandók-e őt háború esetén támogatni. Minthogy a hatal 
maknak nem igen volt kedvük még akkor a nagy vállalkozáshoz, a háború 
kitörése elodázódott. De 1750-ben már annyira kiélesedett a porosz és 
az orosz udvar között az ellentét, hogy követeiket Berlinből és Péter- 
várról kölcsönösen visszahívták.

Az első nagyobb állam, amely csatlakozott az osztrák-orosz védő
szövetséghez, Szászország volt. Nem az uralkodó, II. Frigyes Ágost 
(mint lengyel király III. Ágost) választotta ezt a politikát, mert hiszen 
ő maga sokkal kényelmesebb és önállótlanabb volt, semhogy a kor
mányzás ügyeivel törődött volna. Az ország vezetését teljesen rábízta 
kegyencére, Brühl grófra, aki 1746 óta miniszterelnöke volt Szászország
nak. Ez a Brühl fejedelmi pompát és fényűzést fejtett ki s úgyszólván 
külön udvartartása volt. Hogy pazar életmódját folytathassa, nem riadt 
vissza semmiféle eszköztől és valósággal kiszipolyozta s pénzügyileg és 
katonailag teljesen elgyöngítette az országot. Nagy Frigyest gyűlölte 
és versenytársának tekintette s szerette volna Poroszországot meg
semmisíteni.

A drezdai béke után nem fogadta el Nagy Frigyes ajánlatát, hogy 
lépjen védőszövetségbe Poroszországgal. Ellenkezőleg, minden áron 
kereste az összeköttetést a katholikus udvarokkal, elsősorban Francia- 
országgal, ahol erős támasza volt Szász Móric marsall, a fontenayi győző.



Nagy Frigyes kora 2 3 1

Ezidőben történt, hogy Frigyes Ágost harmadik leányát, Mária Jozefát 
összeházasította Lajos francia trónörökössel és házasságok révén szilár
dította az ország kapcsolatát Bajorországgal is. Most már nem titkolta, 
hogy a kellő pillanatban szívesen csatlakoznék az orosz-osztrák védő
szövetséghez, bár egyelőre formaszerűen nem csatlakozhatott még, mert 
Franciaországtól 1746 óta évi két millió livrét kapott Szászország 
annak fejében, hogy semleges marad az osztrák örökösödési háborúban.

Nagy Frigyes ellen fordult Anglia is, amelynek királya, II. György 
mindenáron ellensúlyozni igyekezett Poroszország hatalmi terjeszkedé
sét, minthogy hannoveri fejedelem létére féltette Frigyessel szemben 
befolyását a német birodalomban. Az angolok és a poroszok között oly 
feszültté vált a viszony, hogy 1750-ben kölcsönösen visszahívták Lon
donból és Berlinből követeiket. Anglia csatlakozott az osztrák-orosz 
védőszövetséghez és Hollandiával együtt évi 48.000 font sterlinggel 
támogatta Szászországot is, amely háború esetére 6000 főnyi katonaság 
állítására kötelezte magát.

Tehát úgy alakult a helyzet, hogy Poroszország Svédországgal 
és Franciaországgal volt csupán barátságos viszonyban, míg a többi 
hatalom, Ausztria, Oroszország, Szászország, Anglia és Hollandia koalíció
ban egyesültek Poroszország ellen. Ámde mire kitört a háború, a hatal
mak csoportosulása lényegesen megváltozott. Okot erre az adott, hogy 
Anglia és Franciaország között az északamerikai gyarmatokban állandó 
volt a súrlódás az aacheni béke után is és évek során annyira meggyü- 
lemlettek a kölcsönös sérelmek, hogy Franciaország 1755-ben nyílt 
háborúval fenyegette meg Angliát. Ez esetben persze Franciaország 
Európában is hadakozott volna Anglia ellen és mindenekelőtt Hannovert 
próbálta volna elfoglalni.

Angliának tehát megbízható szövetséges után kellett néznie az 
európai kontinensen. Ausztriában nem igen bizakodhatott, mert Ausztria 
szívesen kicserélte volna Belgiumot, amelynek kormányzata igen terhes 
és kényelmetlen volt a távolból, valamely közelebb fekvő területért és 
egyáltalán nem volt hajlandó nagyobb sereget küldeni Belgiumba, amely 
egy angol-francia háború esetén a francia haderőt feltartóztathatta volna. 
Anglia ellenben nem sokat törődött Szilézia visszafoglalásával s mint
hogy a két szövetséges hatalmi érdekei nem estek egybe, szétmállott 
közöttük a szövetséges viszony.

Ausztria helyett Oroszországgal kötött Anglia szerződést, amelynek 
értelmében Oroszország arra kötelezte magát, hogy 10.000 főnyi sereget 
küld Hannover védelmére, ha Franciaország megtámadná.
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Nagy Frigyes célja az volt, hogy lehetőleg megóvja a békét Euró
pában. Kapóra jött tehát neki, mikor értesült róla, hogy Anglia szövet
ségbe lépett Oroszországgal. Hiszen neki elsősorban Oroszországtól kellett 
tartania, amely magával vonta volna ellene a háborúba Ausztriát is. 
És ő maga gyenge lett volna a harcban, mert Franciaországra, amelynek 
Angliával volt baja, nem igen számíthatott. Örömmel ragadta meg tehát 
az alkalmat, hogy II. György angol királlyal egyetemben kísérelje meg 
biztosítani a békét. Ö a franciákat tarthatta vissza Hannover megtámadá
sától, György király az oroszokat Poroszország megrohanásától. Ezen 
az alapon 175G-ban meg is kötötte Anglia és Poroszország a westminsteri 
semlegességi szerződést, amelyben békét és barátságot fogadtak egymás
nak és kötelezettséget vállaltak arra, hogy szövetségeseiket (vagyis 
Frigyes a franciákat, György pedig az oroszokat) visszatartják egymás

területeinek a meg
támadásától.

Nagy Frigyes 
azbhitte, hogy ezzel 
a szerződéssel meg
bénította az oro
szokat és a franciá
kat egyaránt. De 
tévedett. Mert vol
taképpen csak egy 
új hatalmi csopor
tosulást mozdított 
elő, amelynek léte
sítésén évek óta fá
radozott Bécsben 
Mária Terézia kan
cellárja, Ausztria 
egyik legnagyobb 
politikusa Kaunitz 
Vencel herceg.

Kaunitz egyiké 
volt ama kor leg- 
érdekesebbal akjai- 

Kaunitz Vencel herceg. nak. Magas, karcsú
Mária Terézia kancellárja, A usztria egyik  legkiválóbb  p olitiku sa c v i i lo + o t t
volt. A usztriát a legerősebb országgá akarta ten n i K özép-E urópában , m i i t  \ U l l ,  S Z U ie ie i t  
azért m inden eszközzel arra ,tö r^ k e^ U , h ogy N a g y  F rigyes h atal- d ip I o m a t a >  R e n t ]_



Nagy Frigyes kora 2 3 3

kívül szabályos életet folytatott, kínos gonddal óvakodott a betegsé
gektől, mert nagyon félt a haláltól. Nagy házat vitt, élénken érdeklő
dött a színház, zene és művészet iránt. A maga dolgaiban rideg és önző 
volt s Mária Terézia sem merte őt befolyásolni, amióta egy ízben, mikor 
magánéletének egyes dolgait kezdte előtte firtatni, Kaunitz hideg- 
vérűen így felelt neki :

„Felséges asszonyom, én azért jöttem ide, hogy felségednek az 
ügyeiről beszéljek, nem pedig a saját ügyeimről.”

Nagy emberismerete, biztos ítélete, hallgatagsága és megveszte
gethetetlensége, bár pazarló élete folytán egész életében meglehetősen 
el volt adósodva, kiváló államférfiúvá avatták. Minthogy belátta, 
hogy a német irodalom menthetetlenül felbomlik, célja az volt, hogy 
Ausztriát uralkodó hatalommá tegye Közép-Európában. Ezért Porosz- 
országot meg akarta semmisíteni, hogy ezzel a német protestantizmus 
hatalmát megdöntse. Ami a személyes meggyőződését illeti, francia 
szabadgondolkozó létére nem sokat törődött a vallási különbségekkel 
és Nagy Frigyest inkább csodálta, mint gyűlölte. De politikus 
létére élesen elválasztotta személyes érzéseit államférfim Terveitől 
és céljaitól.

Mária Terézia egyetértett Kaunitz céljaival, de nem józan számí
tásból, hanem szenvedélyes büszkeségből. A királynő gyűlölte Nagy 
Frigyest, egyrészt azért, mert Sziléziát ein fa lta tőle, másrészt azért, 
mert szabadgondolkozó és a protestantizmus főképviselője volt. A király
nőt főként buzgó katholikus meggyőződése tette hajlandóvá arra, hogy 
szövetségre lépjen a katholikus Franciaországgal, bármennyire utálta 
is egyébként a versaillesi udvar léhaságait. Franciaországnak különben 
sein volt nagyobb érdekösszeütközése Ausztriával sehol, amióta bele
nyugodott abba, hogy Ausztria megmaradjon a régi keretei között. 
Belgiumot ugyanis, ha Franciaország kívánta volna, Ausztria szívesen 
elcserélte volna más megfelelő területért.

Kaunitz, mint versaillesi követ, ezeket a gondolatokat képviselte 
a francia udvarban, de egyelőre még eredménytelenül. Legalább nem 
nagy reménnyel hagyta ott követi állását, mikor hazatért Bécsbe kancel
lár-külügyminiszternek. Ámde 1755-ben, mikor az angol-osztrák szö
vetség szertemállott, Kaunitz megérezte, hogy itt a perc tervei megvaló
sítására és felajánlotta Franciaországnak Belgium egy részét Fülöp 
spanyol infáns számára cserébe Pármáérl és Piacenzáért, ha Francia- 
ország elpártol Poroszországtól és az osztrák-orosz szövetséghez csat
lakozik.
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A percet tényleg jól választotta meg Kaunitz. XV. Lajost mélyen 
sértette, hogy Nagy Frigyes az ő háta mögött megkötötte Angliával a 
westminsteri szerződést. Ezért Lajos visszarendelte követét Berlinből 
és 1756-ban aláírta Versaillesben az egyezményt, amelyet Ausztria kínált 
a franciáknak. Anglia még egy utolsó kísérletet te tt arra, hogy felújítsa 
Ausztriával a szövetséges viszonyt. De Mária Terézia röviden és határo
zottan visszautasította Angliát :

„Én és a porosz király nem egyesülhetünk s a világon semmi sem 
bírhat rá arra, hogy olyan szövetségbe lépjek be társul, amelyben benne 
van a porosz király is.”

Az osztrák-francia egyezmény hírére Bestushev nyomban meg 
akarta indítani a háborút Poroszország ellen és Poroszország szétosztá
sára vonatkozólag kész tervet terjesztett Kaunitz elé.

Kaunitz hozzájárult a tervhez, de azt kívánta, hogy Franciaország 
hozzájárulásának a megszerzése végett halasszák el a háború megkezdé
sét 1757-re. XV. Lajos ezután mindenben csatlakozott Bestushev, illetve 
Kaunitz javaslataihoz.

Nagy Frigyes ellen tehát létrejött Oroszország, Ausztria és Francia- 
ország hatalmas koalíciója, amely Poroszországot keletről, délről és 
nyugatról fenyegette egyszerre. S ezzel szemben Frigyes csak Anglia 
barátságára támaszkodhatott, de hathatós segítségére nem, mert Angliát 
teljesen lefoglalta a tengeren Franciaország, amely hatalmába kerítette 
Minorka szigetének angol erődjét. Amellett Anglia rémlátásnak tar
totta Nagy Frigyes aggodalmait és bízott benne, hogy Oroszországot 
vissza tudja tartani Poroszország megtámadásától. Nagy Frigyes azon
ban tisztán látta a helyzetet, mert kémei a drezdai és a bécsi udvarokból 
pontos híreket szolgáltattak neki. Azonkívül értesült arról is, hogy 
Ausztria erős csapattesteket küld Csehországba és Morvaországba. Végül 
a pétervári holland követ bizalmas levélben- értesítette Nagy Frigyest 
arról, hogy az orosz-osztrák támadás elhatározott dolog s csak azért 
halasztották el 1757-re, hogy Franciaország is kellően felfegyverkezhes- 
sék a háborúra.

Nagy Frigyes belátta, hogy csalódott számításában, mikor azt 
hitte, hogy a westminsteri angol egyezménnyel biztosíthatja az európai 
békét. Érezte, hogy élethalálharc előtt áll s gyorsan határozott. Egy 
reménye volt csak, hogy gyors támadással szétugraszthatja a készülő 
koalíciót, mielőtt az teljes erejét kifejtheti. Terve a következő v o lt: 
hirtelen megrohanja Szászországot, amelyre háború esetén szüksége 
lesz, azután betör Csehországba, az osztrákokat megveri és téli szállásra
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ottmarad. Talán ez esetben Mária Terézia meglepetésében békét fog 
kínálni, minthogy szövetségeseire oly váratlanul nem számíthat. Nagy 
Frigyes készen állt a háborúra. Hadserege teljesen harcrakész volt, 
kitűnő hadvezérei voltak, Seydlitz, a generális lovassági tábornok és 
Ziehen, a népszerű hős, Ferdinánd braunschweigi herceg, öccse, Henrik 
porosz herceg, Keith Jakab, Nagy Frigyes ifjúkori jóbarátja és Kurt 
Kristóf schwerini gróf. Az államkincstárban 18 millió tallér hadikincs, 
ami bőven elég két évig tartó hadjáratra. Persze, akkor még nem sejt
hette Nagy Frigyes, hogy nern kétéves, hanem hétéves háború előtt áll.

A hétéves háború.

Nagy Frigyes 1756 augusztus 26-án adta ki a parancsot, hogy 
csapatai azonnal nyomuljanak be Szászországba. A király még egyszer 
fogadta az angol követet, azután a potsdami gyakorlótéren lóra szállt 
és ott gyülekező ezredei élére állt. A porosz portyázó csapatok minden 
hadüzenet nélkül átlépték a szász határt s a porosz huszárok nemsokára 
bevonultak Lipcsébe. Csak ekkor értesítették a háború megkezdéséről 
a berlini szász követet, akinek mindeddig sejtelme sem volt a történtekről.

Szászországot 70.000 főnyi ellenséges hadsereg árasztotta el s az 
ország utolsó pillanatban hiába próbált védekezni. Gróf Rutovski, a szász 
hadsereg fővezére, aki éveken keresztül tehetetlen volt Brühl miniszter- 
elnöknek az önkényével szemben, gyorsított meneteléssel Pirnától keletre 
összpontosította az összes ezredeket és 
a meredek Königsteinre támaszkodott 
haderejével. Ide vonult II. Frigyes 
Ágost szász fejedelem is kegyencével,
Brühllel. A Drezdában felhalmozott 
fegyverkészletek megmentéséről szó sem 
lehetett. Az ország védelmére sem 
lehetett gondolni. Legcélszerűbb lett 
volna az egész sereggel átvonulni 
Csehországba, de Rutovski nem akarta 
hazáját ezáltal teljesen Ausztria kar
jaiba vetni s különben is arra szá
mított, hogy a meglepett osztrákok 
idejekorán küldenek felmentő csapa-
tokat. Nagy Frigyes a hétéves háború idején
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A poroszok szeptember ü-én 
akadálytalanul bevonultak Drezdába. 
Nagy Frigyes udvariasan bánt az 
uralkodócsalád ottmaradt tagjaival, 
de egész csomó fontos aktát, ame
lyekből ellenségei tárgyalásairól fel
világosítást meríthetett, csaknem 
erőszakkal elvétetett a királynétól, 
aki az okmányokat maga őrizte a 
szobája szekrényeiben. Ezekből az 
aktákból íratta meg később Nagy 
Frigyes azt az emlékiratot, amelyben 
igazolni próbálja eljárását Szászor
szággal szemben.

Két nap múlva 32.000 főnyi 
porosz sereggel teljesen körülzáratta 

Ptrosz fe'tclc huszár a hétéves háborúban. Frigyes a pirnai szász tábori.
Azt hitte, hogy most már harc nélkül 

végezhet Szászországgal és azt kívánta Frigyes Ágosttól, hogy csatla
kozzék hozzá egész országával. Frigyes Ágost azonban határozottan 
visszautasította ezt a kívánságot, mire Nagy Frigyes megkezdte a szász 
tábor lövetését.

Minthogy a szászok sokáig nem tarthatták magukat, felszólították 
az északi Csehországban parancsnokló Browne osztrák tábornokot, hogy 
az Elbe jobbpartján küldjön Pirna felé fölmentő sereget, amellyel ők 
idejekorán egyesülhessenek. Browne tábornok eleget tett a felszó
lításnak, de Nagy Frigyes október 1-én Lobosilz mellett hét óráig 
tartó véres ütközetben visszaszorította az osztrákokat Éger mögé. Az 
osztrákok erre kerülő utakon folytathatták csak útjukat s eljutottak 
mintegy 15 kilométernyire a szász tábor mögé, csakhogy az Elbe és 
úttalan hegységek választották el őket a szászoktól.

A szászok helyzete közben kétségbeejtővé vált s arra szánták el 
magukat, hogy megpróbálnak áttörni a porosz ostromzáron. Szakadó 
esőben és heves szélben megindutak a kimerült csapatok — min Légy 
12.000 fegyverképes ember — úttalan utakon az Elbe mentén fölfelé, 
Königstein irányában, de 30 ágyújukból csak hetet vagy nyolcat vihet
tek magukkal, mert a legtöbb lovat levágták volt, hogy legyen miből 
élniök. Éjszaka azonban mégis sikerült nekik Thürmsdorf mellett hajó- 
hidat verniök az Elbén keresztül. Lassan átkelt rajta a sereg és meredek
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ösvényeken felkapaszkodott Lilienstein körül a magas fennsíkra. A poro
szok ezalatt elfoglalták az elhagyóit szász tábort s az Elbe jobbpartján 
beékelték magukat Browne és a szászok közé. A szász csapatok helyzete 
kétségbeejtő volt. Vihar, eső, köd szürkeségbe burkolt mindent körülöt
tük s lehetetlenné tette, hogy Browne tábornokkal jelzések útján érint
kezhessenek. Bőrig ázva, élelmiszer, födél, podgyász és kellő muníció 
nélkül, egynapi szakadatlan masírozás után ott dideregtek a szabadban, 
a meredek sziklafalakon. Az osztrákokra nem számíthattak többé, mert 
azok a túlnyomó porosz haderő elől visszavonultak. Rövid fegyverszüne
tet kértek tehát a szászok és aztán kapituláltak. A szász sereg hadifogságba 
került, a lisztek megfogadták, hogy a háború alatt nem fognak Porosz- 
ország ellen harcolni, Königsteint semleges területnek jelentették ki és 
Frigyes Ágost szabadon elutazhatott Varsóba, ahol ott is maradt 1763-ig, 
a hétéves háború végéig.

Nagy Frigyes a szász tiszteket felszólította, hogy lépjenek be sere
gébe. Akik nem akartak belépni, azokat különböző szász városokba 
internálta. A legénységet azonban föleskette zászlói alá és a gyalogságból 
líz új ezredet csinált» a lovasságot pedig beosztotta régi századai közé. 
Azonban a szászokkal elszámította magát, mert úgy bánt velük, mintha 
idegen zsoldosok lettek volna. A háború folyamán meg is szöktek vala
mennyien és Xaver szász herceg vezetésével a nyugati német harcmező
kön küzdöttek Nagy Frigyes ellen, akit 
hazájuk megrontójának tartottak.

A pirnai kapitulációval véget ért 
1756-ban a háborúskodás, mert a szászok 
szívós ellenállása megakadályozta Nagy 
Frigyest abban, hogy eredeti haditervéhez 
képest elfoglalja még ebben az évben Cseh
országot is és így gyakoroljon nyomást az 
osztrákokra. A rég előkészített európai 
koalíció Poroszország megsemmisítésére 
nyugodtan megalakulhatott, most már 
annál inkább, mert hiszen Nagy Frigyes 
volt az, aki támadt, még pedig hadüzenet 
nélkül.

Franciaországban a trónörökös szász 
felesége állandóan szította a hangulatot 
Poroszország ellen. Megmozdult a német 
birodalom rozsdás gépezete is és 1757-ben Szász gránátos a hétéves hábo

rúban.
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a regensburgi birodalmi gyűlésen 99 szóval 60 szó ellenében kimondták 
a birodalmi háborút Nagy Frigyes porosz király ellen, mert erősza
kosan megháborította a birodalom békéjét. Oroszország is csatlako
zott a versailiesi osztrák-francia védőszövetséghez s Ausztria külön 
szerződésben egy millió rubel évi segítségre kötelezte magát Orosz
országgal szemben, míg a háború tart, amelynek célja Szilézia 
visszafoglalása, Poroszország lehető meggyöngítése és Szászország kár
talanítása. A koalíció csakhamar még szorosabbra vált. Ausztria és 
Franciaország abban állapodtak meg, hogy a francia csapatok nem Cseh

országba vonulnak be, hanem északnyugati 
Németországba Magdeburg ellen, illetve, ha 
Hannover kilépne a semlegességből, akkor 
Wesel ellen is. Evégből a francia kormány 
zsoldos-szerződéseket kötött egész sor 
apróbb német államocskával, sőt Svéd
országgal is, amelynek porosz Pomerániát 
helyezték kilátásba a támogatás fejében.

Franciaország és Ausztria képviselői 
alá írták Versaillesben híres szerződésüket 
Poroszország felosztásáról, amelyben benne 
volt a tervezett háború célja és programja. 
A terv az volt, hogy Ausztria megkapja Szi
léziát és Glatzot, Szászország Magdeburgot, 
a Saal kerületet és Halberstadtot, Svéd
ország Elő-Pomerániát. Belgium kisebb 
részét Fiilöp spanyol infáns kapja cserében 
Pármáért és Piacenzáért. A cél elérésére 
Franciaország 105.000 főnyi sereget állít s 

évente 12 millió forint segítséget küld Ausztriának, Svédországnak 
és Szászországnak, Ausztria pedig legalább 80.000 főnyi haderőt állít 
ki Poroszország ellen.

Ez a szerződés Kaunitznak és a Habsburg-háznak fényes diplo
máciai diadala volt, de világosan feltárta azt is, hogy Ausztria német 
birodalmi politikáját nem a német nemzeti szempontok, hanem a saját 
önző dinasztikus érdekei vezérlik. E szerződés folytán Nagy Frigyes 
harca Németország szabadságharcává vált az idegen hatalmak hódító 
vágyával szemben.

A hatalmas koalícióval szemben Nagy Frigyes teljesen elszigetelten 
állt, mert Angliára nem igen támaszkodhatott. Szerencséjére éppen a

Osztrák gránátos a hétéves 
háborúban.
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legjobb pillanatban döntő kormányválság következett be Angliában. 
Minorka elvesztése és a kanadai vereségek hatása alatt a gyámoltalan 
Newcastle-kormány lemondott s Devonshire herceg lett a miniszterelnök, 
a külügyminiszter pedig Piti Vilmos, Anglia egyik legnagyobb államférfia. 
II. György király eleinte nem szívelhette Pitiét. Mikor az új külügy
miniszter kihallgatáson jelent meg a király előtt és bizalmát kérte, a 
király szárazon csak 
ennyit mondott neki:

„Érdemelje ki a bi
zalmamat és akkor bízni 
fogok önben !”

És Pit t kiérdemelte 
uralkodójának a bizal
mát. Középmódú zsen- 
tricsalád sarja volt, 
tanulmányai elvégzése 
után katona lett, de 
csakhamar teljesen a 
politikai pályára lépett 
és egy csapásra az ellen
zék vezére lett. Zsentri 
létére nem tartozott 
egyik nagy arisztokrata 
párthoz sem s ezért füg
getlenül léphetett fel.
Kiváló szónok volt.
Rendszerint rögtönözve 
szokott felszólalni, de 
oly világosan beszélt s 
amellett oly tartalma
sán és színesen, hogy be
szédének hatása mindig lenyűgöző volt. Annyira uralkodott .az angol alsó
házon, hogy ha haragudott, az egész ház remegett a szavaira. Büszke, 
gőgös és ingerlékeny ember volt, -de ékesszólásával sohasem szolgált aljas 
célokat. A nemeslelkű, önzetlen és megközelíthetetlen államférfin azt 
tűzte ki célul maga elé, hogy nemzetét a világ első nemzetévé teszi. 
Tisztán látta a helyzetet. Tudta, hogy úgy Európában, mint Amerikában 
a germán protestáns hatalmak jövőjéről van szó s éppen ezért elhatá
rozta, hogy Nagy Frigyest, akit csodált és becsült, nem engedi elbukni.

Pilt Vilmos.
A nglia egyik  legnagyobb  állam férfia. N agyszerű  szónok, 
előrelátó p olitiku s vo lt, kinek te tte it  egyedü l nem zetének  
érdekei irán y íto tták . Az angol nép valósággal bálván yozta .



2 4 0 Tolnai Világtörténelme

Pitt 1757-ben létrehozta az angol-porosz szövetséget, amelynek értel
mében Anglia nagy angol hadsereget küld Westfáliába, amelyet 25.000 
főnyi porosz sereg fog erősíteni, továbbá hadihajókat küld a Keleti
tengerre és évenként egy millió font sterlinggel segíti Poroszországot. 
Meg is kezdte Anglia a nagy fegyverkezést, de II. György király nem jó 
szemmel nézte Piti politikáját. A király még mindig Hannovert féltette 
és legjobban szeretett volna az egész háborúban semleges maradni, csak
hogy Hannovernek kára ne essék. A westfáliai haderő élére Cumberland 
herceget nevezte ki, aki Pittnek határozott ellensége volt s minthogy 
Pitt le is mondott a külügyminiszterségről, Nagy Frigyes porosz király 
egyelőre nem igen számíthatott Anglia erélyes támogatására.

Ezalatt Nagy Frigyes Drezdában töltötte az időt, ahol haditudo
mányi stúdiumokkal és politikai-katonai előkészületekkel foglalkozott. 
Tudta, hogy élet-halálharc előtt áll s ezért meghitt miniszterének, Finken
stein grófnak minden eshetőségre határozott utasításokat adott. Ha 
döntő vereséget szenvedne, utasította a minisztert, hogy az államkincs
tárt, a minisztériumokat és a királyi családot azonnal mentse meg aszerint, 
amerről a veszedelem fenyeget, Küstrin, Magdeburg vagy Stettin felé. 
Ha elesnék a király a harcmezőn, eskettesse fel a kormányt és a hadsere
get azonnal a trónörökös nevére. Ha fogságba kerülne, ne legyen az ő 
személyére semmiféle tekintettel. Hadseregét 152.000 főnyi helyőrségre 
szaporította a 22 ezer besorozott szásszal együtt, akiknek azonban nagy 
része cserbenhagyta később a porosz zászlót. A népfölkelést is előkészí
tette és a hadikincset tekintélyes összeggel szaporította. Haditerve még 
mindig a régi volt. Még mindig azt remélte, hogy ha gyorsan betör Cseh
országba és elfoglalja Prágát, az osztrákokat békére kényszerítheti, 
mielőtt a nagyhatalmak koalíciója rettenetes erejét kifejthetné.

Eleinte úgy látszott, hogy a király jól számítolt. Benyomult Cseh
országba, a meglepett osztrákokat szétszórta és teljesen körülzárta Prá
gát, amely legfeljebb néhány hétig bírhatta ki a porosz ágyúk rettentő 
ostromát.

A király azt remélte^ hogyha Prágát beveszi, Bécs falairól dik
tálhatja majd a békét Ausztriának. Az osztrákoknak viszont egyetlen 
reménységük az volt, hogy sikerül idejekorán felmenteniük az 
ostromlott Prágát.

Nagy Frigyes Prága mellett nagy győzelmet aratott, de győzelme 
belekerült egyik legkedvesebb hadvezérének, a sziléziai háborúk hősé
nek, Schwerin tábornoknak az életébe. Az osztrákok visszaszorultak 
Prágába. ,
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Az osztrák felmentő sereg Morvaországban állt Daun Lipót gróf 
vezérlete alatt, aki többször kitüntette már magát az örökösödési hábo
rúban s óvatos, körültekintő hadvezér volt. Nagy Frigyes eleinte kevésre 
becsülte Daun gróf képességeit, pedig mint bebizonyult, Daun gróf volt 
az egész háborúban Nagy Frigyes legveszedelmesebb ellenfele.

Daun grófnak 54.000 főnyi serege volt. Eleinte Iglau felé vonult

Schwerin porosz tábornok halála a prágai ütközetben.
N agy Frigyes a körülzárolt cseh  főváros m ellett n agy  d iad alt a ra to tt az osztrákok fö lö tt. 
Midőn az osztrákok heves k artácstüze a poroszok b a lszárn yát m egingatta , Schwerin táb or

nok ezrede élén roham ozta m eg az osztrák tüzérséget. E gy  kartács azonban  m egölte.

vissza, de mikor Bécsből ráparancsollak, hogy Prága felmentése érde
kében bocsátkozzék ütközetbe, de ne felejtse el azt sem, hogy Ausztria 
utolsó hadseregét vezérli, előrenyomult Kolin felé. A király Daun közele
désének hírére összevonta csapatait, mintegy 18.000 főnyi gyalogságot 
és 13.000 főnyi lovasságot. Serege többi része Prágát ostromolta.

Daun gróf túlnyomó ereje miatt erős védelmi állásban helyezke
dett el Kolintól nyugatra az alacsony fennsíkon, délre a prágai ország-
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úttól. Nagy Frigyes egy útszéli fogadóból, az „Arany nap”-ból vizsgálta 
az osztrák hadállást és adta ki parancsait. Alapgondolata az volt, hogy 
seregének egész erejét az ellenséges hadvonal egyetlen pontjára koncentrálja 
de közben úgy foglalkoztatja az ellenség többi részét is, hogy ne tömörül
hessen a megtámadott szárny segítségére. Déli egy óra tájban kezdte meg 
a harcot Zieten lovasrohama a Nádasdy-huszárok ellen. Az ütközet órák 
hosszat, elkeseredetten folyt mindkét részről. A porosz gyalogság kez
dett már lankadni az osztrákok rémes kartácstiize alatt, a porosz lovas

ság pedig, bár halálmegvetéssel támadt 
újra meg újra, tehetetlen volt az osztrák 
ágyúütegekkel szemben. Mindazáltal az 
ütközet sorsa kétes volt még. De egy
szerre csak az osztrákok jobbszárnyán 
harcoló négy szász ezred parancsnoka, 
Benkendorf Lajos alezredes észrevette, 
hogy a poroszok támadása lankadóban 
van s megragadva a kellő pillanatot, 
rávetette magát a porosz gyalogságra. 
A poroszok csatarendje a heves táma
dást nem bírta ki. A szászok féktelen 
gyűlölettel kaszabolták hazájuk elnyo
móit s a poroszok csakhamar eszeveszett 
futamodásnak eredtek. Nagy Frigyes alig 
hatezernyi legénységet tudott csak össze
szedni a futók közüls Zieten födözete alatt 
visszavonult Nimburgba. Este itt látták 

őt, amint mélyen elmerülve gondolataiba, egy kút káváján ült és bot
jával jeleket rajzolt a fövenybe. Szeme könnybe lábadt, mikor szép 
testőrségének romjai elvonultak előtte.

Legjobban ő tudta, mi a jelentősége a vereségnek. Többet veszített 
egy ütközetnél. Most már nem remélhette tovább, hogy a koalíció ret
tentő hatalmának kifejtését megakadályozhatja s tudta, hogy most már 
egész Európa hadereje ellen kell reménytelen, kétségbeesett küzdelmet 
folytatnia. Mária Terézia a kolini győzelem emlékére új katonai rendet 
alapított, a Mária Terézia-rendet, amelynek első rendjelét Daun gróf 
kapta, a kolini győző.

Nagy Frigyes kénytelen volt Prága ostromát abbahagyni s Észak- 
Csehországba húzódott Leitmeritz felé, míg öccsét, Ágost Vilmost azzal 
bízta meg, hogy védelmezze a Lausitz felé vezető utakat, különösen

Dann Lipót grój.
K iváló  osztrák tábornok, N a g y  F ri
gyes legveszedelm esebb ellenfele vo lt  
a hétéves háborúban. L egnagyobb  
győzelm ét a kolini csatában  aratta, 
de tú lságos óvatossága  m ia tt it t  sem  

ért el d öntő  eredm ényt.
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Zittaut, ahol rengeteg élelmiszere volt a poroszoknak felhalmozva. 
Ágost Vilmos azonban nem termett rá a nehéz feladatra, úgyhogy Daun 
gróf, aki egyesült Lotharingiai Károllyal, úgyszólván kardcsapás nélkül 
nyomult előre Zittauig, amelyet rövid bombázás után elfoglalt. Ágost 
Vilmos, akinek csapataiban a fegyelem teljesen megbomlott, a várostól 
körülbelül egy órányi távolságban tétlenül hallgatta a bombázást s 
azután elvonult Bautzen felé. A király a csapás hírére kénytelen volt 
Észak-Csehországból Szászországba visszavonulni. Néhány nap múlva 
találkozott Bautzenben öccsével, Ágost Vilmossal. Oly keményen 
lehordta öccsét, hogy ez nyomban kilépett 
a katonai szolgálatból s egy év múlva bána
tában meghalt.

A csapásoknak még nem volt végük.
Nagy Frigyes 53.000 emberrel Zittau és Görlitz 
között foglalt szilárd állást, hogy megvédje 
Szászországot és Sziléziát Daun ellen. Ez 
azonban mintegy 80.000 főnyi seregével oly 
biztos hadállást foglalt el, hogy Nagy 
Frigyes nem merte megtámadni. A király 
nemsokára Drezdába utazott és Szilézia meg
védését rábízta a braunschweig-beverni her
cegre, aki 45.000 emberével Görlitz mellett 
táborozott. Otthagyta a király Winterfeldt 
tábornokot is, aki Görlitzlől délre, Moijs mel
lett oly védtelen állásba merészkedett, hogy Daun seregei nagy túl
erővel rajtacsaptak és a porosz sereget teljesen szétverték. Winterfeldt 
maga is elesett az ütközetben. A beverni herceg erre kénytelen volt 
az osztrákok elől Liegnitz felé hátrálni.

Eközben bekövetkezett az, amit Nagy Frigyes csehországi betöré
sével meggátolni igyekezett. Kezdtek résztvenni a háborúban az oro
szok, svédek és franciák is és a királynak egyszerre kellett háborút 
viselnie minden oldalon. Minthogy ahhoz gyönge volt, hogy határait 
mindenütt egyforma erővel védelmezze, kénytelen volt csapatait min
dig arra a pontra irányítani, ahol legnagyobb volt a veszedelem. A porosz 
hadsereg bámulatos menételőképessége nélkül Nagy Frigyes minden 
zseniálitása mellett sem győzhette volna sokáig ezt a hadakozási módot. 
Az ellenséges hatalmak országaiba való betörésről többé szó sem lehe
tett, mindig arra kellett törekednie, hogy az ellenség támadásait meg
hiúsítsa. Csak így remélhette azt, hogy lassacskán kifárasztja ellenfeleit

Nádasdy Ferenc gróf.
A m agyar huszárság generálisa  
vo lt a h étéves háborúban. A 
kolin i csatában tü n te tte  ki m a
gát. K ésőbb horvát bán le lt .
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s elveszi kedvüket attól, hogy ragasz
kodjanak Poroszország megsemmi
sítéséhez.

Először az oroszok érkeztek meg. 
Százezer főnyi orosz sereg tört be 
Apraxin vezérlete alatt a keleti porosz 
határon és Gross-Jagersdorf mellett 
szétverte a Lehwaldt tábornok vezetése 
alatt álló poroszokat, akik kénytelenek 
voltak meghátrálni és egyelőre legalább 
Königsberg megvédésére törekedni.

A svédek 22.000 főnyi sereggel 
nyomultak befelé Pasewalkig, de a 
pomerániai rendek a maguk erejével 
évekig feltartóztatták őket.

A legveszedelmesebb támadás nyugatról fenyegette a poroszokat. 
Ebben az időben Franciaországban Pompadour asszony bizalmasa, 
Bernis abbé lett a külügyminiszter s két francia hadsereg szállt táborba 
hamarosan. Az egyiket d’Estrées vezette az alsó Rajna mentén Vesztfália 
és Hannover ellen, a másik Soubise vezetése alatt a közép Rajna mellé 
vonult. Az előbbi hadsereggel szemben Cumberland herceg állt 54.000 
főnyi sereg élén, de a franciák Hastenvük mellett megverték az ellen
séget s csaknem akadálytalanul vonultak Magdeburg felé. II. György 
angol király megrettenve, hogy elveszti Hannovert, béketárgyalásokat 
kezdett Franciaországgal és Ausztriával s Récsben a legmerészebb 
reményeket táplálták már.

Nagy Frigyest vereség érte minden ponton. Egyidőben szorongat
ták ellenfelei Szászországban, Ivelet-Poroszországban, Pomerániában és 
Vesztfáliában. Öccsével összeveszett, édesanyja meghalt, kedves tábor
nokát, Winterfeldtet elveszítette. De mindez nem törte meg Nagy Fri
gyest, akinek a veszedelemmel együtt nőtt a lelki ereje. Győzni vagy 
elpusztulni — másra egy pillanatig sem gondolt.

Szerencsére a koalíció erejét belső ellentétek gyöngítették meg. 
Ausztria haragudott Franciaországra, mert nem küldte pontosan a 
pénzbeli segítséget. Franciaországot bántotta, hogy Ausztria csak Szilé
ziára gondol. A diadalmas francia haderő ennélfogva, amelynek veze
tését időközben Ausztria ellensége, Richelieu herceg vette át, nem hasz
nálta ki előnyös helyzetét, hanem tétlenül vesztegelt Bode mellett. 
Apraxin visszavonult Kelet-Poroszországból, mert Erzsébet cárnő su-

A Mária Terézia-rend nagijkercsztje. 
Mária Terézia a kolini győzelem  em lé
kére katonai rendet a lap íto tt, am elynek  
k itü n tetése it csak az ellenség e lő tt 
ta n n síto tt rendkívüli v itézségért lehe

te tt  m egkapni.
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lyosan megbetegedett s az esetleges trónváltozás szükségessé tette, hogy 
a megbízható csapatok odahaza legyenek. Az ekképp felszabadult porosz 
ezredek Lehwaldt vezetésével Pomerániába vonultak és visszaszorí
tották a svédeket. Nagy Frigyes helyzete ekképpen váratlanul meg
könnyebbült s a király teljes erejével odafordulhatott, ahol e percben 
legnagyobb volt a veszedelem : Thüringiába és Sziléziába.

A reichenbergi birodalmi gyűlés határozata értelmében mintegy 
S3.000 főnyi német birodalmi sereg Erfurt táján egyesült a Soubise veze
tése alatt álló 24.000 főnyi déli francia hadsereggel. Nagy Frigyes elő
ször is ezzel a sereggel akart végezni és hadereje zömével Weimar mellett 
ütött tábort. Ütközetre azonban nem került még ekkor a sor, mert 
Hadik tábornok 3500 főnyi magyar huszárezredével átrándult Berlinbe, 
elfoglalta a sziléziai kaput, berontott a porosz fővárosba és 185.000 
tallérnyi hadisarcot harácsolt a meglepett főváros lakóitól. De másnap 
már megint kivonult Berlinből, mert a bravúros huszárkirándulás hal
latára az egész porosz haderő gyors meneteléssel megindult Berlin felé.

Az egyesült francia-német hadsereg, amelynek két vezére folyton 
ieltékenykedett egymásra, eközben megindult Szászország felé és pár 
nap múlva portvázó csapatai már Lipcséig jutottak. Nagy Frigyes ekkor 
személyesen jelent meg Lipcsében 24.000 főnyi sereg' élén, a portyázó 
csapatokat visszaszorította és átkelt a 
Saale-folyón. Az ellenség — 43.000 főnyi 
legénység 100 ágyúval — a rossbachi 
völgyben foglalt meglehetősen védett ál
lást. A király teljes csatarendben közele
dett az ellenség felé, de az erős hadál
lást nem támadta meg s a Rossbachtól 
északra vonult táborba. A franciák és 
németek azt hitték, hogy Nagy Frigyes 
vissza akar vonulni és kisiklik a biztos 
vereség elől s azért elhatározták, hogy 
megtámadják a poroszokat. Hogy meg
kerüljék a poroszok balszárnyát, két pár
huzamos, hosszúra nyúló hadoszlopban 
indultak meg. A király éppen ebédnél 
ült a rossbachi várkastélyban, mikor érte
sült az ellenség mozdulatairól. Az első perc
ben nem akarta elhinni annak a tisztnek, 
aki a híradást hozta, hogy az ellenség ilyen iíorvát gyalogos a hétéves liá-

borúbaiir
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könnyelműen feláldozta előnyös hadállását. De aztán ámulva látta a 
dolgot saját szemével. Azonnal parancsot adott az indulásra és had
seregével pár perc múlva az ellenség szemeláttára Merseburg felé vonult, 
úgyhogy csakhamar elfödték őt és seregét a Rossbach völgykatlant 
szegélyező magaslatok, amelyeknek legmagasabb csúcsa a Janus-hegy. 
A franciák és a birodalmi németek annál mohóbban nyomultak a poro
szok után, mert azt hitték, hogy menekülnek.

Egyszerre csak őrült rohamban közéjük vágtattak a Janus-hegyről 
Seydlitz vezetésével a porosz lovasezredek s szétszórták az ellenség 
lovasságát. Kifejlődött csakhamar a porosz gyalogság és tüzérség is és 
gyilkos tüzelést indított az ellenségre. A francia gyalogság összeroppant, a 
birodalmi németek is megfutamodtak. Másfél óra alatt véget ért az ütközet 
s az ellenség, bár csak pár száz halottja volt, eszeveszetten menekült.

„Az volt a szerencsénk, hogy éjszaka lett, különben Istenemre, 
egy lélek meg nem maradt volna közülünk” — írta a hildburghauseni 
herceg az ütközet után a német császárnak.

Nagy Frigyes csak Erfurtig üldözte a futókat, akik nyomban 
visszavonultak Frankóméba. A csatanyerésnél jelentősebb volt az 
erkölcsi diadal, amely visszaadta újra a porosz hadseregnek az önbizal
mát. A rossbachi diadalt nem használhatta ki jobban Nagy Frigyes, 
mert Sziléziából rossz hírek érkeztek. Az osztrákok elfoglalták Schweid

nitz várát, megverték a braunschweig-be- 
verni herceg vezetése alatt harcoló poro
szokat és két nap múlva elfogták magát 
a herceget is s Boroszló is kapitulált előt
tük. Mária Terézia egy rendeletében újra 
hős alattvalóiként üdvözölte a sziléziaiakat. 
Nagy Frigyes elveszítette Sziléziát s ha nem 
tud gyorsan győzelmet kicsikarni az osztrá
kokon, romlását el nem kerülheti. Gyor
san határozott.

Hogy az osztrákok figyelmét elte
relje Sziléziáról, Keith tábornokot 6000 em
berrel Csehországba küldte s mindenfelé 
elterjesztette azt a hírt, hogy ő maga is 
odakészül hadserege zömével. Több osztrák 
hadtest erre a hírre csakugyan Csehor
szágba sietett, míg Nagy Frigyes ezalatt

Orosz gránátos a hétéves ha- r . , , ^  , ,  .
borúban. Lipcsén es Drezdán keresztül Szileziaba
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vonult, egyesült a beverni herceg csapa
tainak maradványával és a boroszlói 
országúton haladt előre 34.000 főnyi sere
gével. Az országúttól délre pár ezer lépésnyi 
távolságban egy párhuzamos mellékút 
vonul a hosszan elnyúló Leuthen falván 
keresztül a Visztrica-folyóig. Az osztrákok
nak mintegy 80.000 főnyi serege állt itt 
körülbelül hét kilométernyi hadvonal
ban Nyperntől Frobelwitzen keresztül le 
egészen Leuthenig és még délebbre Sag- 
schützig. Jobbról Lucchesi, balról Ná- 
dasdy parancsnokolt. Legelői Borne mel
lett Nostiz gróf állt öt szász és 
osztrák lovasezreddel.

A porosz elővéd egy ködös regge
len, Borne mellett rontott rá először 
Nostiz csapataira, amelyek meglepeté
sükben vad futásban hátráltak Frobel- 
witzig néhány száz fogoly hátrahagyásával. Mikor Nagy Frigyes 
tisztán látta az osztrák hadállást, amely a tiszta téli napon 
világosan szemlélhető volt a hófödte területen, nyomban elhatározta, 
hogy egész haderejével az osztrákok balszárnyát rohanja meg. Egész 
hadseregével jobbra kanyarodott tehát, elől a jobbszárny dessaui Móric 
vezetésével, élén Zieten lovassága, utána a balszárny Betzov tábornok 
vezetésével, leghátul Driesen lovassága.

Daun gróf és Lotharingiai Károly herceg, akik Frobelwitznél áll
tak, nem értették meg rögtön a poroszok hadmozdulatait.

„Távozni akarnak a poroszok, ne zavarjuk őket” — mondta 
Daun gróf.

Közben azonban Nádasdy, aki legdélen Sagschütznél táborozott, 
észrevette, hogy az egész vihar feléje húzódik. Hiába kért azonban 
Frobehvitzből segítséget. Déli egy óra tájban Dessaui Móric megrohanta 
heves ágyúzás közben Sagschütz mellett a bajorokat és wiirttembergie- 
ket s elfoglalta a tüzérséggel jól megrakott magaslatot, míg Zieten lovasai 
Nádasdy lovasságát szórták szét. Az osztrákok balszárnya tönkre volt 
téve s lélekszakadva rohant a jobbszárny félívben az ütközet színhelye 
felé, hogy Leuthen mellett új csatarendbe állva, megpróbálja az ütközet 
sorsát megváltoztatni. De a poroszok makacs harccal megszállták Leuthen t
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s befejezésül Driesen negyven lovasszázada szétszórta Lucchesi ezredeit 
is, úgyhogy mire a rövid téli nap estére hajlott, a hatalmas osztrák sereg 
szétszórva hátrált a Visztrica felé. A leutheni fényes diadal estéjén, 
1757 december 5-én a közeli Lisszába vonult be Nagy Frigyes, ahol 
lelkesedéssel fogadták őt.

Nagy Frigyes tizenkét nagyobb diadala közül a leutheni győzelem 
volt a legragyogóbb. Az osztrákok vesztesége 10.000 halott és sebesült, 
12.000 hadifogoly, 116 ágyú és 51 lobogó volt. A poroszok vesztesége 
körülbelül 6300 halott és sebesült volt. A büszke osztrák hadseregből 
amely Sziléziát elfoglalta, alig 35.000 főnyi, jórészt beteg és megviselt 
legénység vonult vissza esőben és hóban először Schweidnitzba, majd 
onnan a hegyeken keresztül Csehországba. Nemsokára kapitulált Bo- 
rosz'ó 17.000 főnyi helyőrsége, majd Liegnitz is. Csak Schweidnitz

maradt az osztrá
kok hatalmában.

Nagy Frigyes 
Boroszlóban ma - 
radt téli szálláson 
és érdemük szerint 
büntette vagy ju
talmazta a szilézi
aiakat. Az 1757. 
esztendő tehát, 

amelyben egész sor 
súlyos vereség érte 
a poroszokat, végül 
úgy végződött, 

hogy Nagy Frigyes 
te rü le tv e sz teség  
nélkül megállta a 
helyét az európai 
koalíció rengeteg 
túlerejével szem
ben is.

A franciákthü- 
ringiai hadjáratá
nak kudarca és 
magának Francia- 
országnak mély ki-

Hadik András gróf.
A vakm erő huszártábornok a h étéves háborúban 3500 huszárral 
elfoglalta és m egsarcolta az ellenség fővárosát, B erlin t. H ő ste t
teiért a  M ária Terézia-renddel tü n te tték  ki. E rdélynek, később  

G alíciának  a korm án yzója  le tt.
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A Hadik-huszárok elfoglalják Berlint.
!il. : i or.'.lis 3*00 m agyar huszárral váratlanul Berlin alá érkezett, am elyet a  poroszok  

vc iite le  iil hagytak. A huszárok az őrséget le fegyverezték  s a  polgárságra 185 ezer tallér  
hadisarcot vetettek  ki. A merész kaland után aztán  szép rendben ism ét e ltá v o zta k .

merülése annyira lehangolták a francia udvart, hogy Bernis abbé azt 
a jánlta Bécsben, hogy kössenek a poroszokkal hosszabb fegyverszünetet 
és mondjanak le Poroszország felosztásának tervéről. Az osztrák kor
mány azonban oly felháborodással fogadta ezt a javaslatot, hogy 
Franciaország sietett, megújítani zsold-szerződését Svédországgal, 
Bajorországgal és Württemberggel s a porosz hadseregből megszö
kött mintegy 10.000 főnyi szász katonaságot is szerződtette és fel
szerelte. Megígérte továbbá azt is, hogy tekintélyes francia segítő- 
csapatot küld Csehországba.

Ausztria is mindent elkövetett, hogy a leutheni kudarcot helyre
üsse. Minthogy a háború évenként körülbelül 50 millió forintot nyelt el, 
Mária Terézia csökkentette fényűző udvartartásának kiadásait és elzálo
gosította ékszereit. Példáját követte a nemesség is és egyetlen főúr sem 
tartott ezidőtájt annyi hintót és lovat, mint annak előtte. Csehország 
maga 15.000 fegyverest állított, Magyarország 30.000 embert és északra 
rendelték a toscanai csapatokat is, hogy 100.000 főnyinél nagyobb had
sereget állíthassanak szembe Nagy Frigyessel.

Természetes, hogy a porosz király is megtett mindent, ami tőle 
tellett. Minthogy Mecklenburg hercege a regensburgi birodalmi gyűlésen
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ellene szavazott, egyszerűen megszállta a hercegséget mint ellenséges 
területet és harmadfél millió tallér készpénz hadisarcot szedett Mecklen- 
burgban. Szászországnak négymillió tallért kellett előteremtenie. De 
mindez kevés volt s Nagy Frigyes nem riadt vissza attól sem, hogy elő
ször szász, majd később porosz cégér alatt is hamis pénzt veressen, csak
hogy hadseregét el bírja tartani. Egy márka ezüstből 14 tallér helyett 
20 tallért veretett.

Szerencsére Angliában megint kedvezőbbre fordult a helyzet. Pitt 
megint külügyminiszter lett s bár flottát nem küldhetett a Keleti-ten
gerre, megakadályozta, hogy György király kibéküljön a franciákkal és az

osztrákokkal s Poroszországnak négymillió 
tallér helyett évi 11 millió tallér készpénz 
segítséget küldött. Anglia és Poroszország 
új szerződést kötött, amelynek értelmében 
Anglia támogatja az 50.000 főnyi észak
német hadsereg felállítását és 5000 főnyi 
hannoveri sereget szerel föl. Kötelezte 
magát továbbá a két hatalom, hogy egymás 
nélkül nem köt békét, fegyverszünetet vagy 
semlegességi szerződést. Az új északnémet 
seregnekPitt kívánságára Ferdinándbraun- 
schweigi herceg lett a vezére, aki már több 
ízben kitüntette magát a harcmezőn.

Az új vezér rohamos sikereket ért el. 
A franciákat, akik Hannoverban töltötték 
a telet a leglazább fegyelemben, Clermont 

herceg vezetése alatt, kiszorította téli táborukból. A franciák úgyszólván 
kardcsapás nélkül, eszeveszetten hátráltak az ellenség elől s szégyenteljes, 
gyáva futásuk a sokkal gyöngébb ellenség elől megrendítő hatást tett 
Bécsben. Egészen Krefeldig hátráltak, ahol Ferdinánd herceg rajtuk 
ütött és nagyon megtépázta őket.

Clermont herceg helyébe a szégyenkező francia udvar Contades 
marsallt küldte a csatatérre és Soubise a déli francia sereggel, amely 
Csehországba készült, szintén észak felé vonult Vesztfáliáig és Hannoverig. 
Ferdinánd a túlnyomó erő elől óvatosan visszavonult, de ügyes mozdu
lataival megakadályozta a két ellenséges hadsereg egyesülését, úgyhogy 
a franciák 1758 telén a Rajna mellett és Hessen déli részén voltak kény
telenek külön-külön táborozni.

A keleti harctéren* nem ragyogott ilyen szerencse a porosz fegyve

Zieten János.
N agy  F r igyes legv itézebb  lovas

tábornoka.
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rekre. Az osztrák sereg Daun gróf vezérlete alatt Skalitz mellett táboro
zott, hogy megakadályozza a poroszok benyomulását Csehországba. 
Nagy Frigyes azonban Csehország helyett meglepetésszerűen Felső- 
Sziléziába vonult és hamarosan Olmütz előtt állt. Régi tervét akarta 
megvalósítani és Morvaországból egyenesen Bécs felé akart nyomulni. 
A bécsi udvar a váratlan események hírére már-már Grácba indult,

Nagy Frigyes aleulheni diadal után a közeli Lissába vonul éjjeli szállásra. 
A polgárság lelkesedéssel fogad ta  a d iadalm as uralkodót.

mert a porosz ostromló sereg egyre szőkébbre szorította Bécs körül a 
zárat s már csak arra 4000 szekérnyi hadiszerre várt, amely Bécs felé kö
zeledett 10.000 főnyi könnyű lovasság fedezete alatt.

De a döntő percben Laudon vezérőrnagynak sikerült Domstadel 
mellett a mérföldnyi hosszú szekérhadat túlnyomó erővel megrohanni 
és jórészt elfoglalni. Daun gróf pedig 83.000 főnyi seregével szintén Bécs 
felé nyomult s már-már elvágta a poroszok visszavonulási útját. Nagy 
Frigyes erre kénytelen volt abbahagyni Bécs ostromzárát és Csehországba
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hátrált, amelyen keresztülvonulva szerencsésen elérkezett a sziléziai 
határra. Ekkor járt Nagy Frigyes utoljára az egész háborúban, mint 
támadó fél, Ausztria területén. Ezentúl országa védelmére kellett szo
rítkoznia s a támadók gyűrűje évről-évre összébb szorult körülötte. 
Bámulatos, hogy mily erőkifejtésére, mennyi vérveszteségre volt képes 
akkoriban a kis Poroszország s a történelemnek egyik legtanulságosabb 
látványa, hogy a nagy vezér lelke mikép öntött újra meg újra erőt 
nemzetébe.

Alig érkezett Nagy Frigyes a sziléziai határra, indulnia kellett 
nyomban minden pihenés nélkül tovább Kelet-Poroszországba, ahonnan

fenyegető és veszedelmes híreket kapott. 
Erzsébet cárnő több mint százezer ember
ből álló sereget küldött újra Nagy Frigyes 
ellen s az orosz hadak vezére, Fermor 
tábornok már benyomult Ivelet-Porosz- 
országba, ahol Nagy Frigyesnek nem volt 
számottevő serege, elfoglalta Königsberg cl 
s a lakosságot mindenütt a cárnő alatt
valóivá tette. A semleges Lengyelországra 
támaszkodva megindult Brandenburg felé 
s mindenütt pusztítva, benyomult Pomc- 
rániába. Főserege már Brandenburg kulcsa, 
Küstrin elé érkéz itt és rommá lőtte a vá
rost anélkül, hogy a keletporoszországi 
párezer főnyi sereg az oroszok romboló 
munkáját megakadályozhatta volna.

Ezen hírek hallatára Nagy Frigyes 14.000 főnyi sereggel gyors 
menetelésben a fenyegetett vidék felé nyomult s puszta megjelenésével 
arra bírta az oroszokat, hogy abbahagyják Küstrin ostromát és vissza
vonuljanak Landsberg felé. Nagy Frigyes bevonult az elpusztított vá
rosba, hogy bátorságot öntsön a sokat zaklatott lakosokba s mikor látta 
a barbár tombolás nyomait, forró vágy szállta meg nemcsak őt, hanem 
seregeit is, hogy mihamarabb bosszút álljanak az oroszokon. így 32.0.00 
főnyi seregével és 117 ágyújával nyomban az oroszok után indult és 
utói is érte már őket Znrndorj táján.

Az egész háborúnak talán ez volt a legvéresebb ütközete. A nap 
dicsősége Sevdlitzé és a porosz lovasságé, amelynek félelmes roham- 
támadásai visszavonulásra kényszerítették az oroszokat, akiknek vesz
tesége 18.000 halott és sebesült volt, 3000 fogoly és 103 ágyú. De a poro-

Ferdinánd braunschweigi herceg, 
N agy  Frigyes tábornoka.
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szók is elvesztették seregüknek csak
nem egyharmadát, úgyhogy az oro
szokat nem üldözhették. Nagy Fri
gyesnek Szászországba kellett siet
nie, ahol Henrik porosz herceg védő
csapataival szemben egyre nagyobb- 
számú ellenség tömörült össze. Cseh
országból először a birodalmi csa
patok vonultak át Szászországba és 
elfoglalták Pírnál, azután Daun 
gróf is megindult Felső-Lausitz- 
ból, ahol raktárakat rendezett be 
és hátba akarta támadni a po
roszokat, de a zorndorfi véres 
ütközet hírére megállt és a régi 
Slolpen vára körül erős tábort vert Francia dragonyoskapiíány.
a magaslaton. /

Nagy Frigyes nemsokára megérkezett Zorndorfból seregeivel és 
egyesült Henrik herceggel. Minthogy mielőbb dűlőre akarta vinni a 
dolgot Daun gróffal, a lausitzi raktárak felé vonult, hogy az osztrákokat 
kicsalja megtámadhatatlan táborukból. Minthogy Daun gróf .nem moz
dult a helyéből, Nagy Frigyes, hogy támadásra ingerelje, a stolpeni vár

hegy alján lévő lankás síkon vert 
tábort, Hochkirch falva mellett, olv 
közel az osztrákokhoz, hogy ezeknek 
ágyúgolyói már táborverés közben 
is le-lecsaptak a poroszok közé. Nagy 
Frigyes táborának közepe maga Hoch
kirch volt, ahol 26 ágyút helyezett el.

Daun gróf a vakmerő kihívás 
láttára elhatározta, hogy megtámad
ja a poroszokat. Egy őszi reggel öt 
órakor kezdődött a csata. Teljesen 
sötét volt még, mikor a horvát ezre- 
dek megtámadták Hochkirchet és ha
marosan szétverték a meglepett po
rosz előőrsöket. A lövöldözés hallatára 
felriadt az egész porosz tábor s úgy- 

Medvebőrsiiveges francia árkászkalona. szólván félig öltözötten, de azért szi
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gorú csatarendben, dühös harcba elegye
dett az ellenséggel. De hasztalanul. Csakha
mar elveszett 26 ágyú és elfoglalták az 
osztrákok az egész falut is, a magasabban 
fekvő, erősen körülfalazott temetőn kívül, 
amelyet Langen őrnagy védelmezett hősie
sen. A poroszok újra meg újra megpróbál
ták visszafoglalni a falut. Eközben elesett 
Ferenc braunschweigi herceg és Keith tá
bornok, a császár ifjúkori jóbarátja is, 
Móric anhalti herceg pedig súlyosan meg
sebesülve az osztrákok fogságábakerült. El
foglalták végül az osztrákok a temetőt is és 
Zieten csak nagy üggyel-bajjal akadályozta 
meg, hogy Laudon tábornok oldalba ne tá

madja a poroszok jobbszárnyát. Mire megvirradt, Daun gróf Hochkirchtől 
északra új csatavonalba állt fel és szemben vele Nagy Frigyes. De az ütkö
zet lassan magától megszűnt s délelőtt tíz órára elhallgatott a tüzelés. A 
poroszok 9000 embert, 100 ágyút és 30 lobogót veszítettek csaknem egész 
málhájukkal együtt, de azért szigorú csatarendben vonultak el Hoch- 
kirch mellől a Spree mellett emelkedő krekwitzi magaslatok felé. Az 
osztrákok nem üldözték őket. Daun gróf másnap Mária Terézia neve- 
napját ünnepelte a táborban, Becsben pedig emlékoszlopot emeltek a 
hochkirchi győző tiszteletére s az alsóausztriai tartománygyűlés 300.000 
tallér tiszteletajándékot szavazott meg 
neki. Jellemző volt a nagyháborúegyházije- 
lentőségérc,hogy XIII.Kelemen pápa szen
telt kalapot és kardot küldött Daun gróf
nak, mint a római egyház vitéz harcosának.

Daun gróf Drezda felé vonult, de a 
város parancsnoka, Schmeltaii vitézül védte 
a várost s mikor híre terjedt, hogy Nagy 
Frigyes közeledik a felmentő sereggel, az 
osztrákok visszavonultak Csehországba. Az 
1758. esztendő tehát úgy végződött, hogy 
Nagy Frigyes megtartotta Szászországot és 
Sziléziát még mindig, de Kelet-Poroszorszá- 
got elvesztette,mert ott az oroszokkal nem 
birt elbánni. Nagy Frigyes érezte, hogy ereje

Henrik porosz herceg.
N a g y  F r i g y e s  ö c c s e  é s  t á b o r n o k a .

Seíjdlilz Frigyes,
N agy  Frigyes lovastábornoka.
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fogytán van és a lelkét ért súlyos csapások is mélyen megrendítették. 
Nemcsak ifjúkori barátjának, Keithnek halálát érezte keservesen, hanem 
vigasztalanul siratta kedves nővérét, Vilmát is, akit a halál a hochkirchi 
vesztett csata napján ragadott el az élők közül. Kezdtek kidőlni mellőle 
azok, akiket szeretett s a szörnyű küzdelemnek végét még mindig nem 
lehetett látni.

Bernis abbé, a francia külügyminiszter megsokalta ugyan már 
a franciák hiábavaló, eredménytelen hadakozását és a maga részéről 
ellenezte a háború folytatását annál is inkább, mert Franciaországot 
súlyos veszteségek érték az amerikai gyarmatokon is. Ámde az osztrák 
politika diadalmaskodott Versaillesben, Ber
nis abbé megbukott és helyét az addigi bécsi 
francia követ, Choiseul herceg foglalta el, 
aki azonnal csapaterősítéseket küldött a 
nyugati harctérre. A francia déli hadsereg 
elfoglalta Frankfurt városát, Braunschweigi 
Ferdinand, a porosz-hannover sereg élén visz- 
sza akarta foglalni a várost, de Bergen mel
leit Broglie marsall, aki Soubise utóda lett, 
súlyosan megverte a poroszokat. De Ferdi- 
nánd visszaadta a kölcsönt Minden mellett, 
mire a franciák visszavonultak Hessenbc s 
annyira elkedvetlenedtek, hogy Ferdinánd- 
nak egyelőre nem kellett tőlük tartania, úgy
hogy 12.000 főnyi segédcsapatot is küldhe
tett Szászországba.

A keleti harctéren Nagy Frigyes kénytelen volt egészen a védeke
zésre szorítkozni. Soltykow vezetése alatt 70.000 főnyi orosz hadsereg 
közeledett Küstrin felé, hogy egyesüljön az osztrákokkal, akiket Dann 
gróf vezetett. Az oroszokat Wedell tábornok próbálta feltartóztatni, de 
Ziillichau közelében csúfos vereséget szenvedett, 8000 emberét és 25 
ágyúját elvesztette.

Nagy Frigyes erre elhatározta, hogy személyesen vonul az oroszok 
elé. Sziléziát Henrik herceg védelmére bízta, Szászországban pedig Finck 
tábornokra bízta a parancsnokságot, akitől akkoriban sokat várt. Ő maga 
egyesült Wedell tábornokkal, úgyhogy 48.000 embere és 223 ágyúja volt.

Az oroszok ezalatt megszállták az Odera melletti Frankfurtot és 
egyesültek a 18.000 főnyi osztrák sereggel, amelyet Laudon tábornok 
vezetett. Laudon Ferenc osztrák tábornok egyike volt a hétéves háború

Keith Jakab.
N agy  F rigyes tábornoka és 

barátja.
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legvitézebb vezéreinek. Eleinte az orosz hadseregben szolgáik nagy nyo
morban, de folytonosan tanulmányokkal foglalkozva. Bár a török-tatár 
harcokban kitüntette magát, mégsem haladt előre a katonai ranglétrán. 
Ezért kilépett az orosz hadseregből és felajánlotta kardját a porosz 
királynak. Nagy Frigyes később sokszor megbánta, hogy Laudon kínál- 
kozását visszautasította, mert Laudon kapitányi ranggal azután az 
osztrák hadseregbe lépett s már az örökösödési háborúban is vitézül 
harcolt a poroszok ellen. A hétéves háború idején már alezredes volt, 
de csakhamar annyira kitüntette magát, hogy vezérőrnaggyá léptették

elő. Sikereivel együtt nőtt népszerűsége, 
bár ő maga úgy érezte, hogy külföldi 
létére nagyon háttérbe szorul Daun gróf 
mellett, akinek óvatos harcmodorát sem 
kedvelte. Zárkózott és méiabús volt s 
csak akkoi derült fel, mikor táma
dásra került a sor. Csapatai bálvá
nyozták.

Az oroszok az Oderán túl, Frank
furttól keletre, Kunersdorf körül he
lyezkedtek el erős sánctáborban. Nagy 
Frigyes itt támadta meg az oroszokat 
s órákig tarló véres harc után kiverte 
őket táborukból. A forró augusztusi 
nap annyira kimerítette a poroszokat 
is, hogy tábornokai azt tanácsolták 
Nagy Frigyesnek, ne folytassa a har
cot, az oroszok éjszaka úgy is vissza 

fognak vonulni. De Frigyes nem érte be a fél diadallal és új 
támadást parancsolt. Ekkor azonban váratlanul fordult a csata sorsa. 
Megérkezett Laudon tizennégy osztrák lovasszázadával s oldalba 
kapva a poroszokat, teljesen szétverte őket. Nagy Frigyes kétségbe
esetten kereste a halált, mikor látta, hogy futó hadait nem bírja vissza
téríteni. Harc közben két lovat is kilőttek alóla. Végül egyetlen apród- 
jával egy kiemelkedő dombról keresztbe font karokkal közönyösen 
bámulta maga körül a romlást és bizonyára a kozákok kezébe került 
volna, ha egy porosz lovascsapat erővel magával nem ragadja őt.

Az éjszakát az ötscheri nyomorúságos révházban töltötte Nagy 
Frigyes. Azt hitte, hogy vége mindennek és rövid levélben végső búcsút 
vett hű miniszterétől, Finc.kensLeintől. És helyzete valóban kétségbeejtő

J.audon Fcréli<; osztrák iáborszernagt/. 
E lein te az orosz seregben s z ó ig 'It, az
tán  osztrák szolgálatba 1 -;>ott. .Vagy 
Frigyesn ek  veszedelm es eile d ele  vo lt 
a hétéves háborúban. A k i ersdorli 
csatát ő d ö n tö tte  el az oszlr'.kok javára.
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volt, mert 18.000 embert veszített s elvesztette csaknem összes ágyúit 
is és alig volt már 3000 ember a király körül. Ámde nagy volt az ellen
ség vesztesége is. Aztán meg az oroszoknak nem igen volt nagy hajlan
dóságuk üldözni Nagy Frigyest, mert tudták, hogy odahaza Orosz
országban egy nap alatt megváltozhat a hangulat a poroszokkal szemben. 
Hiszen köztudomású volt, hogy Péter trónörökös lelkes bámulója Nagy 
Frigyesnek, Erzsébet cárnő pedig állandóan betegeskedett. Ennélfogva 
mikor Laudon sürgette a poro
szok üldözését, Soltykow szára
zon csak ennyit mondott :

,,Nincs parancsom arra, hogy 
a porosz királyt megsemmisítsem!'’
— és csakhamar vissza is vonult 
hadaival Lengyelországba.

Nagy Frigyes a győztes 
ellenség tétovázását kihasználva 
visszanyerte újra egész lelki rugé- 
konyságát. Pár nap alatt újra 
33.000 főnyi sereget gyűjtött 
össze maga köré és úgy helyezke
dett el, hogy védhesse a Berlin 
felé vezető országutat. Ámde a 
kunersdoríi véres vereségnek 
mégis balvégzetű volt az ered
ménye, a király nem védhette 
tovább Drezdát és Szászországot 
a kellő erővel.

Drezda előtt 20.000 főnyi 
osztrák és német birodalmi sereg 
gyűlt egvbe. A várost Schmellau 
védelmezte 5000 emberrel, de Nagy Frigye sa kunersdoríi vesztett csata 
után parancsot küldött neki, hogy szabad elvonulás feltétele alatt 
adja át Drezdát az ellenségnek s mentse meg így legalább a városban 
felhalmozott rengeteg hadiszert és a hatodfélmillió tallér hadikincset. 
Schmettau aláírta a kapitulációt s megnyitotta a kapukat az ostromlók 
előtt. Másnap reggél azonban Nagy Frigyes, minthogy időközben 
újra kedvezőbben alakult rá nézve a helyzet, új parancsot küldött 
Schmetlaunak, hogy ne adja fel Drezdát, mert küldi már felmentésére 
Wunsch tábornokot.

Huszárkáplár a hétéves háborúb in.
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Ez a parancs azonban már később érkezett, mert az osztrákok bent 
ültek már Drezdában.

A király egyesült Wunsch tábornok és Henrik herceg csapataival 
és megpróbálta Drezdát visszafoglalni. De hiába. Hogy Daun grófot 
Drezda alól Csehországba csalja, Finch tábornok vezetése alatt egy na
gyobb sereget Maxen felé küldölt, Daun gróf hátamögé. Ez nagyon 
szerencsétlen gondolat volt, mert Daun, mikor erről értesült, 38.000 
főnyi osztrák és birodalmi sereggel három oldalról körülkerítette Fincket, 
aki 15.000 emberével, 71 ágyújával és 120 lobogójával kénytelen volt 
magát megadni. A királyt ez a veszteség és szégyen roppant fájdalmasan 
érintette s bár jórészt ő maga volt; az oka, Fincket, miután később kisza
badult a hadifogságból, elcsapla. A szerencsétlen tábornok dán hadi- 
szolgálatba lépett, de nagy gyalázatát sohasem tudta többé kiheverni 
és néhány év múlva, 48 éves korában meghalt.

Drezda visszafoglalása tehát nem sikerült. Borzasztó hideg tél 
következett, amely tehetetlenségre kárhoztatta mind a kel ellenséges 
hadsereget. Nagy Frigyes az egész 1759-iki esztendő alatt nem nyert 
ütközetet és Szászország egy részét is elvesztette. Ez az év volt a háború
nak eddig legszerencsétlenebb esztendeje ránézve.

A hosszú háborúskodás nagyon megviselte a hadakozó feleket s 
Poroszország és Anglia szívesen békét kötöttek volna már. Közös béke
föltételeiket össze is foglalták a ryswyki deklarációban. Franciaország 
Angliával szívesen békét kötött volna, de ebbe P itt nem ment bele. így 
aztán meghiúsultak a béketörekvések s a három szövetséges hatalom, 
Franciaország, Ausztria és Oroszország 1760 április 3-án egy ellendekla
rációt adott ki, amelyben a felkínált békét visszautasították. Orosz
ország ezzel kapcsolatban kikötötte magának, hogy Szilézia visszafogla
lása esetén Kelet-Poroszország és Danzig az övé lesz. így kezdődött 
meg a háború ötödik esztendeje.

Nagy Frigyes valósággal képtelen volt már rá, hogy teljesen kime
rült országából újabb költségeket préseljen ki a háború folytatására. 
A legsúlyosabb kényszereszközökhöz kellett tehát fordulnia. Szászország
tól újabb 8 millió tallért követelt s az ezüstpénz verését bérbeadta két 
élelmes izraelitának, Icignek és Efraimnak, akik szász verettel egy márka 
ezüstből 45 tallért vertek, az úgynevezett ,,efraimitákat,” amelyeknek 
alig volt már ezüstértékük. A polgári hivatalnokokat pénztári jegyek
kel fizették, amelyeket csak a háború után szándékoztak beváltani. 
Ezeket a jegyeket persze nagyon bajos volt értékesíteni s így a hivatalnok- 
emberek a legnagyobb nyomorúságban tengődtek. Serege is csak 90.000
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főnyi volt már Nagy Frigyesnek, szemben a szövetséges hatalmak 230.000 
főnyi hadaival. Poroszország nem bírta már a véradót, az elesett tiszteket

Nagy Frigyes a liegnilzi csata előestéjén.
K e y  n a g y  f a  a l a t t ,  e g y  d o b o n  ü lv e  ó r á k o n  á t  t ö p r e n g e t t  a  k i r á l y a  t á b o r t ű z  
m e l l e t t .  A z  a  v e s z e d e le m  f e n y e g e t t e ,  h o g y  D a u n  é s  L a u d o n  o s z t r á k  t á b c r -  
I o k  e g y e s ü ln e k  a z  o r o s z o k k a l  s  k ö r ü l k e r í t i k  ő t .  M á s n a p  r e g g e l  a z o n b a n  
jó l  k id o l g o z o t t  h a d i t e r v  a l a p j á n  a  p o r o s z  s e r e g  f é n y e s  d i a d a l t  a r a t o t t  

L a u d o n  s e r e g e  f ö l ö t t .

kadétokkal kellett helyettesíteni, a legénység közé besorozták az alig 
serdült ifjakat is és egyre nagyobb erőfeszítéssel kellett a kisebb német 
államokból toborozni a zsoldosokat.
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Támadásra természetesen nem is gondolhatott Nagy Frigyes, leg
feljebb védekezésre ép esetleg a szász terület visszafoglalására. Meg
kezdte azonban Drezda bombázását. Oly erős volt a bombázás, hogy a 
három-négy órányira lévő községekben is folyton remegtek az ablakok s 
magát a várost nem egyszer oly sűrű füstfelleg borította, hogy a város 
tornyait sem lehetett látni. Egész sor palota, összesen 416 ház rombadőlt, 
beomlott a város egyik nagy temploma s odabenn a városban a bombázás 
elől a pincékbe menekült lakók házait az osztrákok fosztogatták. A bom
bázásnak azonban más eredménye nem volt s mikor Daun gróf közele
désének híre érkezett, Nagy Frigyes elvonult a város falai alól.

De nem maradhatott tovább Szászországban sem, mert Sziléziá
ból riasztó híreket kapott. Fouquc tábornokot, akit ide küldött, Laudon 
seregei tíz órás véres harcban csúfosan megverték. Csak ezer lovas vágta 
magát keresztül, a gyalogság elpusztult, a 68 ágyú elveszett s maga 
Fouqué súlyosan megsebesülve fogságba került. Laudon tábornok hatal
mába ejtette Glatzot, ahol rengeteg élelmiszer és hadiszer volt felhal
mozva és ostromolni kezdte Boroszlót.

Nagy Frigyes 12.000 embert hagyott Szászországban Hülsen veze
tése alatt s 30.000 emberrel megindult Sziléziába. Daun nyomon követte 
Nagy Frigyest jobbfelől s már-már egyesült Liegnitz mellett Laudon 
seregével. Nagy Frigyes erre megtámadta Laudon csapatait s a Katzbach 
mögé űzte vissza az ellenséget. A liegnitzi csata előtt való este Nagy 
Frigyes egy nagy fa tövében ült és töprengett kétségbeesett helyzetén, 
mert az a veszély fenyegette, hogy Daun és Laudon egyesülni fog s 
azután az oroszokkal együtt körülkeríti őt. A liegnitzi diadal azonban 
megakadályozta Daun tervét. Daun visszavonult és Landeshut mellett 
erős hadállásba helyezkedett. Ezalatt Szászországból Lacy vezetése 
alatt 15.000 főnyi osztrák, az Odera felől pedig Tottleben vezetése alatt 
20.000 orosz akadálytalanul Berlin elé vonult és elfoglalták a poroszok 
fővárosát. Másfélmillió tallér hadisarcot vetettek ki a lakosokra, a királyi 
pénztárakat és a szertárat kiürítették, a potsdami fegyvergyárat lerom
bolták. Az osztrákokkal harcoló szászok pedig barbár vandalizmussal 
elpusztították a charlottenburgi várkastélyt gyönyörű antik műemlé
keivel együtt. Ezért bosszúból Nagy Frigyes később kifosztotta a huber- 
tusbergi gyönyörű szász vadászkastélyt. Ez a barbár bosszú sehogy 
sem volt méltó a nagy uralkodóhoz.

A porosz fővárost most másodízben szállta meg az ellenség a háború 
alatt. De a megszállás most is csak három napig tartott. Mihelyt a király 
Sziléziából, Hülsen pedig Szászországból a főváros felé közeledett, az
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ellenség nyomban elvonult. Daun gróf azonban felhasználta a kedvező 
alkalmat, berontott Szászországba, a védtelen országot pár hét alatt 
teljesen elfoglalta és 64.000 emberével Torgau mellett táborozott.

Nagy Frigyes tisztán látta, hogy épp oly kétségbeesett a helyzete, 
mint három évvel előbb a leutheni csata előtt volt és tudta, hogy csak 
nagy győzelem árán szerezheti vissza Szászországot, amelyre föltétlenül 
szüksége volt, épp úgy, mint Sziléziára, hogy a háborút folytathassa. 
Minden erejét megfeszítve 42.000 főnyi sereget vont tehát össze maga 
köré s Torgau elé vonult, ahol Daun csapatai roppant erős hadállásban 
voltak. Frigyes két részre osztotta seregét. A jobbszárnyat Zielen vezér
lete alatt küldte az osztrákok ellen, maga pedig a balszárnnyal az osztrá
kok északi csapatait támadta meg. Az osztrákok félelmes ágyúzással 
fogadták a poroszokat, akik este kénytelenek voltak eredménytelenül 
visszavonulni födött hadállásukba. A sötétség beálltával azonban Zieten 
váratlanul benyomult az osztrákok két szárnya közé s úgy megriasz
totta őket, hogy Daun gróf, aki maga is megsebesült, még az éjszaka 
visszavonult az Elbe jobbpartjára.

Az éjszakai harc alatt számos osztrák és porosz csapat úgy össze
keveredett, hogy az ütközet kimeneteléről eleinte nem is tudtak semmit 
és békésen hevertek az éj folyamán mindkét tábor halálra fáradt legényi 
ugyanazon őrtüzek mellett. Csak virradatkor derült ki a poroszok győ
zelme s a király mélyen megindulva ölelte keblére az éjszakai csata 
hősét, az agg Zieten tábornokot. A poroszok vesztesége 13—14.000 
ember volt, közülük 3—4000 fogságba esett, de az osztrákok vesztesége 
8000 halott.és 8000 fogoly volt. Téii szállásra Daun gróf Drezdába, 
Frigyes pedig Lipcsébe vonult.

Míg a keleti harctéren ilyen véres ütközeteket vívtak,, a nyugati 
harctéren jelentősebb esemény az egész év alatt nem igen történt. De 
1761-ben már alig tudott Nagy Frigyes 50.000 főnyi sereget összehozni 
s egyre veszedelmesebb helyzetbe jutott. Csak védekezni igyekezett 
már s különösen a sziléziai Schweidnitz várát szerelte volna megvédel
mezni Laudon serege és a vele egyesült Csernicsev orosz tábornok 20.000 
főnyi serege ellen. Ámde hasztalan volt a királynak minden igyekvése. 
Laudon bevette Schweidnitz várát és ezzel szilárdan megvetette lábát 
egész Sziléziában.

Az oroszok elfoglalták a tengerparti Kolbcrget és ezzel benyomultak 
Hátsó-Pomerániába is, úgyhogy Nagy Frigyes országaiból egyre 
nagyobb darabokat vagdalt le a koalíció hatalma. Az osztrákok 
kezében volt Szászország és Szilézia, az oroszok kezében volt Hátsó-
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Pomeránia és Kelet-Poroszország, amelyeket valósággal orosz tartomány 
gyanánt kezeltek már

Nagy Frigyes helyzete oly kétségbeejtő volt, hogy a király a leg
kalandosabb tervekhez folyamodott s Törökországgal, sőt a krimi tatár- 
kánnal próbált szövetkezni Oroszország ellen, de sikertelenül. Tetézte 
bajait az is, hogy az angol politikában is nagy változás következett be. 
II  György angol király meghalt s utóda unokája, a 22 éves I I I .  György 
lett, aki nevelőjének, a skót Bute lordnak hatása alatt állott és Pitiét 
megbuktatta. Pitt utóda Bute lord lett, aki a közotn Anglia ellen szö
vetkezett Franciaország és Spanyolország ellen teljes erővel a tengeren 
és a gyarmatokban akarta folyLatni a háborút s ezért Poroszországgal 
nem újította meg a szerződést és megszüntette az angol pénzsegélyt, 
ügy látszott, hogy Nagy Frigyes menthetetlen.

Ekkor azonban úgyszólván a gondviselés lépett közbe Frigyes 
megmentésére. Meghalt a régóta 
betegeskedő Erzsébet cárnő s utóda,
I I I .  Péter cár, aki Nagy Frigyes 
lelkes bámulója volt, nyomban vissza
rendelte seregeit Pomerániából és 
Kelet-Poroszországból, békét kötött 
Nagy Frigyessel, szövetségre is lépett 
vele és intézkedett, hogy Cserrnicsev 
a Sziléziában lévő 20.000 emberével 
azonnal csatlakozzék a poroszokhoz.
E váratlan fordulat hatása alatt Svédország is megkötötte Nagy Frigyessel 
a hamburgi békét, amelynek értelmében megtartotta eredeti régi birtokait.

Nagy Frigyes most nyomban hozzálátott, hogy Sziléziát teljesen 
visszaszerezze az osztrákoktól és Schweidnitzet ostrom alá fogta. Mint
hogy azonban Daun gróf folyton zavarta az ostromot, először DaunnaJ 
kellett végeznie. Éppen ütközetre készülődtek, mikor híre érkezett, 
hogy III. Péter cár uralma véget ért s utóda felesége lett, II . Katalin 
cárnő. Katalin cárnő a porosz szövetséghez nem járult hozzá és Cserni- 
csevet visszahívta. .Nagy Frigyes ekkor rábírta Csernicsevet arra, hogy 
a cárnő rendeletét három napig titkolja el s az ütközet napján passzív- 
magatartást tanúsítson s ezzel az osztrákok egy részét kösse le. így is 
történt. Burkersdorf mellett folyt le a csata, amelyben a poroszok fényes 
diadalt arattak s Csernicsev csak az ütközet után vonult el a táborból 
a király hálájának számos kitüntető jelével. Daun gróf visszavonult 
Csehországba és Schweidnitz vára kapitulált.

Ezüst porosz pénz,
m elyet az oroszok verettek  az elfogla lt 
K elet-P oroszországban, m ely et m ár orosz 
tartom án y gyan ánt k ezeltek . A pénz egyik  
oldalán E rzsébet orosz cárnő képm ása van.
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Szászországban is felragyogott újra a porosz fegyverek szeren
cséje. Henrik herceg megverte Freiberg mellett az osztrákokat és a biro
dalmi német csapatokat. Ez volt a hétéves háborúban az utolsó ütkö
zet. A király, aki Sziléziából Szászországba vonult, fegyverszünetet kötött 
Ausztriával a téli hónapokra Szászországra és Sziléziára vonatkozólag 
és téli szállásra Lipcsében maradt. A nyugati harctéren több apróbb 
győzelem árán sikerült Ferdinánd hercegnek a Rajna egész jobbpartjá
ról visszaszorítani a franciákat.

Ausztria a téli fegyverszünet letelte után valószínűleg folytatta 
volna még a háborút, de közben Anglia, amely már négy év óta »harcban 
állt Franciaországgal az amerikai gyarmatok miatt s csak azért vett 
részt az európai háborúban is, megkötötte a békét Franciaországgal és

A hubertsburgi béke emlékére vert érem.

Spanyolországgal, még pedig 1762 november 3-án Fonlninebleauban 
a békepraliminárét, 1763 február 10-én pedig Párizsban a végleges békét. 
Fz a béke, amely Angliának megszerezte Kanadát és Floridát, biztosí
totta Észak-Amerikában a germán faj túlsúlyát és Anglia hatalmát 
a tengeren. Anglia ugyan Poroszorsz'ág nélkül kötötte meg ezt a békét, 
de Franciaországot, amely csak Anglia miatt vett részt oly sokáig a 
hétéves háborúban, semlegesítette, úgyhogy Ausztria egyedül állt most 
már szemben Poroszországgal és a koalíció megszűnt, amely Porosz- 
ország megsemmisítésére alakult.

Egymagában nem igen volt kedve Ausztriának sem folytatni a 
háborút s örömmel fogadta, mikor Frigyes Kereszlély szász királyfi vál
lalkozott a béke közvetítésére. A szász Huberlusbiirgbun gyűltek össze a 
három ország képviselői, hogy tanácskozzanak a béke föltételeiről s 1763) 
február 15-én létrejött a végleges béke. A hubertusburgi béke vissza-
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állította a három állam régi birtokállapotát, amely a hétéves háború 
megkezdése előtt volt. Ausztriának ki kellett tehát vonulnia Glatzból, 
a poroszoknak p dig Szászországból. Nagy Frigyes ezenkívül meg
ígérte, hogy a császárválasztásnál Mária Terézia fiára, József főhercegre 
fogja adni szavazatát.

Nagy Frigyes a kunersdorfi csatatéren keresztül tért vissza főváro
sába, Berlinbe, ahol a háború megkezdése óta egyszer sem volt. A pol
gárság fáklyásmenettel akarta fogadni az uralkodót, de Frigyes kitért

A hétéves hábonit gúnyoló, egykorú rajz,
;imr!y :i rettenetes háborút az uralkodók k ártyajáték án ak  tü n te ti föl. T én y , hogy ez a há
b o r ú ,  am elyben százezrek élete és vagyona pusztu lt el, az uralkodók hata lom vágyán ak  és 

szem élyes érdekeinek a m üve volt.

az ünneplés elől és sötét mellékuccákon hajtatott fel várkastélyába. 
Teljesen más emberré lett, mint a szörnyű háború előtt volt. A csapások 
megedzelték és elkeserítették. Nem a győzelem érzése volt lelkében, 
hanem a súlyos veszteségeké. Mikor régi szokás szerint elrendelte, hogy 
a chariotlenburgi várkápolnában a béke örömére Te Deumot tartsanak 
s a jelenlévők azt várták, hogy megjelenik a templomban az egész udvar, 
Frigyes egészen egyedül lépett be páholyába és megadta a jelet, hogy 
kezdjék meg az ünnepi istentiszteletet. Mikor az orgonaszóra felzúgott 
a zsolozsma hangja, a rettenhetetlen hős fáradt fejét kezébe támasz
totta és keservesen zokogott.
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Volt oka a királynak a zokogásra. Borzalmas volt a hét évig tar
ló háborúskodásnak a pusztítása. Legtöbb csapás érte Szászországot, 
amelynek népessége 90.000 lélekkel fogyott meg, adóssága 30 millió tal
lérral emelkedett és hitele évekre megrendült. Hiszen kerek 100 millió 
tallérra becsülték a kárt, amelyet a háború okozott neki. Amellett egész 
sereg városa, köztük Drezda, a főváros félig romban hevert és a lipcsei 
kereskedelem nagy része átszármazott a Majnai-Frankfurtba. Hátsó- 
Pomerániában és Neumarkban, ahol az oroszok tanyáztak, a harminc
éves háború borzalmai elevenedtek föl. A falvak lakosai az erdőkbe mene
kültek és rablóbandákban éltek. Szilézia lakossága 150.000 lélekkel 
csökkent. Általában másfélmillió lélekre lehet becsülni Poroszország 
népességének a »veszteségét a háború hét esztendeje alatt. Körülbelül 
13.000 ház pusztult el, a nemesség kimerült, a kisember csaknem a tönk 
szélén állt. Ausztriában csak Csehországot és Morvaországot érte a 
háború pusztítása, de az államadósság borzasztóan megnövekedett, az 
államhitel megrendült és az ércpénzt értékevesztett papírpénz szorí
totta ki.

A háború politikai következményei azonban roppant jelentősek 
voltak. Mindenekelőtt kitűnt, hogy a német birodalmi alkotmány tel
jesen tehetetlen intézmény. Maga a birodalom madárijesztő váz csak s 
az apróbb államocskák mind messze háttérbe szorultak Poroszország 
és Ausztria mögött. Nem a birodalmi alkotmánytól, nem az apró álla- 
mocskáktól, hanem Ausztriától és Poroszországtól, illetve e két állam 
viszonyától függött a birodalom jövője. Ausztria nem nagyobbodott 
ugyan egy talpalatnyi területtel sem, de belső egysége és önérzete nagyon 
megnövekedett, katonasága pedig, amely a kolini, hochkirchi és kuners- 
dorfi diadalokat aratta, elsőrangú hadseregnek bizonyult. Poroszország 
diadalmasan megállta a tűzpróbát egyszerre három hatalmas ellenség
gel szemben s nagyhatalmi állását többé senki sem vitathatta el. Nagy 
Frigyesben pedig megszületett az a nemzeti hős, amilyenre minden nép
nek szüksége van, hogy nagy nemzetté fejlődhessék.

A hóke korszaka. — A felvilágosult önkényuralom.

Nagy Frigyes huszonhárom esztendeje uralkodott már folytonos 
háborúskodás közepett s ez idő alatt mint nagy hős és nagy hadvezér 
örökítette meg a nevét. A gondviselés a háborúskodás után még huszon
három esztendei uralmat szánt neki, hogy csaknem szakadatlan béké
ben uralkodjék tovább s dicsőségét tetézhesse a fel világosodott önkény-
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uralkodó érdemeivel is. A felvilágosodotlság elméletét ő vitte át először 
a gyakorlatba az uralkodók közül, új tartalommal töltve meg az önkény- 
uralmat, amelyet a francia királyok már-már lejárattak. Soha uralkodó 
nem ragaszkodott hívebben alapelveihez, mint Nagy Frigyes. Már trón
örökös korában felállította azt a tételt, hogy az uralkodó népének első 
szolgája, mert fejedelmi hatalmat azért létesített a nép, hogy a saját 
anyagi és erkölcsi jólétét mozdítsa elő vele. S ezt a felfogását élete során 
több nagy munkájában egyre részletesebben kifejtette és hangoztatta.

Ezt az alapfelfogását érvényesítette azután egész uralkodása alatt 
a béke korszakában. Fáradhatatlanul dolgozott, hogy népe jólétét elő
mozdítsa és ideje túlnyomó részét országa felvirágoztatására fordította. 
Szigorú főnöke volt hivatalnokainak s feltétlen engedelmességet, köte
lességtudást és nagy munkabírást követelt meg tőlük. Elsősorban gaz
dasági téren iparkodott a hosszú háborúskodás alatt kimerült országá
nak helyzetén lendíteni. Gazdasági felfogása az akkor divatos merkan
tilista elmélet volt, amelyet első hirdetőjének, Colbert francia minisz
ternek a nevéről eolbertizmusnak is neveznek. Ezen elmélet szerint vala
mely ország annál gazdagabb, mennél több az arany és ezüstpénze. 
Arra kell tehát törekedni, hogy mennél több árú menjen ki az országból 
külföldre, mert a kivitt árú fejében a külföldről pénz jön be az országba. 
Ennélfogva az ipart és a kereskedelmet kell különösen fejleszteni, mert 
az ipar termeli a külföldre szállítható árúcikkeket, a kereskedelem pedig 
továbbítja. Ezzel szemben — tanítja a merkantilizmus — vigyázni kell, 
hogy mennél kevesebb árú jöjjön be az országba külföldről, mert hiszen 
minden behozott árú fejében készpénz megy ki az országból. Ennélfogva 
Nagy Frigyes védővámokkal sáncolta el Poroszországot s a külföldi 
fejlettebb ipar versenyével szemben így védelmezte a hazai ipart, ame
lyet minden úton-módon fejleszteni iparkodott. A kereskedelem fejlesz
tése végett nagy csatornákat építtetett, összekötötte az Odera és a Visz
tula vízmedencéjét és szabályozta az Odera torkolatát, hogy utat nyisson 
a porosz kereskedelemnek a tenger felé is.

A földmívelést mocsarak lecsapolásával, osztrák protestáns gyar
matosok betelepítésével és a gazdák állami támogatásával mozdította 
elő. A jobbágyságot azonban humánus intézkedésekkel megvédelmezte 
a földesurak szipolyozása ellen.

Állami rendszerének főlámaszát a nemességben látta s ezért a 
nemességet mindenféle kedvezésben részesítette. Az elszegényedett 
nemeseket állami segítséggel támogatta, a legfőbb állami hivatalokat és 
a hadseregben a tiszti állásokat nemesekkel töltötte be. Uralkodása
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Nagy Friyyes poros: király.
A hétéves háborúban egész E u róp ával m egk ü zd ve v ív ta  ki országának n agyhata lm i á llását. 
A hubertsburgi béke után m ég 23 év ig  uralkodott csaknem  szakadatlan  békében s m indig  

szem  elő tt tartva  ifjúkori e lv é t : „A z uralkodó népének  első  szo lgája .”
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végefelé ’Hadseregében voltaképpen csak a tisztikar volt porosz s ez adta 
meg a hadseregnek a nemzeti jelleget, mert Frigyes, hogy országa népét 
ne vonja el a földműveléstől, ipartól és kereskedelemtől, hadseregét túl
nyomóan idegenekből toborozta.

Vallási tekintetben a legnagyobb türelmet tanúsította és teljes 
vallásszabadságot adott alattvalóinak.

Minthogy az egyenes adók rendszerét Nagy Frigyes nem válloz-

S tnsouci, Nagy Frigyes király pompás kastélya, kedvelt lakóhelye Potsdam mellett.

lathatta meg a rendekkel való megállapodás nélkül, az állam jövedelmei
nek fokozását csak a nagyterjedelmű állami birtokok és a közvetett 
adók jövedelmeinek fokozásából remélhette. A közvetett nagy fogyasz
tási adók kezelését 1766-ban francia mintára külön hatóságra bízta, 
amelynek vezetését és több állását jól fizetett franciákkal töltötte be. 
Szaporította ugyanakkor az adóköteles tárgyak számát és az adótéte
leket is emelte. De ez az újítás, amely igen terhes és zaklató volt, nem 
igen váll be és 21 év alatt csak 15 millió tallérral szaporította az állam 
jövedelmeit.

Csak egy tekintetben nem vallotta magát egynek nemzetével : 
a nyelv és az irodalom tekintetében. Minthogy egész neveltetése és gon
dolkozása francia szellemű volt, a francia felvilágosodottság íróinak 
tanítványa lett s a német nvelv és irodalom iránt nem volt semmi érzéke.
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Ha rajta múlt volna, átplántálta volna országába a francia nyelvet és 
irodalmat, mert a német szellem világát nem szerette, a fejlődésnek 
indult új német irodalnat nem értette, nem becsülte, sőt nem egyszer 
gúnyolta is. Páratlan jelenség a világtörténelemben, hogy egy nem
zetnek egyik legnagyobb fia, ennyire szembehelyezkedjék a saját nemzete 
szellemi törekvéseivel. író volt ő maga is, történetíró, szellemes publi
cista, bölcsész és ügyes költő. De amit írt, azt mind francia nyelven 
írta, beszélni csaknem állandóan franciául beszélt s a német nemzet 
akkoriban jelentkező nagy íróit és költőit valósággal elriasztotta udvará
tól. Meghitt, bizalmas emberei egytől-egyik franciák voltak s szabad 
idejét ezek társaságában töltötte, csak a felelősségteljes hivatalnoki és

Az adókezelő-hivatalnokok bevándorlása Poroszországba.
N agy  F r i g y e s  ínképp francia h ivatalnokokra b ízta  az adókezelést. Az ő b evon ulásuk at  

ábrázolja sok gú nn yal ez az  egykorú  kép.

tiszti állásokra alkalmazott mindig németeket, mert így kívánta ezt 
uralkodói kötelesség tudása.

Ezt a visszásságot, amely német birodalom zilált viszonyaiban leli 
magyarázatát, keservesen meg kellett bűnhődnie Nagy Frigyesnek. 
Két életet élt voltaképpen. Egyrészt francia szellem volt, aki meg
vetéssel tekintett honfitársainak faragatlanságára és nyerseségeire, más
részt német hős és uralkodó volt, aki német parasztjainak kemény öklé
vel sújtotta le a harcmezőn a művelt franciákat. Nem is volt soha harmo
nikus lélek, mert szíve nem dobbant együtt nemzete szívével. Maró 
szarkazmusa gyakran kitört elégedetlen lelke mélyéből és elkeserítette 
legjobb barátait is. Feleségétől is régen különválva élt. Kedves nővére, 
Vilma, ifjúkori pajtása, Keith, öccse, Ágost Vilmos és lelki rokona, 
Winterfeldt, mind meghaltak. Öccse, Henrik, aki a hétéves háborúban 
többször kitüntette magát, a béke korában elvonult bátyja mellől, 
akinek nagyságát nem fogta fel.
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iMíg a k irály m agába rém  zárkózott, pezsgő élet lo ly t  kedvenc k asté lyáb an . Tudósok, 
költők vo ltak  itt  gyakran  a ven d égei, köztü k  a híres V oltaire, akik szívesen  b ocsátkoztak  

szellem es b eszélgetésbe, v iták b a  a fö lv ilágosu lt k irá llya l.

Nagy Frigyes francia és német baráta iközilt Sansoucí neuü kastélyában.

Nagy Frigyes úgyszólván teljesen egyedül maradt. Csaknem remete
módra élt potsdami várkastélyában vagy Sanssouciban, gyönyörű kas
télyában s Berlinbe csak elvétve látogatott el. Minél idősebb lett, annál 
jobban belemélyedt uralkodói teendőinek végzésébe, mert ebben találta 
egyedüli szórakozását.

Példája még életében hatással volt a legtöbb uralkodóra. Mária 
Terézia és Katalin cárnő őt utánozták s a kisebb német államok ural
kodói is törekedtek Nagy Frigyes felvilágosodott önkényuralmát a 
maguk szőkébb körében mintának tekinteni. Persze nem mindig tették 
ezt a kellő eredménnyel és nem egy apróbb német uralkodó törek
vései inkább emlékeztettek XV. Lajosnak, mint Nagy Frigyesnek a 
példájára.
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Az apróbb német uralkodók udvara közül a szász-weimari hercegi 
udvar volt az, ameiy igyekezett Nagy Frigyes nyomdokaiba lépni, de 
ellentétéül a berlini udvarnak, középpontja lett az új német irodalmi 
és művészeti mozgalmaknak is. Az özvegy Anna Amália braunschweigi 
hercegnő volt a régenskormányzó csecsemő fia helyett s tizenhat eszten
deig uralkodott — eleinte a hétéves háború zűrzavarai közepeit — nagy 
körültekintéssel és energiával, mint a felvilágosodott fejedelem minta
képe. Nagy tehetségű, élénk tettvágyú és büszke lelkű fiának a neve
lését Wielandra bízta. A fiatal Károly Ágost herceg, mikor 1775-ben 
trónra lépett, uralkodását azzal kezdte, hogy maga mellé vette bizal
mas tanácsadóul Goethét, az új irodalmi iránynak elismert és akkor már 
ünnepelt vezérét s élete végéig szoros baráti viszonyban élt a nagy költő
vel. A feszes etikett csakhamar megszűnt a weimari udvarban, ahová 
meghívták IIerdeit is, a másik nagy német írót, az egyházi és oktatás
ügyi állapotok újjászervezésére. A kis hercegség gazdasági ügyei is csak
hamar felvirágoztak, de Károly Ágostnak német nemzeti jelentőségét

1\ !a(jij Frigyes u szubnilkőmivesek tag!elvevő gyűlésén elnököl.
A felv ilágosod ott uralkodó szabadkőm íves páholyt is a la p íto tt, am ely  a Sansouci kastélyban  

ta rto tta  ü léseit s ezeken m aga a k irály  is részt szok ott venni.
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az a ténye adta meg, hogy a kis Weimar városkát Németország szellemi 
fővárosává emelte. Mintha folytatta volna a fiatal uralkodó nagy ősei
nek azt a szerepét, amelyet azok Luther védelmével a reformáció korá
ban töltöttek be.

Minél inkább áthatották a felvilágosodottság eszméi az apró német 
államokat, mennél elevenebb élet fejlődött ki az egyes külön kis terü
leteken, annál világosabban állt az emberek előtt, hogy a német birodalom 
a maga egészében haldokló szervezet. A hété'^s háború élesen mutatta,

Nagy Frigyes hálószobája Sansouci kastélyban.

hogy a birodalmi alkotmány jelentéktelen semmiség, minthogy a csá
szár nem a birodalom*érdekeinek megtestesítője, hanem a maga külön 
érdekeinek — ez esetben Ausztria érdekeinek a képviselője. Poroszország 
és Ausztria pedig annyira kiemelkedtek az egészből, hogy a birodalom 
sorsa egyáltalán nem a regensburgi birodalmi gyűlésektől függött, hanem 
Poroszország és Ausztria viszonyától. Hiába próbálkoztak meg azzal 
több ízben, hogy a haldokló birodalmi szervezetet az új viszonyoknak 
megfelelően reformálják. Az erre irányuló törekvések mind kudarcot 
vallottak s már a XVIII. század második felében bizonyosra volt vehető, 
hogy a gyökeres reform megvalósítása előtt Poroszországnak és Ausztriá
nak kell egymás között eldönteni a hatalmi kérdést. Ez azonban csak 
száz év múlva következett be s addig még súlyos eseményeknek kellett 
közbejönni és a birodalom nagy kérdését megérlelni.

Tolnai V i lá g tö r t é n e lm e  X I I I .  18
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Mária Terézia udvara.

Ausztriát a hosszú háborúskodás öntudatosabb, egységesebb 
állammá forrasztotta össze, amely állandóan farkasszemet nézett Porosz- 
országgal. Nem csoda, hogy Nagy Frigyesnek legnagyobb ellensége 
Mária Terézia volt, a Habsburgoknak ez az egyik legjelentékenyebb 
uralkodó alakja, aki emellett nagy Frigyesnek is tagadhatatlanul egyik 
legjelesebb tanítványa volt a felvilágosodott önkényuralom terén. 
Éppoly önálló és lankadatlan tevékenységet fejtett ki Mária Terézia is, 
mint Nagy Frigyes. Maga olvasott el minden állami aktát, az egyszerűbb 
ügyeket rögtön cl is intézte az akták szélére írván döntését. A bonyo
lultabb ügyeket az államtanácsban intéztette el, amelyben ő maga 
elnökölt személyesen s ahol sohasem engedte magát semmire sem rábe
szélni, de mindenre rá lehetett bírni, ha meggyőzték őt valaminek a 
helyességéről. A végső döntést mindig magának tartotta fenn és a dol
gozószobája csendjében határozott, miután a magányban meghányta- 
vetette a dolgot. Emellett a legnehezebb pillanatokban is oly nyugodt 
és bizakodó volt, hogy mindig lelket tudott önteni a csiiggedőkbe. Minisz
terei ennélfogva épp úgy végrehajtó szolgái voltak csak akaratának, 
mint Nagy Frigyes miniszterei. És politikusait mindig csalhatatlan 
érzékkel tudta kiválasztani s akit egyszer bizalmára érdemesített, az 
nem is veszítette el soha többé a bizalmát.

Hogy mily komolyan és lelkiismeretesen fogta fel Mária Terézia 
uralkodói kötelességeit, fényesen bizonyítja egy kis papírlap, amelyet 
máig őriztek a bécsi levéltárban. Erre a papírlapra Mária Terézia saját- 
kezűleg felírta napi munkabeosztását s ehhez szigorúan ragaszkodott. 
A munkabeosztás a következő v o lt:

Hétköznapokon :
146-kor fölkelni, öltözködni, misét hallgatni.
%8-ig ájtatos olvasmányok.
y28—9-ig akták aláírása.
9—12-ig miniszterek fogadása.
12 órakor a gyerekek, nők és mások fogadása.
1 órakor ebéd.
3 óráig társalgás vagy pihenés.
4 óráig olvasás, imádkozás a halottakért.
4—6-ig aktákat aláírni, írni vagy kihallgatást adni.
6 órakor olvasó imádkozása.
9 óráig írni, társalogni, sétálni, szórakozásból olvasni.

2 7 !
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Vasárnapokon :

Kihallgatás esti 8-tól 10-ig.
Ez a munkabeosztás egy csöppet sem volt irigylésre méltó, de 

Mária Terézia lelkiismeretessége megkívánta a megfeszített munkás
ságot. Ámde a komoly munka és a nagyszabású reformok végrehajtása 
mellett jutott idő a szórakozásra is éppen a rendszeretet következté
ben. Ragyogó udvartartást vitt a nagy uralkodónő és boldog családi 
életével is példát nyújtott alattvalóinak. Szerette maga körül a pom
pát és a vidámságot. Ünnepi alkalmakkor tömör aranyedényekkel volt 
tele az ebédlőterme s híres aranyneműjének körülbelül másfélmillió 
forintra becsülték az értékét. Több mint kétezer paripája volt a/ istállói
ban s tömegével az aranyveretű hintók. A nagy udvari ünnepélyek 
alkalmával ragyogó öltözetekben, diadémosan, gyöngyös nyakékkel 
díszítve jelent meg a császárnő ragyogó kísérete közepette. Minden 
évszaknak megvolt a maga külön mulatsága. Újév napján ünnepi mene
tekben járták be a császárváros uccáit a testőrezredek dobosai és síposai. 
A farsang alatt víg szánkázások, álarcos bálok, operai előadások és hang
versenyek voltak, amelyekben resztvettek a fiatal főhercegek és főherceg
asszonyok is. A császár nagyon szerette a színházat s 1741-ben részint 
olasz, részint német színjátékra berendezték a máig meglévő híres Burg- 
színházat, amelyet a későbbi időkben aztán megnagyobbítottak. Május
ban kivonult Mária Terézia kedvenc helyére, a gyönyörű Schönbvunnba. 
Az őszt szűkebb körben Laxenburgban töltötte, ahol szintén rendeztek 
színielőadásokat és fényes baletteket. A családi ünnepek sorából kima
gaslott a császárnő nevenapja, amelyet minden évben nagy fénnyel 
szoktak megülni. A szomszédságba is gyakrabban elrándult az udvar 
de nagyobb utazásokat nem igen tett Mária Terézia, mert az elkerül
hetetlen etikett, amelyet a Habsburgok kötelezőnek fogadtak el, a nagyobb 
utazásokat nagyon nehézkessé és költségessé tette. Országai határain 
hosszú élete során csak két ízben ment túl, először fiatalasszony korá
ban, mikor férjével Firenzébe utazott, hogy fogadja a toszkánaiak 
hódolatát, másodszor pedig, mikor férjének, Lolharingiai Ferencnek 
német császárrá való koronázásának ünnepségére Majnai-Frankfurtba 
utazott.

Az egész udvari életnek politikai tartalma volt, mert a Habs
burgok országainak nemességét, amely országonként külön csoportokra 
szakadozott, az udvari élet olvasztotta szorosabb egységbe. Különösen 
az osztrák és a cseh nemesek forradtak össze ez időtájL szorosabban.
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A ragyogó fényű udvar és első sorban maga Mária Terézia nem 
zárkóztak cl mereven az osztrák főváros kedélyes, vidám hajlamú népé
től sem. Hébe-korba résztvettek a népünnepélyeken, eí-ellá fogattak a 
nép színházába is. Sőt a császárnő kedélyessége annyira ment, hogy 
egy ízben egyik unokájának születését nagyon fesztelen modorban 
maga közölte páholyából a Burgszínház közönségével. Természetes 
ennélfogva, hogy a fővárosban rendkívül népszerű volt Mária Terézia. 
Népszerűségének mélyebb alapja az volt, hogy mintaasszony volt, mint 
feleség és mint anya egyaránt. Bár férje, Ferenc császár Mária Terézia 
nagy szomorúságára Ncipperg táborszernagy leányát, a szép Auersperg 
Vilma hercegnél tüntette ki hódolatával, Mária Terézia rendületlen 
hűséggel ragaszkodott nála sokkal jelentéktelenebb férjéhez. Szerető 
családanya volt s öt fiának és tizenegy leányának neveltetésén gondo
san őrködött. Volt is öröme gyermekeiben, különösen a hétéves háború 
befejezéséig. De mikor a békekötés után visszatérhetett volna újra a 
régi vidám élet az udvarba, gyors egymásutánban érték szerető anyai 
szívét a súlyos csapások. Először legidősebb fiának, a későbbi Jor.se/ 
császárnak fiatal felesége, Izabella pármai hercegnő halt meg hirtelen 
és váratlanul himlőben.

Mária Terézia azt remélte, hogy fiának első felesége elhuny- 
tán érzett mély fájdalmát újabb házassággal enyhítheti. Rávette 
fiát, hogy vegye feleségül Jozefa bajor hercegnőt. De a házas
ság boldogtalan volt. Másodszülött fiának, Lipúínak esküvője Mária 
Lujza spanyol hercegnővel Innsbruckban volt. Az esküvőn résztvett 
az egész udvar. Lipót az esküvő után nyomban súlyos beteg lett. Nem
sokára pedig Mária Terézia férje, Ferenc császár meghalt szívszelhüdés 
ben. Mikor szerető hitvese betegágyához sietett, a császár már halott 
volt. A császárnőt annyira megrendítette a hirtelen gyászeset, hogy a 
temetési szertartásokon sem vehetett részt és napokig senkit sem bocsá
tott maga elé. Azóta soha többé le nem tette az özvegyi gyászt. Csak 
gyermekeiben talált ezentúl vigasztalást. Mikor kedvenc leányát, Mária 
Krisztinát férjhezadla Albert szász herceghez, úgy látszott, hogy vissza
tér még egyszer az udvar körébe a régi vidám élet. De csakhamar újabb 
csapások következtek. A rettenetes fekete himlőben megbetegedett Jozefa 
is meghalt. De megkapta tőle a betegséget Mária Terézia is, aki el nem 
mozdult haldokló menyének ágya mellől. De szívós életereje végül győze
delmeskedett a betegségen és a császárnő pár nap múlva túl volta vesze
delmen. Csakhogy szépségének mindörökre vége volt, meri a himlő 
elcsúfította az arcát.
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Alig gyógyult meg, elragadta tőle a halál leányát, Jozefát, a nápolyi 
király jegyesét. Egy év múlva egy másik leányát, Karolinát vitte el 
feleségül a nápolyi király. Harmadik lányát, Mária Antóniát pedig a 
francia trónörökös, a későbbi XVI. Lajos vette feleségül, aki aztán később 
Párizsban a francia forradalomnak lett az áldozata.

Egyre szomorúbb lett tehát Mária Teréziának az élete is, csakúgy, 
mint Nagy Frigyesé és a nagy császárnő kezdte magát idegennek érezni 
a világon. A külügyek folyásába, minthogy nem helyeselte azt, nem 
igen avatkozott már bele, a belső reformok folytatásához nem igen volt 
már kedve. Mind a két teendőt rábízta fiára, I I .  József császárra.

Mária Terézia uralkodása. — A reformok.

Mária Terézia korában a magyar alkotmány a rendiség elve alap
ján állott, ami azt jelentette, hogy az alkotmány csupán egy hatalmi 
tényezőt ismer el az országban és ez a kiváltságosak osztálya volt. A ki
váltságos osztályok között vagyoni és társadalmi helyzetükhöz mérten 
ismét fokozatok állottak fenn, úgyhogy a főnemesig és a főpapság 
kétségtelenül több befolyással rendelkezett, mint a kevésbbé vagyonos 
vagy az elszegényedett köznemesség. A nemzeti öntudat tehát nem 
hatotta át a különböző osztályokat s ez volt az okozója annak, hogy 
valahányszor az egyes osztályok a Habsburgok túlkapásaival szemben 
védekezni akartak, közös szolidaritásra sohasem számíthattak. Es ez 
volt az oka annak is, hogy a Habsburg-uralom mindenkor az alkotmány 
fölé helyezhette magát s azt tette a nemzettel, amit éppen akart.

Mária Terézia alatt a magyar főpapság és főnemesség hatalmi 
előnyökért az udvar köré csoportosult és az udvari politikának vált 
engedelmes eszközévé. Szabadságról, emberies alkotmányról, liberális 
kormányzásról, nemzeti kultúráról természetesen szó sem lehet ilyen
formán az olyan államban, hol a főbbeknek az érdeke merőben ellen
tétes a köznemesség, a polgárság vagy a nép érdekeivel. S viszont, ha a 
polgárság vagy a nép, mely éles érdekellentétben találja magát egyrészt 
saját vezetőivel, másrészt uralkodójával s a maga érdekeinek biztosítá
sára valamely mozgalmat kezd, ennek sikerét már eleve lehetetlenné 
teszi az a tudat, hogy a kiváltságos osztályok birtokában levő hatalom 
e törekvés megvalósíLásának legnagyobb akadálya.

A tizennyolcadik század derekán a Franciaországból kiáradó 
liberális szellem, Rousseau, Voltaire és az enciklopédisták mozgalmai
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mindenütt éreztetik hatásukat, csak a magyar határon nem tudnak 
keresztültörni. Egy-két kiválóbb szellemű iró azért nálunk is van, akinek 
lelke megittasul az új szellem erejétől, de a kiváltságos osztályok nagy 
tömege nem akar hallani semmiről.

Mária Terézia nem egyszer nyilvánította, hogy hálával tartozik 
a magyar nemzet iránt és lekötelezettnek érzi magát az érte hozott 
áldozatokért. És ő úgy hitte, hogy ezt a hálát le is rótta a nemzet iránt, 
nemzet alatt értvén azokat a főurakat és főpapokat, kiket ő ju ttato tt 
állásokhoz, kitüntetésekhez, hivatalokhoz és udvari méltóságokhoz. 
Ennek a „nemzetnek” tényleg nem volt semmi kifogása Mária Terézia 
kormányzása ellen. A magyar arisztokrácia Mária Terézia alatt nemzeti 
közösségéből egészen kiszakad. Bécsbe költözik, leteszi nemzeti vise
letét, elhagyja nemzeti nyelvét s ott sürög a királynő udvarában, várja 
a kitüntetéseket és cirógatásokat, ezek fejében pedig odaad minden olyan 
jogot, mely a nemzet egész egyetemének féltett javai voltak.

A köznemességben már ekkor ellenszenv támad irántuk, de mit 
törődött az elkorcsosult magyar gróf vagy báró honfitársai ellenszenvé
vel. A főpapság ezenkívül abban is kezére jár a királynőnek, hogy a 
protestánsok elleni gyűlöletét szabadon érvényesíthesse. Még mindig 
nem akarják belátni, hogy a protestánsüldözés voltaképpen burkolt 
formája annak a régi törekvésnek, mely a magyarságot ki akarta irtani 
a föld színéről. Mária Teréziának, ha nem is volt kimondottan és kifeje
zetten ez a célja a magyarsággal, de az kétségtelen, hogy ő is minden esz
közt megragadott volna az ország elnémetesítésére.

A főuraktól és a főpapoktól ezt nyugodtan megtehette volna, 
legfeljebb újabb hivatalokkal, adományokkal és kitüntetésekkel kellett 
volna híveit megnyerni. De a nemzet természetes ereje megbénította 
ezeket a törekvéseket. Akik katonák, udvaroncok vagy állami tiszt
viselők akartak lenni, azok úgyis megtanulták a németet, csakhogy|ezek- 
nek a száma sem volt valami nagy, mert a hétéves háború után a 
bécsi politika már azon mesterkedett, hogy nemcsak nemzeti viseletétől 
fossza meg a hadsereget, hanem a magyar tisztek felvételét is meg
akadályozza, megnehezítse. A magyart még mindig nem tartották elég 
megbízható katonának, féltek rebellis természetétől s helyette szíveseb
ben alkalmazták a horvát, szlavón, szerb vagy más nemzetiségű tiszte
ket, mert ezek vak eszközül mindenféle célra odaadták magukat.

Mária Terézia a nemzettel szemben éppen nem volt hálás azokért 
a nagy áldozatokért, melyekben részesült. Alkotott ugyan reformokat, 
de valami túlságos hasznát a nemzet azoknak nem látta. Gazdasági,
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kereskedelmi és ipari életét még jobban megbénította, mint előde- 
s minden törekvése odairányult, hogy Magyarországot Ausztria gyar
matává süllyessze. Ha a nemzet egységes erejében és egységes szerve
zettel tudott volna vele szemben fellépni, akkor kétségtelen, hogy az ö 
kormányzásának is egészen más eredményei lettek volna. De a felső 
tábla mindig a királynő pártján volt s az alsó táblán is az ő hívei lévén 
túlnyomó számban, ellenzéket csak olyan kérdésekben alkottak, melyek 
az általános adózás behozatalát vagy a kiváltságok megnyirbálását 
célozták.

Ezek az állapotok jellemzik az erőviszonyokat, melyek a nem
zet és az uralkodó között fennálltak. A vezető osztályok semminemű 
kötelezettséget nem éreztek kiváltságaik megvédésén kívül hazájuk 
szellemi és anyagi javainak gyarapítására. A királynő pedig kormány
zásában nem zavartatta magát semmiféle tekintettől. Abszolutizmust 
gyakorolt, melyet annál könnyebben tehetett, mert senki sem tudta 
azt mégakadályozni. Az 1741-iki országgyűlés után csak 1751-ben követ
kezett a második. Pálffy János nádor már az országgyűlés megnyitása 
előtt meghalt s így a nádori méltóság betöltéséről is gondoskodni kellett. 
Pálffy helyébe egyhangúlag az udvar jelöltjét, gróf Batthyány Lajost, 
a volt kancellárt választották meg, aki az 1741-iki országgyűlésen a 
megszorult királynő kérelmét a rendeknek előterjesztette. Alighogy a 
tanácskozások megkezdődtek, a hadiadó és hadsereg felszerelése miatt 
az ellenzék némi nehézségeket támasztott és a sérelmek tárgyalását 
akarta. Az ellenkezés annyira felizgatta Mária Teréziát, hogy otthagyta 
az országgyűlést és Pestre utazott, majd Rákoson szemlét tartott a 
katonaság felett és azután Grassalkovich Antal gödöllői kastélyában 
pihent meg. Mikor az országgyűlést berekesztette, még mindig hatása 
alatt volt az előbbi izgalmaknak s kifejezést is adott elégedetlenségének, 
midőn a rendeket így intette :

„Tegyétek félre a bizalmatlanságot királynőtök, anyátok irányá
ban és iparkodjatok az országgyűlés határozatait szorgosan végrehajtani, 
hogy régi kegyelmemet, melyet elvesztettétek, visszanyerjétek.”

Tizenhárom esztendő telt el, míg ismét egybehívta az ország- 
gyűlést. Negyven évi uralkodása alatt mindössze három-négy ország- 
gyűlést tartott, holott kötelessége lett volna minden három évben a 
rendeket összehívni.

A birodalom pénzügyeinek rendezése miatt rendelte el az 1764-iki 
országgyűlést is. Ez az országgyűlés meglehetősen izgalmasan folyt le, 
habár a királynő hívei egyre hivatkoztak arra, hogy mennyi jóindulatot
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tanúsít a királynő a magyarok irányában. Olyan érvekkel argumentál
tak mellette, hogy 1758-ban egyenesen a magyarok kedvéért vette fel 
az „apostoli király” címet, 1760-ban a magyarok érdekében alapította 
a magyar testőrséget és 1764-ben a Szent István-rendet. Bizonyos, 
hogy ezek az argumentumok elég furcsán hangzottak.

Az 1764-iki országgyűlés főfeladata a hétéves háború folytán 
zavarossá lett pénzügyek, illetőleg a kétszáz millióra felszaporodott 
álami adósságok rendezése volt. A királynő azt akarta volna, hogy 
Magyarország, melynek fiai ezrével véreztek el érette, a véráldozaton 
kívül most még újabb pénzáldozatot is vállaljon magára, mintha nem 
adtak volna elég okot a szomorúságra Magyarország pénzügyei. A ki
rálynő a hadiadónak egymillióval való felemelését és a nemesi felkelés
nek megfelelő ellenértékben leendő megváltását ajánlotta. Hosszas vita, 
felszólalás, sok demonstráció történt emiatt az országgyűlésen, de végre 
is úgy oldották meg a dolgot, hogy az adót valamivel emelték. Mária 
Teréziának nem tetszett ez a megoldás és mérgében berekesztette az 
országgyűlést.

Nem törődött többé az ellenzék ingerültségével. A rendek izgal
mát főképpen az udvarnak az a ravaszsága okozta, mely Kollár János 
Ádámnak egyik könyvében jutott kifejezésre s amely a cenzúra bele
egyezésével és az udvar óhajára közvetlenül az 1764-iki országgyűlés előtt 
jelent meg. A nemesi fölkelésnek pénzen való megváltása igazolásáért 
íródott ez a munka, melyben Kollár azt iparkodott bizonyítani, hogy 
ami egyházi birtok van Magyarországon, az a korona tulajdonát alkotja. 
A papság és a kiváltságos osztályok adózási kötelezettsége már régebben 
is megvolt, ennélfogva a nemesi fölkelésnek, az insurrekciónak pénzen 
való megváltása nemcsak jogosult követelés, hanem a törvényekben bírja 
alapját.

A rendek hamar észrevették, hogy Kollár mire céloz könyvével. 
Ott sértette őket, ahol legérzékenyebbek voltak, kiváltságaikban, miné- 
fogva rendkívüli gyűlölettel voltak eltelve ellene. Követelték a könyv 
elégetését, a szerző szigorú megbüntetését. Végül abban állapodtak meg, 
hogy egy bizottság cáfolja meg Kollár .állításait. Meg is jelent nemsokára 
egy röpirat, szerzője Richwaldszkv György esztergomi kanonok, mely 
a rendek álláspontjából foglalkozott Kollár könyvével és az abban fel
vetett adózási elvekkel Ezenkívül a gúnyiratoknak, csúfolódó költe
ményeknek egész serege keletkezett Kollár ellen. Mária Terézia színleg 
megindította ugyan Kollár ellen a vizsgálatot, de semmi baja nem lett, 
sőt gazdag adományban részesült.
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A királynőt a rendek ellenkezése megharagította ugyan, de azért 
nem térítette le az útjáról. Miután az országgyűlésnek a maga céljai 
érdekében ezúttal kevés hasznát vette, mellőzte a rendek tanácskozá
sait s reformjait rendeletek alakjában léptette életbe. A nemzet ezek 
ellen pedig semmit sem tehetett. Nem pedig azért, mert ő volt a gyön
gébb fél s ezt Mária Terézia is tudta nagyon jól. S hogy még jobban 
elgyöngítse, nemzeti önállóságát fokozatosan megtörni iparkodott. Ez 
volt a hálája azokért az áldozatokért, melyekkel a mindig könnyen 
lelkesülő, de gyorsan kiábránduló nemzet uralkodóházát megmentette. 
Ezután már a nádori méltóságot sem töltötte be és a primási állást is 
tizenegy esztendeig üresen hagyta. A nádorság helyébe Magyarországi 
helytartó gyanánt 1765-ben Krisztina nevű leányának férjét, Albert 
szász-tescheni herceget nevezte ki, a helytartó tanács elnöki székébe 
pedig Páli fy helyett gróf Eszterházy Ferencet ültette. A főbb állami 
és udvari hivatalokat úgy szervezte, hogy az állásokat csak megbízható, 
aulikus érzelmű tisztviselőkkel töltötte be, kik mindenben engedelmes 
szolgái voltak.

A császári abszolutizmus ezen kiterjesztése közepette van egy 
nagy érdeme is Mária Teréziának, mellyel emlékezetessé tette örökre 
nevét a magyar történelemben. Ez a nagyérdemű tette az úrbér rende
zése, vagyis a jobbágyság viszonyainak szabályozására vonatkozik.

Gyönyörűen fejezi ki Mária Teréziának e kérdésben való állás
pontját az a történelmi fontosságú levél, melyet gróf Pálffy Miklós 
országbíróhoz intézett.

„Nem akarok a törvény ellen cselekedni, szeretem a nemzetet, 
hálás vagyok iránta, de ha király akarok maradni, kell hogy éppen úgy 
igazságot szolgáltassak a szegénynek, mint a gazdagnak. Lelkiismeretem 
szerint kell eljárnom, nem akarok elkárhozni egy pár mágnás és nemes 
miatt. Sok hónapon ál iparkodtam, hogy ez elveket megegyeztessem az 
ország alapelveivel : rajta vesztettem és a paraszt fizeti az árát. Nem 
akarok mást, mint a közjót, melyet nem szabad magánérdeknek zavarnia.”

A magyar parasztság helyzete Mária Terézia uralkodása alatt 
csöppet sem volt jobb, mint a korábbi időkben. Innen van a parasztság 
1 légedetlensége és forradalmi hangulata. Ezek a körülmények magya
rázzák meg egyben azt a társadalmi jelenséget, hogy a Thököly és Rá- 
kóczi-féle fölkeléseknek a parasztság volt a leglelkesebb támogatója. 
Szabadulni akart a reánehezedő terhektől és hitte, hogyha fegyverbe 
lép, ha a maga számára nem is, de utódai számára kedvezőbb életfel
tételeket fog kivívni. De nem így lett, hanem évről-évre még rosszabbul.
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III. Károly uralkodása óta az állandó hadsereg kiállítása és el
tartása is öl terhelte, azonkívül földesurának mindenféle címeken adóznia 
kellett. A magyar jobbágy és a magyar földesúr között ennélfogva 
olyan viszony állt elő, mely nem a bizalom, hanem a megfélemlítés 
alapján állott. A földesúr igavonó állatnak tekinti a jobbágyot, kinek az 
a kötelessége, hogy a földet mívelje és minden terhet viseljen. A jobbágy 
viszont olyan ellenséget lát a földesúrban, aki minden eszközt meg-

Mária Terézia özvegyi ruhában.
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ragad arra, hogy rontására törjön. Ez a helyzet hatalmas gyűlöletet 
keltett a jobbágyságban a földesurak ellen. Már 1735-ben, a Perc-féle 
lázadás alkalmával kísérletet tettek igájuk lerázására, de szervezetlen
ségük folytán semmi eredményt nem érhettek el. A főrészesek ellen 
hozott kegyetlen ítéletnek sem volt elég hatása arra, hogy a további 
mozgalmakat megakadályozza. Rákóczi neve ismét gyújtótűz gyanánt 
terjedt szét a szegény parasztság körében, mely 1753-ban sem tud arról, 
hogy Rákóczi meghalt és még mindig várja, egyre várja az ő híradását, 
hogy zászlói alá sorakozhasson. Pedig Rákóczi Ferenc már tizennyolc 
esztendeje, porladozott a konstantinápolyi benediktinusok kápolnájá
ban, mikor a hódmezővásárhelyi és mezőtúri kurucuk azzal a jelszóval 
indítják meg mozgalmukat, hogy mennek Rákóczi elé, aki a Vaskapu
nál várja őket.

Mindenki elfeledte már Rákóczi magasztos misszióját, egyedül 
az elnyomóttságban élő tömegek szívében maradt meg épen az ő tör
téneti küldetésének emléke. Természetesen ennek a mozgalomnak sem. 
lett semmi eredménye, ellenben a főszereplőket a bíróságok kegyetlenül 
kivégeztették éppen úgy, mint a Péró-féle lázadás vezetőit. Mária Terézia 
trónjának zsámolyához elhatottak a nép panaszos keservei s az ország- 
gyűlés megkerülésével, saját kezdeményezésére kiadta a Kollár és külö
nösen Raab udvari tanácsos által készített úrbéri rendeletéi, mely a 
jobbágyok és földesurak viszonyát szabályozza. Ennek a rendeletnek 
a régebbi jobbágy törvényekhez mérve az volt a jelentősége, hogy ki
mondotta, hogy minden jobbágy szabadon költözhetik, ha urával szem
ben kötelezettségeinek elegett tett. Gyermekeit szabadon nevelheti 
bármelyik pályán s végül abban az esetben új szerződést köthetett, ha 
ez előnyösebb ránézve a réginél.

Másik reformja volt Mária Teréziának a vámrendszer, mely azon
ban nem Magyarország előnyére, hanem hátrányára és fejlődésének 
megakasztására szolgált. Lényegében ez a vámrendszer azonos volt a 
Lipót-féle vámrendszerrel, mely Bécset tette meg a birodalom ipari, 
gazdasági és kereskedelmi életének középpontjává, Magyarországot pedig 
lesülyesztette a gyarmatiság színvonalára. A külföldi iparcikkekre ez 
a rendelet igen nagy vámokat vetett, úgyhogy a magyar kereskedő 
kénytelen osztrák árucikkeket beszerezni, melyek csak jelentéktelen 
vámokkal voltak terhelve. Ez a rendszer azt eredményezte, hogy a 
magyar kereskedő kénytelen volt minden árucikket Bécsből beszerezni, 
úgyhogy az összes iparcikkeknek több mint kilencven százaléka Bécs 
közvetítése révén jutott el hozzánk. Az osztrák tartományok iparának
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Magyarország volt a legjobb piaca, de ugyanezt már nem lehetett el
mondani a magyar kiviteli cikkekre nézve. Mert Mária Terézia lehetet
lenné akarta tenni, hogy a magyar árutermények versenyáron kelhesse
nek el. A nagy kiviteli vám miatt a magyar termelő kénytelen volt tehát 
nyersterményeit, valamint állatait Bécsben eladni olyan áron, ahogy 
éppen eladhatta, a bécsi vevő ellenben a magyar árún sokkal kedve
zőbben túladhatott, mert Bécs és a külföld között ez a nagy vámtarifa 
nem állott fenn. Ez a rendszer szülte azokat az állapotokat, hogy a 
magyarországi árúknak, nem lévén versenypiacuk, a bécsi kereskedő 
szabta meg az árát s a magyar eladónak meg kellett elégednie azzal az 
árral, mellyel Bécsben kínálták. Ilyenformán a birodalmi vámrendszer 
az országot teljesen kiszolgáltatta Ausztriának, mely gazdagodott és 
gyarapodott, mialatt Magyarország saját zsírjában megfulladni látszott. 
A magyar kereskedelem előmozdításáról egyedül Fiúménak Magyar- 
országhoz való csatolásával gondoskodott a királynő, hogy ezáltal a 
magyar árucikkeknek tengeri piacot biztosítson.

A haladás terén fontos lépés volt a közoktatás terén alkalmazott 
újítása a királynőnek. A XVIII. századbeli magyar iskolák nagy rész
ben a jezsuiták kezében voltak, de a Pázmány-korabeli iskolákhoz 
képest igen nagy hanyatlást mutattak. A protestáns iskolák sem voltak 
olyan kiváló vezetés alatt egy-kettőtől eltekintve-, mint abban az idő
ben, mikor a protestáns eszméknek az iskola volt egyik leghathatósabb 
közvetítője. Mária Terézia közoktatási politikája abból az alapelvből 
indul ki, hogy minden államnak az a legnagyobb érdeke, hogy művelt, 
értelmes és jellemes polgárai legyenek. E célok elérésének egyik eszköze 
az iskolai nevelés.

Van Sieten, Sonnenfels és mások dolgozták ki aztán részletesen 
azt a programot, illetőleg tanrendszert, mely Ráció edukácionisz név alatt

egyesítette az is
kolai oktatásra vo
natkozó határoza
tokat. Gondja volt 
eközben arra is, 
hogy az iskolák az 
országban szaporít- 
tassanak s a felsőbb 
kiképzésre szolgáló 
úgynevezett akadé
miák létesíttesse-

A budai királgi palota Mária Terézia idejében.
A királynő a budai királyi palotában  h elyezte  el a N agyszom 
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nek. Ilyen akadémiákat jogi és bölcsészeti fakultással állított fel Kassán, 
Győrött, Nagyváradon, Zágrábban és Nagyszombatban. A nagyszombati 
egyetemet 1777-ben Budára helyeztette s már előbb, 1765-ben megalapí
totta Bécsben a Teréziánumot, melynek eredetileg az volt a feladata, 
hogy magyar ifjak kiképezte tését mozdítsa elő. Közoktatási téren az 
előző korokhoz mérve Mária Terézia programja nagy haladást jelent. Az 
iskolát közelebb hozza az élethez és az életet iparkodik az iskolába bele
vinni. Ebből a szempontból egyáltalában nem lehetett kárhoztatni azt az 
intézkedését, hogy a német nyelvet fölvette a kötelező tantárgyak sorába.

A német nyelv tudományos és gyakorlati életpályákon szükséges
nek mutatkozott a művelt magyar ifjúra nézve, mert ennek ismerete 
nélkül sem a katonaságnál, sem az állami szolgálat terén nem haladha
tott. Maga ez a tény tehát, hogy a német nyelv ott szerepelt a tanítandó 
tantárgyak sorozatában, Magyarország elnémetesí tését nem mozdította 
elő. Éppen úgy, miként nem tette nemzetietlenné, illetőleg kozmopoli
tává a nemzetet a latin nyelv használata, akképpen a németnek sem volt 
meg az a hatása. Nem is németesedett el az iskola miatt senki, de annál 
nagyobb volt azoknak a száma, kik akár mint főurak, akár mint neme
sek a bécsi udvari élet káprázatos levegőjébe jutva, egyszerre elveszí
tették lábuk alól a talajt és fokozatosan hagyták el nemzeti jellemüket. 
Ez a németesítés már nem volt jelentéktelen dolog. Bomboló hatását 
egyik generációtól a másikig igen nyomatékosan tudta éreztetni s lassan
ként úgy odacsalta a magyart a bécsi varázslat közepébe, hogy a nem
zet csak azon vette észre magát, hogy egészen benne van.

Fontos intézkedése Mária Teréziának még, melyet rendelet útján 
léptetett életbe, a jezsuita rend eltörlése 1772-ben. A királynő nem volt 
rossz katholikus, még csak ellensége sem volt az egyháznak, de a jezsuiták 
rendjét mégis el kellett törülnie, hogy az oktatásügyet szervezhesse és 
az egész országra kiterjeszthesse. A jezsuiták vagyonát, mely hét és fél 
millió forintot tett ki, a tanulmányi alaphoz csatolták és iskolák létesí
tésére fordították.

Mária Terézia a magyar nemzetnek a hétéves háborúban 
tanúsított vitézségét és önfeláldozását azzal akarta némiképp jutal
mazni, hogy fölállította a magyar királyi nemesi testőrséget. Két
ségtelenül az is ösztönözte ezen elhatározásában, hogy a magyar 
középnemességet, amelynek eddig semmi kapcsolata sem volt az 
udvarral, a császárváros bűvkörébe vonja. A testőrgárda 120 főből 
állott s kapitányuk fölvétetett a magyar zászlósurak közé. Magyar- 
ország évi 100 ezer forintot ajánlott fel a testőrgárda fenntartására,
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Erdély pedig évi 20 ezer ' forintot adott húsz testőr ellátására. 
A nemes ifjak testőri szolgálata öt évig tartott Becsben. így aztán 
sok nemes ifjú megismerkedett a császárváros előrehaladott kultúrá
jává1, tudatára ébredtek nemzetük elmaradottságának s így a testőri 
intézmény igen jó hatással volt a magyar művelődés megindítására.

Magyar testőr Mária Terézia idejében.

A magyar testőrség megalapítására vonatkozó tervével Mária 
Teréziának ugyanaz a célja volt, ami az udvari tisztségekkel kitüntetett 
főnemesség Bécsbe való telepítésével. Azt akarta, hogy a nemes ifjak 
ott legyenek körülötte, emeljék környezetét, díszére váljanak a reprezen
tációs alkalmaknak és végül érezzék folytonosan azt, hogy életük bol
doggá tételének a bécsi udvari kegy megnyerésében áll a feltétele. Ezek 
a gondolatok vezetik Mária Teréziát, midőn 1760-ban a bécs magyar
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testőrséget megalapítja. Felszólítja rögtön a vármegyéket, hogy küldje
nek két jó előmenetelő, nemesi rendhez tartozó és testileg is jól fejlett 
ifjút Bécsbe a magyar testőrségbe való belépésre.

A magyar testőrség valóban népszerű intézménnyé lett Bécsben, 
hiszen a legderekabb ifjak alkották tagjait. A testőrök feladata volt a 
palotaszolgálat ellátása és udvari ceremóniák alkalmával a királynő 
kísérése. Nem volt valami magasrendű feladat egyik sem és mégis a 
bécsi magyar testőrségnek a magyar kultúrának fejlesztésében nagy 
hatása lett.

A mostoha és az elmaradottság képét mindenütt magánviselő hazai 
viszonyokból a bécsi élet világforgatagába kpriilt testőrifjú itt jutott 
először nemzete óriási elmaradottságának fájdalmas és megszégyenítő 
tudatára.

A derék magyar testőrök lelkében ez a tudat előbb mély lehangolt- 
ságot idézett elő, de ez csak az első mozzanata volt öntudatra való ébre
désének. A bécsi testőrifjak mohón belefúrták magukat a kor különféle 
szellemi mozgalmaiba és ezeket a kultúrális jelenségeket saját honfi
társaikkal is közleni óhajtották. így támadtak a tizennyolcadik század 
második felében azok a magyar írók,'akik kiválóbb tehetségüknél fogva 
a régebbi irányzatok képviselőivel szemben a haladás szószólói lettek 
és irodalmi munkálkodással vezették be azt a kultúrális folyamatot, 
mely később évek és évtizedek múltán a politikai életet is áthatotta.

E kiváló bécsi testőrök legnemesebb képviselője Bessenyei Sándor 
volt. Köréje csoportosultak a testőrök jelesebb alakjai: Báróczy Sándor, 
Barcsay Abrahám, Czirjék Mihály, Orczy Lőrinc és társaik. Mária Terézia 
német szellemű és gáláns udvara bennük megdöbbentő érzéseket támasz
tott fel. Ráeszméltek a maguk és nemzetük rendkívüli elmaradottságára 
és ez a tudat megmutatta nekik azokat az utakat, melyeken a nemzeti 
kultúra kiépítésében tovább haladniok kell Hatásuk az utánuk követ
kező írói generáció működésére igen nagy volt Kazinczy Ferenc, iro
dalmunknak és nemzeti művelődésünknek ez a halhatatlan reformátora 
Báróczy Sándor példáján buzdulva szánta el magát az írói pályára. 
A testőrök példáján beigazolódott tehát ismét az az ősrégi példabeszéd, 
hogy minden rosszban van valami jó. A jelen esetben nemcsak „valami,” 
hanem korszakos jelentőségű hasznot láthatunk a testőrök bécsi szerep
lésében, mert újjáteremtették a magyar szehemi életet és azáltal, hogy 
a megkezdett agitációt lelkesen folytatták és terjesztették, olyan vál
tozásuk előkészítésének lettek úttörői, melyek néhány évtized múlva 
Magyarországot az önállóság útjára vezették.

Tolnai V ilágtörténelm e X II I . 19
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Az egyházi állapotok terén is számos reform tartotta fenn Mária 
Terézia nevét. Már előbb mondottuk, hogy 1758-ban felvette az apostoli 
királyi címet s mint katholikus egyházfő rendezte országainak vallás
ügyét. A placetum regiumot fenntartotta, megszüntette a kolduló bará
tok házát, szabályozta a papi fizetéseket. Emellett a főpapokkal szemben 
is igen erélyes tudott lenni, sőt még adózásra is rá tudta őket kényszerí
teni. Mindazonáltal a katholikusok az ő uralma alatt védelemben részesül
tek és az állások betöltésénél is előnyük volt. Hét új püspökséggel gya
rapodott alatta a katholikus egyház.

Mária Terézia a protestantizmussal szemben a Habsburgok pár 
évszázadra visszamenő előítéleteitől nem bír megszabadulni. Eretneke
ket, lázadókat és hitetleneket lát ő is bennük, azért az ő számukra anyai 
szíve vajmi ritkán van nyitva. Uralkodása első éveiben a protestánsok 
üldözése szabadon folyik s a katholikusok térfoglalását az a kétszáz 
iskola jelenti, melyet tőlük elvettek. Feloszlatta a sárospataki kollégiu
mot, elkoboztatta a heidelbergi kátét, megakadályozta protestáns ifjak
nak a külföldre való járását. Mindezek a tények eléggé bizonyítják Mária 
Teréziának a protestánsok iránt való ellenszenvét, mely annyira erős 
volt uralkodása egész folyamán, hogy Nagy Frigyes kénytelen volt 
érdekükben felszólalni.

Röviden vázolnunk kell még az erdélyi események alakulását 
azon reformok kapcsán, melyeket a határőrvidék szervezése körül 
hajtott végre a királynő. A határőrvidék katonai szervezése helyenként 
már I József és III. Károly alatt megkezdődött, Mária Terézia pedig 
ezeknek fokozatos és teljes kiépítésével rendezni akarta ezt a kérdést is. 
A katonai védelmi hálózatba Erdély is bevétetett a székely határőrvidék 
szervezése által. A székelyek azonban nem voltak tisztában vele, hogy 
Buccov, Erdély katonai parancsnoka mi végből akarja a székelyeket 
szervezni. A határok védelmét készséggel vállalták volna, de arra nem 
akartak vállalkozni, hogy a határokon túkis menjenek és a zsoldos katona
ság módjára használtassanak fel. A székelyek lassanként visszaadogatták 
a fegyvert és kijelentették, hogy ilyen körülmények között nem hajlan
dók tovább szolgálni. A kormány bizottságot küldött ki az ügy 
rendezésére, csakhogy a székelyek között dúló izgalmat a kiküldött 
bizoltság nem tudta lecsillapítani, sőt neki is menekülnie kellett a nép 
haragja elől.

Buccov rendelete folytán ekkor Siskovics altábornagy pár ágyúval 
és néhány ezreddel a székelyek ellen ment, kiket 1764-ben Mádéfalvánál 
utóiért és megvert. Ez volt a mádéfalvai ütközet, mely még ma is élénk
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emlékezetében él a székelységnek. A székely határőrvidék rendezése 
e küzdelem után nemsokára aztán megtörténhetett.

Erdély kormányzatában is jelentkezik némi változás Mária Terézia 
uralkodása alatt. Az 1741-iki erdélyi országgyűlés Mária Terézia koro
názásakor letette a hűségesküt és csatlakozott ahhoz a felbuzduláshoz, 
mely a királynő trónjának megmentése érdekében támadt Pozsonyban. Er
dély nagyfejedelemség cím alatt külön gubernátor által kormányoztatok. 
Egy ideig a polgári hatalom is katonai kézben volt s ekkor Buccov Adolf 
császári altábornagy 
volt az erdélyi guber
nium elnöke. Tíz év 
múlva ismét polgári ke
zekbe került a kormány 
és Bruckenthal Antal 
gubernátor vezetésével 
újra visszaköltözött Er
délybe a békesség. Bru- 
ckenthal, mint az udvar 
megbízható és lelkes 
híve, különösen a szá
szokkal szemben érez
tette jóindulatát, ü 
maga is szász eredetű 
volt s a szászok javán 
dolgozott. A magyarok 
nem tudták szívlelni őt 
rideg modoráért és a 
velük szemben tanúsí
tott állandó bizalmat
lanságért. Magyar szempontból nem lehetünk valami különösen eltelve 
Mária Terézia rendszerétől, mely leszámítva az úrbéri rendeletet s más egy
két intézkedését, a nemzet egész egyetemére kiható és fejlődését elősegítő 
alkotást nem látunk az ő intézkedései között. Nem különbözött ő sem 
a Habsburgoktól s követte azt a hagyományos politikát, melynek jel
szava v o lt: mindent a dinasztiáért.

Eltekintve ezektől, mint ember és mint jellem kétségtelenül egyike 
volt kora legkiválóbb uralkodóinak. Tizenhat gyermeket szült és emellett 
olyan éberül vezette birodalma ügyeit a legnagyobb válságok közöli is, 
mint a legkiválóbb férfiuralkodó.

Mária Terézia nagy állampecsélje.

VJ*
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A Habsburgok családi vagyona Mária Terézia alatt óriási szerze
ményekkel gyarapodott. Ennek a hatalmas vagyonnak a megalapítója 
Mária Terézia férje, Ferenc császár volt, aki, amily jelentéktelen volt mint 
hadvezér, annyira leleményesnek és zseniálisnak mutatkozott az üzletek 
terén. Nem hiába mondták róla tréfásan, hogy olyan kitűnő kereskedő, 
hogy még a saját hadseregének is maga szállítja az élelmet,, mert az örö
kösödési és a hétéves háborúban tényleg megtörtént, hogy a hadsereg 
részére szükséges szállításokat Ferenc császár intézte. A Habsburg- 
vagyon Lotharingiai Ferenc szerencsés üzletei és vállalatai folytán évről- 
évre hatalmasan gyarapodott, de ezzel szemben az udvar fényűző élete 
is egyre költségesebb lett.

Mária Terézia nem volt fukar kegyeinek osztogatásában.. Minden 
szolgálatot búsásan megjutalmazott s a magyar arisztokrácia számos 
tagja az ő uralkodása alatt dús jövedelmekhez és adományokhoz jutott. 
Ez az egyik magyarázata annak a nagy szeretetnek, mellyel környezete 
őt körülvette. Legendák maradtak fenn arról a nagy hódolatról, mellyel 
különösen a magyar arisztokrácia és a nemesség viseltetett irányában. 
Egy alkalommal, midőn az országgyűlés megnyitására Pozsonyba jött, 
a magyar főurak állítólag azzal kedveskedtek neki, hogy forró nyár ide
jén cukorporral hintették tele az országutat, hogy Mária Terézia kényel
mesen szánkázhassék.

Mária Terézia a fényt és a pompát mindenekfelett szerette, amivel 
egyenesen összefügg a pénzzel való túlságos takarékossága. De némely 
esetekben valósággal dobálta a pénzt, különösen mikor megunt vagy 
alkalmatlan hivatalnokot kellett az útból félrevetnie vagy hű embereit 
jutalmaznia. Emellett költséges szenvedélyei voltak, melyek nagyon 
sok pénzt emésztettek fel. Ezek között első helyen áll a kártya.

A tizennyolcadik században a nők körében is nagy divatja volt a 
kártyázásnak, a férfiak pedig annyira éllek vele, hogy nálunk még az 
országgyűlések alatt sem szűnt meg, sőt megtörtént nem egyszer például 
a felső táblán, hogy mialatt a végtelen közöny mellett folyó tanácskozá
sok történtek, a főurak a háttérben verték a ,,blatt”-ot. Mária Terézia 
rendkívül hazárdul és mindig nagy összegekbe játszott. Persze, volt 
neki miből, tehette. De a szenvedély úgy elhatalmasodott rajta, hogy 
később már akkor sem bírta nélkülözni a kártyát, ha az országgyűlés 
megnyitására Pozsonyba vagy más államügyekben utazott. Kártya
szerencséjéről egyidőben sokat beszéltek s akkor terjesztették azt a hírt 
is, hogy a holicsi uradalmat kártyán nyerte.

Megvolt jellemében emellett az asszonyok természetes hiúsága is.
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Szerette, ha őt csinosnak, szépnek tartják, ami órák hosszát ott tartotta 
a tükrök előtt. De még itt is, mikor legasszonyibb természete nyilvánult 
meg, nem mellőzte a kormányzás teendőit. Ügydarabokat olvastatott 
fel magának öltözködése közben és rendelkezéseket tett olyan dologra 
nézve, melyben a döntést tőle várták miniszterei. Általában csodálatos 
képességekkel volt megáldva és zseniális voltát az bizonyítja leg
inkább, hogy minden téren, ahol dolgozott, nyomát hagyta egyéni 
kiválóságának.

Szigorú voll gyermekeivel szemben, de a szeretet szigorát tudta min
dig éreztetni velük. Már korán beléjük oltotta a munka szeretetét és a 
kötelességek kultuszát. Jellemes, derék, kiváló embereketn eveit belőlük. 
Különösen II. József makacssága és akaratos jelleme aggasztotta. Az 
ifjú főherceg nevelőivel gyakran folytatott órákig tartó tanácskozásokat 
afelől, hogy miképpen kellene gyermekeinek nevelését legcélszerűbben 
vezetnie. Nem tűrte cl, hogy gyermekei, kiknek egykor országok felett 
való uralkodás lesz a hivatásuk, bárminő szeszélyek rabjaivá legyenek. 
Tanítóinak szigorúan meghagyta, hogy ,,föl kell ébreszteni a gyermekek 
önérzetét, hogy tiszteljék tanítóikat, ne csak szeressék.” Elrendelte 
továbbá, hogy „minden kívánságukat nem kell teljesíteni, mert akkor 
túlságosan követelők és hatalmaskodók lesznek. Tanítsák meg őket 
emberségre, a szolgákkal is bánjanak úgy, mint emberekkel, legyenek 
mindenki iránt nyájasak és barátságosak.”

Életének vége felé már úgy elhízott a királynő, hogy nem tudott 
járni s kocsin vagy hordszéken vitette magát. Férje halála évfordulója
kor állandóan megjelent a kapucinusok kriptájában és ott buzgón imád
kozott. A legutolsó ilyen látogatás alkalmával a felvonókészülék kötele 
kissé megereszkedett és szakadozni kezdett. Mária Teréziát halálos aggo
dalmak fogták el. t

„Úgy látszik — mondotta — nemsokára nekem is ide kell köl
töznöm.”

Nemsokára vízkórba esett és el sem hagyta többé az ágyat, mely 
körül szerető gyermekei virrasztotlak. Meggvónt, megáldozott, felvette 
a halotti szentséget és egyenként elbúcsúzott gyermekeitől. A magyar 
nemzetről sem feledkezett meg halálos ágyán. A magyar kancellárt, 
Eszterházy Ferenc grófot bízta meg azzal, hogy köszönje meg a nemzet
nek hozzá való hűségét s ebbe a kipróbált hűségükbe ajánlotta fiát, 
II. Józsefet is. Csodálatos lelki ereje nem hagyta el az utolsó percig sem. 
Még halálos ágyán is érdeklődött államügyek iránt s mikor fia arra kérte, 
hogy pihenjen, szemrehányó hangon mondotta neki :
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„Néhány óra múlva Isten ítélőszéke előtt kell megjelennem s te 
azt hiszed, hogy tudnék aludni.”

Végre aztán megváltotta szenvedéseitől a halál. A nemzet országos 
gyásszal tolmácsolta halála fölött való mély részvétét.

II. Katalin eárno.

Az orosz birodalom története Erzsébet cárnő alatt szorosan egybe
kapcsolódott a hétéves háború eseményeivel, hiszen mint láttuk, gróf 
Bestushev külügyminiszter rá tudta bírni a cárnőt arra, hogy résztvegyen 
a Nagy Frigyes ellen alakult koalícióban. Bestushev veszélyes játékot 
folytatott odahaza, mert kénytelen volt folyton Erzsébet cárnő kegyen- 
ceinek a kedvét keresni. Bazumovski gróf volt a cárnő első kegyence 
és Bestushev ezzel a kozákból lett gróffal nagyon jól összefért. Trón
örökössé a cárnő nénjének és Károly Frigyes holstein-gottorpi hercegnek 
a fiát, a későbbi III. Péter cárt neveztette ki. De választása nem volt 
szerencsés, mert Péter nagyherceg, akinek német volt a nevelése, mindig 
idegennek érezte magát Oroszországban, megvetette az orosz szokáso
kat és nem titkolta az orosz egyház elleni ellenszenvét sem.

Mikor Péternek fia született, a későbbi I. Pál, Bestushpv a cár 
szép, ifjú feleségének, Katalin anhalt-zerbsti hercegnőnek a kegyét kereste 
s arra törekedett, hogy Péter helyett a kis Pál legyen a közvetlen trón
örökös. Annál inkább kereste az eszes Katalinban hatalma támaszát, 
mert Erzsébet cárnő új kegyencet választott ki magának, Suvalov Ivánt, 
aki odahozta az udvarhoz két atyjafiát, Suvalov Sándort és Pétert is és 
a Suvalovok Bestushev megbuktatására törekedtek.

A kegyencgazdálkodás következtében az orosz közállapotok nagyon 
siralmasak voltak Erzsébet cárnő korában. A hivatalnoki kar használha
tatlan volt és szemérmetlenül űzte a korrupciót. De Sivárt, hollandi 
ügyvivő 1755-ben a következő képet rajzolta jelentésében a cárnő 
udvaráról:

„A bomlás, a rendetlenség és az önkény rettenetes. A cárnő nem 
lát, nem hall senki mást, csak a Suvalovokat, nem érdeklődik semmi 
iránt, régi életmódját folytatja s az országot prédául dobja oda minden
kinek. Árnyéka sincs többé az országban a hűségnek, becsületnek, biza
lomnak, szeméremérzésnek és igazságosságnak. Nem látni mást, mint 
leírhatatlan hiúságot és tékozlást. A régi családokat és a köznépet kegyet
lenül elnyomják ezek a semmiből fölemelt kreatúrák.”
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Ilyen körülmények között lépett be Oroszország a Nagy Frigyes 
elleni koalicióba és harcolta végig a hétéves háborút Poroszország ellen, 
mert Bestushev politikai célja az volt, hogy megszerezze Oroszország
nak Poroszország keleti részét. Bestushev politikáját azonban Péter 
nagyherceg, a trónörökös, aki Nagy Frigyesnek lelkes bámulója volt, 
ellenezte. Bestushev, minthogy Erzsébet cárnő betegeskedett, Péter 
feleségével, Katalinnal barátkozott össze s egy tervet terjesztett az okos 
és erélyes Katalin elé, amely szerint Erzsébet cárnő halála esetére Péter 
nagyherceget mellőzik, fiát, Pált kiáltják ki cárrá és Katalin lesz kis
korú fia helyett a régens. A terv azonban valahogyan a cárnő tudomására 
jutott s elfogatta Bestushevet. Megfosztotta minden hivatalától és méltó
ságától és felségsértés miatt száműzetésbe küldte az agg politikust. Maga 
Katalin is nagy veszedelemben forgott, mert férje, Péter trónörökös 
nagyon befeketítette őt Erzsébet előtt. Szabadulni szeretett volna ugyanis 
tőle, hogy kedvesét, Voronzov Erzsébetet vehesse feleségül. Katalin 
környezetének több tagját el is fogták, de Bestushevnek volt még ideje 
rá, mielőtt letartóztatták, hogy összes kompromittáló iratait elégesse, 
úgyhogy Katalin ellen nem találtak semmi bizonyítékot. Katalin annyira 
igazolta magát a cárnő előtt, hogy a cárnő a kihallgatás után így kiál
tott fel :

„Katalin nagyon okos teremtés, Péter nagyherceg pedig nagy 
bolond.”

Ámde Bestushev bukása után a Suvalovok és Voronzov kancel ár 
uralma korlátlan volt s az is maradt Erzsébet cárnő haláláig, sőt azután 
is, I I I .  Péter cár rövid uralma alatt, hiszen Voronzov kance lár unoka- 
huga Péternek a kedvese volt.

Péter azzal kezdte uralmát, hogy békét kötött Nagy Frigyessel, 
évekig tartó háború után, minden kárpótlás nélkül. Emlékszünk rá a 
hétéves háború történetéből, hogy Péter cárnak ez a lépése mentette meg 
Nagy Frigyest a végromlástól. De az orosz nemzetet ez a béke teljesen 
elidegenítette Pétertől, aki különben is minden tekintetben oroszellenes 
törekvéseket mutatott. Hosteini testőrökkel vette magát körül, csaknem 
mindig Oranienbaumban élt, az ingermanlandi parlmelléken, porosz 
egyenruhát hordott és porosz egyenruhába bujtatta az egész orosz had
sereget is. Nőttön-nőtt ellene az elkeseredés és az ó-orosz pártiaknak az 
élére maga Katalin, Péternek a felesége állt.

Katalin, bár fiatalon és akarata ellenére ment nőül Péterhez, cso
dás biztossággal illeszkedett bele Erzsébet cárnő udvarának zavaros és 
bűnös viszonyaiba. A férjére nem igen támaszkodhatott, mert sohasem
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volt közöttük benső viszony. Péter csakhamar szeretőt tartott magának 
és amikor cár lett, több ízben nyilvánosan is megalázta a feleségét. Kata
lin ennélfogva hamarosan a maga útján kezdett járni és kegyével szép 
tiszteket és udvari hivatalnokokat tüntetett ki. De lelke forrón epedt 
a pompa és az uralom után is és szívós ügyességgel készítette elő az utat 
fnagának, hogy a cári trónusra juthasson. Bár művelt és felvilágosodott

német hercegnő volt, 
értette a módját, hogy 
orosz érzületét fitogtassa 
és mély tiszteletet ta
núsítson színleg az orosz 
egyház szokásai iránt. 
Erőszakos palotaforra
dalomra azonban csak 
akkor kezdett gon
dolni, mikor Péter cár 
egy ünnepi lakomán, 
amelyet a Poroszország
gal kötött béke örömére 
rendezett, az egész ud
var szemeláttára meg
sértette és kijelentette 
nyilvánosan, hogy mi
hamarabb fogságba fogja 
őt vetni.

Katalinban ekkor ér
lelődött meg az elhatá
rozás férje megbukta
tására. Hamar akadtak 
szövetségesei. A három 
0/7on-testvér, fiatal, becs

vágyó tisztek, akik közül a legidősebb, Gregor Katalinnak régi kegyence 
volt, továbbá Daskou hercegné, Voronzov egyik unokalmga, akit szin
tén elhanyagolt a férje, úgy, mint Péter Katalint s aki bámulatos mes
tere volt a cselszövésnek, a gazdag, de jelentéktelen Rasumovski gróf, 
Erzsébet cárnő kegyence és titkos férje, Panin Nikita gróf, Katalin 
legidősebb fiának, Pál nagyhercegnek a nevelője és Sesscnou Dimitri 
novgorodi érsek, akivel együtt Katalin híve letL a Péterrel elégedetlen 
egész papság is, ezek mind megígérték Katalinnak támogatásukat. Hatá-

III.  Péter orosz cár.
N agy  P éter cár unokája volt. Trónralépése u tán szövet
séget k ötött N a g y  F rigyessel. D e nem  sokáig uralkodott. 
A hóbortos és iszákos cár ü tö lte-ver te  feleségét, K atalin t, 

m ire ez összeesküvést szót ellene és m egölette .
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rozott tervük nem voll az összeesküvőknek. Csak Panin reménykedett 
abban, hogy tanítványát, Pált fogják cárrá kikiáltani s helyette ő lesz 
majd a régens. Egy dologban azonban mindnyájan egyetértettek s ez 
az volt, hogy Péter cárt meg kell buktatniok.

Péter cár megkönnyítette az összeesküvők céljának elérését, elvo
nult újra Oranienbaumba, ahol lármás tivornyákat rendezett, ügyet sem 
vetve a körülötte morajló tompa elkeseredésre. Katalin pedig a Monbijou

297

Az Izmailov testőrezred Pétcruárolt hűséget esküszik II. Katalin cárnőnek 
a palotaforradalom  után , am elyben  K atalin  férjét, III . P étert a trónról le te tte , utóbb

pedig m egölette.

nevű kertilakba vonult, mintegy 31 kilométernyire Szent-Pétervártól, 
ahol várta az események fejlődését. Az egyik összeesküvőnek vigyázatlan
sága azonban arra kényszerítette, hogy előbb levesse álarcát, mint ere
detileg tervezte. Egy éjszaka berontott hozzá Orlov Alexej és felrázta 
öt mély álmából. Közölte vele, hogy ütött a döntő pillanat. Most kell 
megkockáztatni mindent, mert különben fölfedezik az összeesküvést és 
végük van.

„Kendben van minden — mondta Orlov —- induljunk ! Most 
vagy soha !”
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Katalin remegve szállt a kertilak előtt váró hintóba, de mire meg
érkeztek reggel Szent Pétervárra, az Izmailov testőrezred kaszárnyájába, 
visszanyerte lélekjelenlétét és nyugodtan, sőt vidáman lépett a csapatok 
elé. Először a testőrezred, majd az udvar, a szenátus, a szent szinódus 
és a nép is még aznap reggel ujjongva hódolt, előtte. Mindenki azt hitte, 
hogy regensnő lesz s kiskorú fia, Pál nagyherceg helyett fog uralkodni. 
A kazáni székesegyházban a novogorocli érsek megáldotta Katalint. De 
mikor a tömeg élén kivonultak a templomból, Orlov Alexej mindenek 
nagy megletésére uralkodó cárnak kiáltotta ki Katalint.

Este lett, mikor Katalin mintegy 15.000 főnyi sereg élén megindult 
Oranienbaum felé. Ő maga is a gárda ó-orosz egyenruháját öltötte fel s 
ragyogó szépségében egy pompás tatár ménen lovagolt, oldalán Dasko 
hercegné és a három Orlov-testvér De katonai erőszakra úgyszólván nem 
is volt szükség. Péter cár a lázadás hírére összeroskadt. A Kronstadt 
előtt horgonyzó flottát felszólította ugyan, hogy védje meg őt, de a 
flotta Katalin pártján volt. Testőrei élén, cárhoz illően meghalni pedig 
nem akart, ahhoz gyáva volt. Hadsegéde, Izmailov tábornok, aki szin
tén Katalin híve volt, aláíratott vele egy lemondó okiratot a trónról és 
a ropsai várkastélyba vitette őt. Itt történt, hogy az Orlov-testvérek 
orozva megrohanták őt és megfojtották a szerencsétlent. Katalin állító
lag nem tudóit előre az Orlov-testvérek gyilkos tervéről és színleg mélyen 
gyászolta férjét. De fájdalma aligha lehetett őszinte, hiszen uralmának 
megszilárdulásához szüksége volt férje halálára.

Katalin cárnő I I . Katalin néven foglalta el Nagy Péter cár trónu
sát. Első dolga az volt, hogy Panin Nikitát miniszterelnökké nevezte ki, 
az Orlov-testvéreket pedig grófi ranggal tüntette ki.

Alig jutott trónra II. Katalin, visszahívta száműzetéséből az agg 
Bestushevet is, de hivatalt nem juttatott neki, mert félt, hogy háttérbe 
szorul, pedig az volt a becsvágya, hogy ő maga tartsa kezében a kormány 
gyeplőjét. A nyugati műveltséget akarta meghonosítani Oroszországban, 
a felvilágosodottság nevében akart uralkodni, amelynek francia vezérei, 
Diderot és Voltaire állandóan összeköttetésben állottak vele. Az egész 
művelt Európa ujjongva üdvözölte Katalin törekvéseit. De erőszakos 
újításokat nem igen lehetett megkísérelni Oroszországon. Lassan akarta 
tehát népét a művelődés útjára terelni, még pedig az ó-orosz nemzeti 
törekvések zászlója alatt. Egyébként is vigyáznia kellett, mert hiszen 
palotaforradalom útján jutott a trónra és sok orosz ember bitorlónak 
tekintette őt. Hízelkedett tehát az oroszok nemzeti sajátságainak és 
bámulatos szívóssággal és ügyességgel szilárdította meg egyre jobban a
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hatalmát. Elősegítette ebben az is, hogy királynői megjelenése volt, de 
emellett természetes szelídség és nyájasság is volt benne.

Férjének holsteini testőrgárdáját hazaküldte, minden előkelőbb 
hivatalnoki állást oroszokkal töltött be s a papságot állami fizetésre 
fogla és évente több fiatal papot küldött ki tanulmányai folytatására 
Angliába és Németországba. Számos nevelőintézetet alapított nemesi

és polgári lányok szá
mára, számos jótékony in
tézetet létesített és négy 
új egyetem felállítását is 
tervezte. De a népok
tatás fejlesztésével nem 
törődött s így ,nem ala
pozta meg birodalmában 
a nyugati műveltség elter
jedését.

A jobbágyságot nem 
törülte el, bár elvileg he
lyeselte a föld népének 
felszabadítását és egyik
másik korona uradalomban 
meg is szüntette a röghöz- 
kötöttséget. De az intéz
kedés általánosítását meg
akadályozta a nemesség 
szenvedélyes ellenkezése.

A közigazgatás terén 
helytartóságokra osztotta 
fel a birodalmat, a ne
mességet azonban hiába 
igyekezett belevonni a 
helyi közigazgatásba. A fá
sult, durva orosz ne
meseket semmivel sem 
rázhatta fel közönyössé
gükből a közügyek iránt. 
A közigazgatás ennélfogva

T.mlckcrcm, melyei 11. Katalin cárnő trónralépése , ,■, , . , ‘ ,
alkalmával vertek. továbbra is korrupt es

Az írem  egyik  oldala a cár-nőt ábrázolja am azoni ru- i -  i  m r i r l l  
bábán, m ásik  oldala pedig a n é p  h ód olatá t. i t i i a  n .d l  d i l i .
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Az ó-orosz nyerseségnek, a keleti bujaságnak és a nyugati művelt
ségnek furcsa keveréke volt Katalin cárnőnek az udvara is. Szt. Péter- 
várra és környékére ráütötte a cárnő mindörökre a maga bélyegét. 
A hatalmas téli palotát befejeztette s emellett megkezdte a régi Eremitage 
építését. Orlov gróf számára kőből és ércből ő emeltette a világhírű

II.  Katalin orosz cárnő lesiőrezrcdének egyenruhájában.
l ’nlol a forradalm at sz íto tt hóbortos és iszákos férje, III . P éter cár ellen, akit 
m egöletett és m aga ü lt a  trónra. Minden tek in tetb en  rendkívü li nő volt. Ma
gánélete erkölcstelen  volt u gyan, de k iváló  uralkodó vo lt. I lad a i d iadalm a
san harcoltak a török ellen. R ész lv e tt  Lengyelország felosztásában is s ekkor 

nagy terü letekkel gyarap íto tta  b irodalm át.
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márványpalotát. A Newski-kolostor Sándor-templomának, amelyet 
Nagy Péter alapított, ő adta meg mai alakját és ő emeltette Nagy Péter 
hatalmas lovasszobrát is, gránitsziklákra ugró, ágaskodó paripán.

A cárnő kedvenc tartózkodási helye Peterhof volt, ez a gyönyörű 
nyári kastély a magas tengerparton, amelyből orosz Versaillest csinált 
Katalin. Aranyozott lépcsőfokokon ezüstös zuhatagok görögtek itt alá s 
a Sámson-szökőkút vize 25 méter magasra szökkent. Gyönyörű park 
közepén óriási várat emeltetett, a Zarskoje Zelót, amelynek oly drága, 
szép volt a berendezése, hogy a francia követ, mikor a cárnő megmu
tatta neki a vár belsejét, így kiáltott fe l:

„Hol az üvegharang, ami ezt a sok gyönyörűséget megvédi ?”
A közeli Pavlovskban pedig fia, Pál nagyherceg számára építtetett 

gyönyörű nyári rezidenciát. Mind e sok építkezése óriási méretével, pazar 
pompájával és homlokfalainak meg tetőinek tarka színeivel, bárha for
májára nézve egytől-egyig nyugati utánzat, voltaképpen mégis félig 
keleties benyomást kelt a szemlélőben.

E hatalmas épületekre, a tündéri fényű ünnepekre, az ajándékokra, 
amikkel kegyenceit elhalmozta és a nagyban űzött szerencsejátékra ter
mészetesen rengeteg pénzt elpazarolt a cárnő, aki egy csöppet sem törő
dött a külső színnel s minden erkölcsöt lábbal tapodva, nyíltan cserél
gette szeretőit s aki éppen kegyence volt, annak a számára mindig egy 
sor pompás termet jelölt ki lakásul a saját palotájában.

Ily körülmények között szó sem lehetett arról, hogy Oroszország 
elégedett legyen. Hiszen a nemzet tekintélyes része, különösen az elkese
redett papság mindvégig trónbitorlónak nézte Katalint. Az elégedetlen
ség több ízben forrongó mozgalmakban nyilvánult meg. De a cárnő soha
sem firtatta a fölfedezett összeesküvéseket túlságosan, mert nem akarta 
maga ellen ingerelni még jobban az embereket. Az ellenpárt eleinte a 
boldogtalan I I I .  Iván cár körül csoportosult, aki, mióta Erzsébet cárnő 
megfosztotta trónjától, a schlüsselburgi sötét várbörtönben sínylődött 
tébolyodottan. Mirovics hadnagy megpróbálta Iván cárt kiszabadítani 
a börtönből, de kísérlete kudarcot vallott. Ivánt őrei utasításuk értelmé
ben azonnal megölték. Mirovicsot pedig, akit elfogtak, Katalin kivégez
tette. Minthogy Mirovics az utolsó pillanatig abban reménykedett, hogy 
a cárnő meg fog kegyelmezni neki, a papság azt a híresztelést terjesztette, 
hogy az egész zendülést Katalin cárnő rendeztette, hogy alkalma legyen 
a szerencsétlen Ivántól végképpen megszabadulnia. Hitelesen sohasem 
derült ki, mi igaz ebből a híresztelésből, de hasonló lázongó mozgalmak 
később is támadtak, még pedig sokkal veszedelmesebb mértékben.
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Lengyelország első felosztása.

II. Katalin cárnőnek trőnraléptekor az volt a terve, hogy békésen 
fog uralkodni s mint a felvilágosodoltság tanítványa népe jólétén fog 
munkálkodni. A külpolitikában kezdetben csak egy célja v o lt: Lengyel- 
ország megszerzése. És eleinte úgy látszott, hogy ezt harc nélkül is elérheti. 
A lengyelországi állapotok nagyon kedveztek az orosz törekvéseknek. 
A lengyel nemzet zömét, a földhözkötött parasztságot az évszázados 
elnyomatás valósággal állati színvonalra süllyesztette le. Csak a pálinka 
mámorában kerestek pillanatnyi feledést nyomorúságukra, különben 
reménytelenül tengették életüket, csak a legszükségesebbet dolgozták 
uruk számára, aki zsarnokuk volt. Hazájuk sorsa iránt teljes közönnyel 
viseltettek. A városok, amelyeknek nem volt semmiféle politikai önálló
ságuk, félig el voltak pusztulva s még a nagyobbak is jórészt lakatlanok 
voltak. Gnezennek például 1744-ben csak hatvan lakosa volt, Bromberg- 
nek ötszáz lakója. Az ipar és kereskedelem s földmívelés teljesen pangott. 
A politikai értelemben vett nemzet a nemesség volt, amelynek száma 
valamivel több volt egy millió léleknél. De ezek között is csak 10—12 
ezer nagyobb birtokos volt és 30—40 nagyúr (pany), akik valósággal 
fejedelmi tekintélyt élveztek. A nemesség zöme, a kisnemesség anyagilag 
teljesen a nagyuraktól függött. Radzivil Károly hercegnek például, aki 
igazi képviselője volt az ó-lengyel mágnásoknak, 5—6 millió forint volt 
az évi jövedelme, mérhetetlen litvániai uradalmaiban több mint százezer 
megadóztatott kéménye volt és niesvicsi várában keleti fényű udvart 
tartott ezernyi nemes apróddal és saját házi katonasággal. A papság is 
teljesen a nemességből toborzódott s különösen a jezusitarend állt tisz
tára nemesekből. A papság kezében óriási vagyon volt összehalmozva. 
Ebben az időben 30 főpap és 973 kolostor volt Lengyelországban. A jezsui
táknak 1773-ban, mikor a rendet eltörölték, 138 dús rendházuk volt.

A nemesség 1652-ben elfogadta a liberum veto jogát, azt a jogot, 
hogy az országgyűlésen vagy a kerületi gyűléseken bármely nemes tilta
kozhatott bármely határozat ellen s ez esetben a határozat érvénytelen 
volt. Azóta úgyszólván lehetetlenné vált a rendes állami közigazgatás 
és a polgárháború valósággal állandó intézménnyé lett Lengyelország
ban. Ha ugyanis az országgyűlés működését a velő megbénította, az elé
gedetlen nemesek külön gyűlésre, úgynevezett konföderációra gyűltek 
össze, amelyen szavazattöbbséggel hozták meg a határozatokat, amelye
kért aztán fegyverrel is síkra szállottak.
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A jogállapol teljesen bizonytalan volt. A parasztok jogtalanok vol
tak, a polgárság fölött a tartományi bíróság ítélt. A nemeseket csak pénz
büntetésre lehetett ítélni, de az ítélet végrehajtásával a hatóság nem törő
dött s pénzzel mindent el lehetett simítani. A nemes hivatalnokok az 
állami jövedelmeket ellenőrzés nélkül a maguk céljaira fordították, úgy
hogy a deficit folyton nagyobb lett és az államnak semminemű hitclo 
sem volt.

Természetes, hogy a hadügij is nagyon nyomorúságos és elhanyagolt 
állapotban volt. Minthogy a rendek a tehetetlen királynak erős had
sereget nem szavaztak meg, a mágnások házi csapatain és a nemesi föl
kelésen kívül 8—10.000 főnyi volt az egész hadsereg s ez is rosszul fel
szerelt, rosszul fizetett és harcban csaknem használhatatlan volt, mert 
a tiszti állásokat legnagyobbrészt előkelő, de rá nem termett nemes ele 
vásárolták meg. Ugyanilyen volt a papság helyzete is. Míg az alsó papság 
tudatlan és durva volt, mint a nép, amellyel együtt nélkülözött, addig 
a főpapok a főnemesekkel együtt dőzsöltek és mulatoztak.

Mert az általános nyomorúság közepette a nagyurak könnyelmű, 
tobzódó életet éltek, szerelmi ügyekkel és politikai cselszövésekkel fog
lalkoztak, piszkos fehérneműjük fölött, csak úgy, mint delnőik, drága 
bársony és selyemruhákat hordtak, amelyeket Párizsban készíttettek. 
Tokaji aszútól részegedtek le minden nap, szórták a pénzt, amelyet 
jobbágyaikból szipolyozlak ki vagy uzsorásoktól szereztek. Nagyban 
űzték a szerencsejátékot is. Tönkretették magukat testileg, lelkileg és 
pénzügyileg, de azért ragyogó palotákban laktak, míg a paloták mellett 
nyomorult vályogviskók éktelenkedtek s a főváros uceáin is magasra 
gyűlt a sár.

Ami erő volt még Lengyelországban, az a birtokos kisnemesség- 
ben szorult. A kisnemes kerülte a bűnös nagy városokat és ősapái mód
jára otthon élt birtokán alacsony, szalmafödeles faházában, amelynek 
padlói korhadoztak már. A nagy, üres udvar körül volt a konyhája, a 
félszere és az istállója és az udvar végében a gyümölcsöskertje. Pátriárkái 
tekintéllyel uralkodott udvarházában gyermekei és cselédsége fölött, 
törődött egy kicsit a gazdasággal is, eljárt vadászgatni s meleg szeretettel 
fogadta nemes barátait, akiket mindig terített asztallal és jó borokkal 
várt. Tüzes háromlovas kocsiján el-ellátogatott valamelyik szomszéd 
udvarházba vagy a templomba, néha a városba. Őszinte fia volt az egy
háznak, megvolt a házi káplánja éppúgy, mint a házi zsidója. Büszke 
lengyel hazafi volt a kisnemes, akit kard nélkül el sem lehetett képzelni, 
szenvedélyes, mozgékony, érzéki és rendszerint magastermetű, piros-
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pozsgás. A műveltsége nagyon fogyatékos v o lt; írni nem mindig tudott, 
de latinul többnyire beszélt. Az egész oktatás a leromlott jezsuita isko
lákon nyugodott, ahol a fiatal nemesbe bottal verték bele a latin nyelvet;

111. Ágost lengyel király és szász választófejedelem.
N em  sokat törőd ött L engyelország sorsával. A lengyelek  egy része 
vele szem ben I.cszczjnszki S zan iszlót v á la szto tta  királlyá, de a 
trö! é r t  v ív o tt harcok Á gost győze lm ével végződtek . A porosz- 
osztrák háborúk idején Mária Terézia m ellett fogla lt á llá st, 
de N agy Frigyes szétverte  hadait, Á gost L engyelországba  
m enekült s csak a hubertsburgi béke u tán  térh etett v issza  Szász

országba.

másra nem is igen tanították. A néptömeg számára népoktatásról szó 
sem volt.

Ennek a végnapjait élő országnak I I I .  Ágost szász király volt az 
árnyékkirálya, akinek gyászos szereplését a hétéves háború történetében 
riiár elbeszéltük. Hogy Lengyelország a maga erejéből kiszabadulhatott
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volna-e a mocsárból, amely megfojtással fenyegette, nem igen valószínű. 
Volt ugyan egy párt az országban, amely reformokat szeretett volna 
megvalósítani. A reformpárt élén a Cartory.skiak állottak, akiknek feje, 
Kázmér, leányát, Konstanciát Ponialovski Szaniszló tábornokhoz, a 
későbbi és utolsó lengyel király atyjához adta feleségül. E házasság óta 
a két család, a Cartoryskiak és a Poniatovskiak Oroszországra és a szász 
dinasztiára támaszkodva arra törekedtek, hogy a lengyel királyi koro
nát örökössé tegyék. Élt bennük már azonban az a hátsó gondolat is, 
hogy valamikor majd maguknak szerzik meg a koronát és nemzeti király
ság segítségével reformálják a haldokló országot. Az oroszellenes párt
nak a Potocki-család volt a feje, amelynek hívei a kisnemességből kerül
tek ki. Az ötvenes évek elején ez a párt meg is akadályozta az Orosz
országgal való szövetkezést. De mikor III. Ágost szász király, akinek 
otthon Szászországban a hétéves háború borzalmai közepett tarthatat
lanná vált a helyzete, udvarával együtt Varsóban telepedett meg, az 
oroszbarát Cartoryskiak befolyása újra túlsúlyra vergődött és az ifjú, 
kedves és művelt Ponialovski Szaniszló, aki követ volt Pétervárott, 
ahol Katalin nagyhercegnő, a későbbi cárnő csakhamar különös kegyével 
is kitüntette, az orosz-lengyel viszonyt barátságosabbá tette. Mindazáltal 
az oroszok csak annyit érhettek el, hogy Lengyelország a hétéves hábo
rúban semleges maradt, de eltűrte, hogy az oroszok Lengyelországot 
használják fel hadműveleteik alapjául.

A viszony a lengyelek és az oroszok között 1762 óta megint hide
gebb lett, mert Katalin cárnő III. Ágost fiát, Károlyt, akit atyja kurlandi 
herceggé nevezett ki, csapataival elkergette. III. Ágost halála után 
(1763.) az orosz befolyás megint igen nagy lett a szerencsétlen országban, 
amely készült a királyválasztásra. A cárnőnek Poniatovski volt a jelöltje 
a szász jelölttel szemben, akit Ausztria és Franciaország támogatott. 
Katalin cárnő jónak látta céljai elérése végett szövetkezni a porosz Nagy 
Frigyessel. Létre is jött a porosz-orosz szövetség, amelynek értelmében 
a két hatalom biztosította egymásnak kölcsönösen minden birtokát, Nagy 
Frigyes pedig megígérte, hogy az orosz király jelölt érdekében fogja be
folyását érvényesíteni. így is történt s 1764 szeptember 7-én Poniatovski 
Szaniszló lett a lengyel király. A választás színhelyét orosz seregek vették 
körül, amelyek a döntő percben szét is verték az idegen befolyás ellen 
tiltakozó hazafias lengyeleket.

Természetes, hogy az új király alatt, aki Katalin cárnő kegyence 
volt, az orosz befolyás szinte korlátlanul elhatalmasodott Lengyelország
ban. Az orosz seregek azon a címen, hogy az új királyt védelmezik nem,
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is vonullak ki többé Lengyelországból és Poniatovski Szaniszló hiába 
remélte, hogy az orosz segítséggel reformálhatja az alkotmányt, eltörül
heti a liberum vétót és megerősítheti saját hatalmát. Az oroszoknak csak 
addig volt jó Poniatovski, amíg engedelmes eszközük maradt és komoly 
reformról hallani sem akartak.

A hazafias lengyel nemesek erre az oroszok ellenében is újjá akar
lak teremteni hazájukat. Minthogy az ország nagyobb részét elárasztot-

Orosz paraszt család II. Katalin cárnő idejében.

ták az orosz csapatok, a török és osztrák határok felé vonultak és Búrban, 
Podoliában konföderációra gyűltek össze, ahol esküt tettek arra, hogy 
életük árán is megvédelmezik vallásukat és szabadságukat. A bari kon
föderáció az osztrákokra és a franciákra támaszkodott és a török segít
ségben bizakodott az oroszok ellen, akik ellen háborút indítottak. Na
gyobb összeütközésre azonban nem került a sor, inkább csak állandó, 
apróbb zavargások voltak mindenütt.

Végül az orosznyelvű parasztság lázadt föl a lengyel urak és a 
katholikusok ellen s ez a kegyeLlen lázadás rákényszerítette a királyit, 
hogy Oroszország fegyveres beavatkozását kérje a rend helyreállítására. 
Az orosz csapatok a király nevében sorban elfoglalták a konföderáció
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Orosz parasztok II. Katalin cárnő idejében.

városait, közöttük Krakót is és szökésre kényszerítették a lengyel haza
fiakat, akik részint Eperjesen húzódtak meg, részint török területre 
menekültek és idegen segítséget kerestek, hogy hazájuk függetlenségét 
visszaállíthassák. Mert Lengyelország voltaképpen orosz vazallus 
állammá vált.

A külföldi segítség nem is késeit soká. Ausztria és Franciaország 
régebb idő óla azon fáradoztak már Konstantinápolyban, hogy a törö
köt háborúba vigyék bele Oroszország ellen s így bénítsák meg az orosz 
terjeszkedést Lengyelországban, amely, mint tehetetlen árnyékkirály
ság, igen jó szomszéd volt, mint orosz tartomány azonban állandó vesze
delmet jelentett volna az északkeleti határon. Az orosz-török háború 
csakugyan ki is tört 1768-ban. A két ellenfél hadereje egyaránt gyönge 
volt. Az orosz hadsereg nem heverte még ki Erzsébet cárnőnek lelki- 
ismeretlen uralmát. A legtöbb tiszt hasznavehetetlen volt s porosz és 
angol tisztekre kellett bízni a hadsereg rendbehozatalát. Mindazáltal 
Oroszország aránylag erősebb voll Törökországnál, amely régóta nem 
viselt háborút s I. Mahmud, III. Ozmán és III. Musztafa gyönge uralma 
alatt katonailag teljesen leromlott. A janicsárok serege alig rúgott húsz
ezer főre.
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Eleinte tehát háború helyett a krimi tatárokat küldte be Török
ország Dél-Oroszországba pusztító rablóhadjáratokra. Csak 1769-ben 
kezdődött meg a rendes háborúskodás. Az orosz hadvezér Galiczyn her
ceg volt, aki elfoglalta Choczimot a Dnyeszter partján. Utóda, Rumjanzov 
megszállta Jassit, Bukarestet, bevette Galacot s foglyul ejtette Ghika 
Gregor gospodárt. Bár a törökök újra bevonultak Moldvába, az oroszok 
legyőzték a talárokat, majd 20.000 főnyi sereggel szétverték a több mint 
százezer főnyi török sereget és visszakergették a törököket a Duna mögé, 
míg Panin Péter több napig tartó ostrommal bevette Bendert is. Erre 
a tatárok a Dnyeper és a Pruth között meghódoltak Katalin cárnőnek.

A cárnő 1769 őszén az orosz flottát is útnak indította Törökország 
felé, névleg Orlov Alexej, voltaképpen azonban az angol Elplxinstone és 
(heigh vezérlete alatt, hogy a görögöket felszabadítsák a török járom alól. 
A flottának a Gibraltáron keresztül a Földközi-tenger felől kellett Török
országot megközelítenie, mert a Fekete-tenger egészen török kézben volt 
még akkor. A görögök ugyanis orosz kémek bujtogatására fellázadtak 
a törökök ellen, de nem bírtak a törökökkel, akik ezerszámra hurcolták 
rabszolgaságba a lázadókat. Az orosz flotta, amely szárazföldi csapato
kat nem szállíthatott partra, Nauplia kikötőjében kezdte támadni a 
török flottát s azután üldözte Chios szigete felé, amely a többi görög 
:-z igét tel együtt az oroszok segítségéhez folyamodott. Végül sikerült itt 
az egész török flottát, amely a csezmei szűk öbölben horgonyzott, meg
semmisíteni. Ez alkalommal 15 török sorhajó és 9 fregattá pusztult el 
b0O9 főnyi legénységgel. A robbanások hangja elhallatszott Athénbe, 
Szmirnában is rengett a föld és az orosz hajók, amelyek nem messziről 
nézték a felrobbantott török hajók pusztulását, úgy hányódtak ide-oda, 
mintha vihar leli volna.

Ámde Orlov Alexej nem használta ki a nagyszerű győzelmet, 
amelyhez fogható nem volt a lepantói tengeri csata óta. Lőtávolon kívül, 
kajütjében szentképek előtt térdelve várta a pusztulás végét s nem volt 
bátorsága hozzá, bár az angol Elphinstone mindenáron rá akarta bírni, 
hogy rögtön evezzen át a Dardanellákon és nyomuljon be a Márvány
tengeren Konstantinápoly elé. Az orosz flotta még néhány esztendeig 
ottmaradt a Földközi-tengeren a kalózok ellen harcolva és apró keres
kedelmi hajókra vadászva. De azért Orlovot az orosz udvari történészek 
a „csezmenszki győző” nevével emlegették, a cárnő pedig oszlopot emelt 
kcgyence dicsőségének hirdetésére a czarszkoje zelói parkban és emlék
érmet veretett ezzel a köriratlal : ,,Orlov Alexej gróf, a török flotta 
legyőzője cs elpusztitója."
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A szárazföldön is tovább folyt eközben a háborúskodás. Az oro
szok Dolgoruki vezetése alatt benyomultak a Krim-félszigetre, elfoglal
ták Kaffát és Jenikale-Kercset és saját emberüket kiáltatták ki a tatá
rok kánjává. A tatárok főemberei Szt.-Pétervárra mentek, hogy szemé
lyesen hódoljanak Katalin cárnő előtt. Az Alduna mellett eleinte vál
tozó szerencsével folyt a háború s az oroszok nem mertek túlságosan

Orlov Alexej gróf csezmei öbölben aratott győzelmének emlékére vert érem.
Az érem  o rosz  n y e lv ű  lölírása ez : „  Orlov A lexej gróf, a török  flo tta  legyő

zője és e lp u sztító ja .“

délre nyomulni, mert Ausztria egyre fenyegetőbben kezdett viselkedni. 
De az orosz flotta támogatta Egyiptomban Ali bej mamelukvezér fel
kelését, aki elfoglalta Palesztinát, sőt Damaszkuszi is. Úgy tetszett, 
hogy a háború, amelyet Ausztria és Franciaország azért idézett fel, hogy 
Lengyelországot megmentse az orosz elnyomatástól, megszerzi Orosz
országnak a török birodalmat is.

Ausztria ennélfogva aggódni kezdett s a lengyel menekültek köz
vetlen támogatására gondolt. Ezért elfoglalta a Szepesség egy részét, 
amely 1412. óta zálogban volt Lengyelországnál. Azután katonai kor-
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donnái zárta el határát Lengyelország és Törökország felől. Ez volt az 
első lépés Lengyelország felosztása felé.

Izgatottan nézte Nagy Frigyes is, az oroszok szövetségese a dol
gok fejlődését. Az nem állt érdekében, sőt mindenképpen ellenére volt, 
hogy Lengyelország annyira orosz befolyás alá kerüljön, mint ahogyan 
Poniatovszki Szaniszló királysága óta történt. Másrészt attól is félt, 
hogy Oroszország sikerei az Alduna mellett háborúba kényszerítik 
Ausztriát is és ez esetben nem térhet ki ő sem a háború elől, mert az 
Oroszországgal kötött szerződése kötelezi Oroszország támogatására. 
Elhatározta tehát, hogy közeledik a bizalmatlan Ausztria felé s legalább 
annyit elér, hogy háború esetén Poroszország semleges maradhasson. 
Mindenekelőtt azonban megszállta Elbinget. Majd személyesen talál
kozott a fiatal József német császárral, Mária Terézia elsőszülött fiával, 
aki Nagy Frigyesnek lelkes bámulója volt. A találkozás eredménye 
egyelőre annyi volt csak, hogy a két uralkodó kölcsönösen megígérte 
egymásnak, hogy európai háború esetére semlegesek maradnak s meg
állapodtak abban, hogy nemsokára még egyszer találkoznak. A második 
találkozás Morva-Neustadlban volt. Ide Kaunitz herceg is elkísérte a 
császárt. Megállapodtak abban, hogy Poroszország megpróbálja Szt.- 
Pétervárott a békét közvetíteni, Lengyelországról egyelőre még nem 
esett szó. De az osztrákok újra elfoglaltak három Magyarországgal hatá
ros lengyel sztarosztaságot, mint Magyarország ősi tulajdonát.

Henrik herceg el is utazott Pétervárra, hogy közvetítse a békét 
Oroszország és Törökország között. De a herceg javaslatait a cárnő nem 
hallgatta meg. Ellenkezőleg oly súlyos békeföltételeket szabott, hogy 
Nagy Frigyes megdöbbenve utasította vissza ilyen föltételek mellett 
a békeközvetítést. A cárnő azt akarta ugyanis, hogy a krimi tatárok 
nyerjék vissza függetlenségüket és Törökország mondjon le Oroszország 
javára 25 esztendőre Romániáról és Moldováról.

Közben Ausztria döntő lépésre határozta el magát. Kijelentette, 
hogy a már elfoglalt lengyel területrészeket véglegesen bekebelezi a 
saját birodalmába. Ezután gyorsabban fejlődtek a dolgok. Katalin 
cárnő felajánlotta Henrik hercegnek Ermlandot, hogy biztosítsa magá
nak Poroszország támogatását az esetre is, ha Ausztria háborút kezdene 
az oroszok ellen. Nagy Frigyes azonban erről hallani sem akart, bár a 
gondolat megragadta elméjét. Tudta, hogy Ausztria nem tűri Orosz
ország előnyomulását az Al-Duna mellékén, ha tehát Oroszországot 
vissza akarja tartani a déli hódítástól, akkor másfelé kell őt kárpótolni 
valamivel. Ez csak Lengyelországban volt lehetséges. Ezt az alkalmat



312 Tolnai Világtörténelme

azonban ő is felhasználha t la volna rögtön arra, hogy megszerezze a 
Visztula alsó folyásának mellékét, amely Pomerániát Kelet-Porosz- 
országgal összekötötte. Ezzel a gondolattal fordult egyidőben Ausztriá
hoz és Oroszországhoz.

Mária Terézia ugyan eleinte nagy felháborodással fogadta azt a 
tervet, hogy a katholikus Lengyelországot kiszolgáltassa az eretnek 
Poroszországnak és a szakadár Oroszországnak. De a külpolitikában 
ezidőtájt II. József befolyása volt már a döntő a bécsi udvarban, Kaunitz 
pedig efféle aggodalmakra sohasem szokott adni. Aztán meg nem is 
kínálkozott más mód arra, hogy elkerülhessék Oroszországgal a háborút, 
hiszen Ausztria már szerződést kötött Törökországgal, pénzsegítséget 
ígért a töröknek és vállalkozott rá, hogy elfogadható békét közvetít a 
török és az orosz között.

Oroszországot pedig súlyos belső zavarok háborgatták. Rémes

Nagy Frigyes és II. József találkozása.
A két uralkodó ta lá lkozása  M orva-N eustadtban  történ t m eg. M egbeszélték , bogy  európai 
háborít esetén  sem legesek m aradnak s itt v e te tté k  föl először L engyelország fölosztásának

a gondolatát is.
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pestis tört ki az ország déli részén, ahová a csapatok hurcolták be a 
betegséget. Moszkva valósággal néptelenné vált s csak a téli hidegek 
vetettek véget a pusztító dögvésznek. Aztán meg a hosszú háborúskodás 
is legalább egy félmilliónyi munkáskezet vont el az országtól, a fejadó 
másfélszeresére emelkedett és a papság az egész birodalomban elégedet
lenkedett. . . .

Katalin cárnő ekkor a körülmények kényszerítő hatása alatt 
előzetesen hozzájárult Nagy Frigyesnek a tervéhez. Lemondott a dunai 
fejedelemségek megszerzéséről, megkötötte a szerződést Poroszország
gal és 1772 augusztus 5-én Oroszország, Poroszország és Ausztria alá
írlak a Ixnggelország /eloszlására vonatkozó végleges szerződési. Ausztria 
kapta a legjobb részt, a termékeny Galíciát, 1280 négyzetkilométert 
csaknem 3 milliónyi lakossal. Oroszországé lett a régi Fehéroroszföld, 
a Duna és a Dnyeper mePett, 1975 négyzetkilométer 1,800.000 
lakossal. Poroszország kapta Nyugat-Poroszországot (Danzig és Thorn 
nélkül), G15 négyzetkilométert G00.000 lakossal.

Moszkva egyik uccája II. Katalin cárnő korában.
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A három hatalom, miután egymással megegyezett, manifesztum- 
ban adta tudtára Európának és a lengyeleknek azt az elhatározását, 
hogy a nyugalomnak és Lengyelország ősi alkotmányának megóvását 
tűzte ki célul maga elé és mind a három hatalom megpróbálta a maga 
területrészére vonatkozólag jogigényeit bebizonyítani. Thadden tábor
nok be is vonult Nyugat-Poroszország főerősségébe, az ősi Marien- 
burgba, ahol a nyugatporoszországi rendek ünnepélyesen hódoltak a 
német lovagrend egykori nagymesterének utóda előtt, aki ezentúl Porosz- 
ország királyának nevezte magát. Csakhamar elfoglalták a poroszok 
még a Netze körüli területet is, amelynek rendjei szintén hűséget esküd
tek a porosz királynak. Galicia és Lodoméria birtokba vételére vonat
kozólag Mária Terézia is kiadta a rendeletet, amelynek végrehajtásával 
Pergen gróf teljhatalmú komisszáriust bízta meg.

Poniatovszki Szaniszló lengyel király és szenátusa tiltakoztak az 
ország részeinek elfoglalása ellen, de az osztozkodó hatalmak követei 
mindent elkövettek, hogy Varsóba engedelmes országgyűlést hívjanak 
össze, amely formaszerűen is hozzájáruljon az ország feldarabolásához. 
Az országgyűlés meg is nyílt Varsóban és nyomban konföderációs gyű
léssé alakult, hogy határozatot hozhasson. Gyászos gyűlés volt ez. Tag
jainak nagy része pénzzel meg volt vesztegetve és azzal kezdte hazája 
elárulását, hogy bizottságot küldött ki a gyűlés kebeléből, amelynek 
megbízatása az volt, hogy a területrészek átengedését és az alkotmány 
némely intézkedésének módosítását letárgyalja. Nagy, tobzódó ünnep
ségek lármája közepeit ülésezett a bizottság, mintha általános kábult- 
ságba akarta volna temetni az egész ügy szégyenét. Végül jóváhagyta 
az országgyűlés a területátengedéseket s a királyi hatalmat még 
jobban korlátozta azzal, hogy a hivatalok betöltésének jogát egy 
állandó tanácsra ruházta. Szánalmas komédia volt ez a lengyel 
országgyűlés, amely beleegyezett abba, hogy egy nemzet maga mond
jon le létezéséről.

Bizonyos, hogy Lengyelországnak ez az első felosztása erőszakos 
megsértése volt a fennálló jogállapotnak és ebből a szempontból nem is 
védelmezhető. A kortársak felháborodással beszéltek róla, mert a fog
lalást hódítással sem lehetett igazolni. Igaz ezzel szemben, hogy mind 
a három államnak voltak történeti jogai, amelyekre hivatkozott. A lit
vánok és a lengyelek német és orosz területeket foglaltak el valaha, 
amikor erősek voltak. Most pedig, amikor elgyöngültek, Oroszország 
nagyhercegeinek régi birtokát, Poroszország pedig a német lovagrend 
egykori örökségét foglalta vissza, míg Ausztria arra hivatkozott, hogy
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Galicia és Lodoméria valaha a magyar királyoké volt. Van még egy 
szempont, amely enyhíti az erőszakos foglalást. A felvilágosodott ön
kényuralom korszakában a nemzeti állam fogalma, amely manapság

Lengyelország első fölosztását ábrázoló egykorú gúnykép.
Katalin cárnő, N agy  Frigyes és II. .József L en gyelország térképére m u tatva  m agya
r á z z a k .  hogy jogosan illeti meg őket a szerencsétlen  országból k iszak íto tt rész. A 

magasban egy angyal hirdeti v ilággá a három  n agyhata lom  szent jogait.
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uralkodó eszméje korunknak, ismeretlen volt. Az uralkodók az államot 
emberek és területek halmazatának tekintették, amelyet mennél cél
szerűbben kell igazgatni. Ausztria és Poroszország uralkodói hozzá is 
láttak nyomban az elfoglalt területrészek rendbehozatalához és hama
rosan megkezdődött úgy Galíciának és Lodomériának, mint Porosz- 
Lengyelországnak gazdasági és közigazgatási tekintetében az újjá
születése is.

Míg Lengyelország felosztásának az ügyet intézték, Oroszország 
és Ausztria Nagy Frigyes közvetítésével fegyverszünetben élt Török
országgal, sőt Foksaniban megkezdődlek a béketárgyalások is. De ered
ményre nem jutottak, mert közben az egyiptomi mameluklázadás ku
darccal végződött s az új szultán, I. Abdul Hamid (1771—1789.) harcias 
gőgjében nem volt hajlandó semmiféle megalázó békeföltételt elfogadni. 
Megkezdődött hát újra az Al-Duna mentén a háború. Az oroszok 1774-ben 
Szilisztria mellett átkeltek a Dunán. Szétszórták a török sereg egy ré
szét és megrendítették a nagyvezér parancsnoksága alatt álló török 
fősereget is Sumla mellett és Ramjanzov csakhamar teljesen bekerítette 
a török sereget. A szultán erre kényszerhelyzetében beleegyezett a bé
kébe, amely Kacsuk Kainardzsiban létre is jött (1774.). A szultán el
ismerte a krimi tatárok függetlenségét, lemondott Oroszország javára 
a Kaukázus népei fölötti fcnségjogáról, átengedte Oroszországnak a 
Dnyeper és Bug közti területet és megengedte, hogy az orosz kereske
delmi hajók szabadon közlekedhessenek a Fekete-tengeren és az Égei- 
tengeren. Moldva és Románia továbbra is török fensőség alatt maradt 
és fejedelmeit maga választhatta, de Oroszországnak joga volt ezentúl 
szükség esetén Konstantinápolyban a két fejedelemség érdekében szót 
emelni, szóval joga volt az al-dunai fejedelemség ügyeibe beleavatkozni 
és engedélyt kapott arra is, hogy Galatában orosz-görög templomot 
emelhessen. Ez az engedély ártatlan dolognak látszott akkoriban. Az 
orosz diplomácia azonban nagyszerűen kihasználta ezt az engedélyt 
és a XIX. században ebből vezette le védőjogát Törökország keresztény 
alattvalói fölött.

Ausztria is élt az alkalommal s az orosz előnyomulás ellensúlyo
zásaképpen elfoglalta az erdős Bukovinát, amely voltaképpen Moldva 
része volt valamikor s ezt a 190 négyzetmérföldnyi területet kárpótlás 
fejében a törököknek a háború folyamán juttatott segélypénzek ellen
értékéül kizsarolta a szorongatott Törökországtól. Mária Terézia Cserno- 
vicban fogadta a bukovinaiak hódolatát s Bukovina közigazgatását 
kezdetben teljesen katonailag rendezte be.
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Oroszországra nézve legfőbb ideje volt már a törökkel való béke
kötésnek, mert odahaza veszedelmes zendülés támadt. A donmclléki 
kozákok lázadtak fel s azzal a balga hittel szálltak harcba, hogy III. Péter 
cár él még s hogy ők érte harcolnak. A lázadókat Pugacsev Jemeljan

Pugacsev Jemeljan orosz fölkelővezér.
Már ifjúkorában egy  rablóbanda tagja  vo lt. A hétéves háború id e
jén különböző rem zetek  seregében szo lgá lt. A m eggyilkolt III. 
Péter cárnak ad ta  ki m agát, akihez h ason lított és veszedelm es  
zendülést tám asztott II. K atalin  cárnő ellen. Panin  és Szuvarov  
tábornokok végül leverték  seregeit s P u gacsevct M oszkvában  

k ivégezték .

vezette. Ámde Pugacsev sokkal durvább és tudatlanabb ember volt, 
semhogy Katalin cárnő ellen eredményes lázadást szíthatott volna. Csapa
tai, javarészt raszkolnikok, vadul dúltak és pusztítottak és őrült kegyet
lenséggel rombolták különösen a templomokat. De azért hónapokig 
folyt a lázadás. Bár többször megverték Pugacsevet, mindig új serege
ket gyűjtött, elfoglalta Kazánt is, amelyből azonban csakhamar ki
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kellett vonulnia és Czaricszynt kezdte ostromolni az alsó Volga mellett. 
Itt végül döntő vereséget szenvedett s bár sikerült a Volga mögé mene
külnie, hívei nemsokára kiszolgáltatták őt az oroszoknak, akik Moszkvá- 
Dan kivégeztél':.

A Pugacsev lázadásának leverése után nagyobb és veszedelmesebb 
zendülés nem zavarta meg többé Katalin cárnőnek az uralmát, amely 
Nagy Péter birodalmát európai nagyhatalommá emelte.

Következő kötelünk a francia 
forradalom korát tárgyal ja.
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