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SAVOYAI E U G E N . 

RAGYOGÓ történelmi kornak fia volt Savoyai Eugen herceg. Rendkívüli 
egyéniség, született hadvezér, kitünő politikus, aki nagy befolyást 
gyakorolt Európa történetének alakulására. A tett embere volt. Ez hosz-

szú katonai pályafutása alatt dicsőséges haditettekben nyert beigazolást. 
A családjától papnak szánt, igénytelen külseje miatt a Napkirály 

udvarában lesajnált ifjú herceg a Napkirály udvarából szinte menekülve, 
kopogott be Lipót császár udvarába. 

Nagy veszedelem fenyegette akkor Európát. A törökök, miután 1522-
ben visszafoglalták Keleten a kereszténység utolsó védőbástyáját, Rodus 
szigetét, mind jobban terjeszkedtek Nyugat felé. A török szultánok nagyhangú 
levelekben adták tudtára kelet- és középeurópai hitsorsosaiknak a keresz-
ténység felett aratott győzelmeiket, mind jobban élesztve ezáltal a pánizla-
mizmus titkos tüzét, mely fanatikus erővel lángolt fel a keresztény Nyugat 
fennhatósága ellen. 

A ritka hadvezéri képességekkel megáldott Savoyai Eugen, a nélkül, 
hogy a Lipót császár udvaránál uralkodó vallásos vakbuzgóság befolyással lett 
volna reá, a tetteiben korán megnyilatkozó politikai éleslátással egyszerre 
felfogta annak a veszedelemnek a horderejét, amelyet az ozmán uralom ter-
jeszkedése jelentett Európa nyugati kultúrájára. Ha a franciák ellen viselt 
háborúk során a XIV. Lajos ellen táplált és egész életén át kitartó, olthatatlan 
gyülölete fűtötte, úgy a törökök ellen folytatott hosszú hadjáratban az európai 
kereszténység ügye iránt érzett magasztos lelkesedéssel vezette diadalra 
seregeit. A kultúráját féltékenyen őrző, vérrel szerzett földjét minden idegen 
uralomtól féltő magyarság áldozatos hittel harcolt a közös szent ügyért az 
olasz herceg lobogója alatt. 

Savoyai Eugen fényes győzelmekkel iktatta be a magyar történelembe 
a török hódoltság alól való diadalmas felszabadulás korszakát és a nagy-
jelentőségű passzarovici békekötéssel pecsételte meg élete munkáját. 

* * * 

A legendáshírű hős, a hatalmas Burbonok rettegett ellenfele kora ifjú-
ságát a mellőzések keserű iskolájában töltötte. A szárnyaszegett Sasfiók 
sorsa jutott osztályrészül. Atyja, Móric Eugen Savoy, Carignan hercege, 
Soisson grófja és Champagne kormányzója, hős katona volt, de otthonában 
feleségével, a ragyogó, szerepelni vágyó Olimpiával szemben teljesen háttérbe 
szorult és így fia sorsára nem birt semmi befolyással. Eugent, mint legkisebb 
fiút a papi pályára szánták. Már hétéves korában egy tudós papot adtak 
melléje nevelőül, hogy a latin és görög nyelveket elsajátítsa. Eugen bámulatos 
könnyedséggel tanult. Kedvenc tantárgya a mértan és a mathematika volt, 
de legszívesebben a hadtörténelemmel foglalkozott. Környezete az igénytelen 
gyermekifjúban nem látta meg a leendő hadvezért és nem sejtette, hogy 
milyen befolyással lesz Európa történetének alakulására. Szerencsétlen csa-
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ládi körülményei is hozzájárultak, hogy lelki fejlődését nem méltatták kellő 
figyelemre. Már kora gyermekkorában nagy élvezettel hallgatta a csaták 
leírását; a trombita hangjára boldogan csillant fel a szeme és sokkal jobban 
élvezte a katonai felvonulásokat, mint az egyházi processziókat. A külsőségek, 
felületes dolgok iránti ellenszenv már korán megnyilatkozott az ifjú herceg-
ben. A gyermekévek boldog derűjét megzavarták hatalomravágyó anyjának 
ambiciói és későbbi balsikereinek szomorú következményei. Mancini Olimpia 
ha nem is volt kimondott szépség, de élénk, ragyogó szellemről tanuskodó 
tekintetével, olasz származásra valló barna bőrével, tökéletes vonalaival, 
ragyogó jelenség volt, aki mindenütt feltünést keltett. Szellemi képességeit 
nagybátyjától, Mazarin kardinálistól örökölte, akinek nagyratörő tervei vol-
tak hugával. Olimpia együtt nőtt fel XIV. Lajossal, közös kedvteléseik voltak 
és a nagyravágyó Mazarin merész elképzeléseiben már a francia királyi trónon 
látta unokahugát. De a sors keresztülhúzta a hatalmas miniszter számítását. 
Mikor kedvenc tervéről le kellett tennie, Soisson grófjához adta unokahugát. 
Azonban XIV. Lajos csakhamar ráunt feleségére, visszatért gyermekkori 
szerelméhez és mindennapos látogatója lett a pazar pompával ékített és be-
rendezett Savoy-palotának. Ez az időszak volt Olimpia asszonyi életének fény-
kora. Magasrangú állást töltött be az udvarnál, ahol teljhatalommal ural-
kodott. St. Simon megjegyezte róla emlékirataiban, hogy a francia király 
udvaránál Soisson grófnője fejtette ki a legnagyobb fényűzést. 

Ebben az időben tünt fel a Napkirály udvaránál La Valliére. Olimpia 
rögtön felismerte benne a veszedelmes vetélytársnőt és hogy a királyt magá-
hoz láncolja, cselszövényhez folyamodik. A király haragjában Olimpiát fér-
jével együtt száműzi az udvartól. Ez a száműzetés már előjele volt a király 
későbbi elhidegülésének. A kegyvesztés mérhetetlen csapást mért a büszke 
asszonyra, aki nem tudott távol élni az udvar fényétől, fondorkodással telí-
tet t levegőjétől. Száműzetése nem tartott ugyan sokáig, visszatér Versaillesba, 
de csillaga már hanyatlóban volt. 

Csak természetes, hogy Olimpia nagyravágyásának szerencsétlen követ-
kezményei nagy befolyással voltak gyermekei érzelmi fejlődésére. Eugen, 
mint a legfiatalabb, talán még intenzívebben érezte a változott körülmények 
szomorú kihatását és a gyülölet, amit anyja hintett el lelkében az udvar és 
a király személye iránt, az évek folyamán, az események hatása alatt mind 
erősebbé vált és később döntő befolyást gyakorolt sorsára. 

Olimpia ura halála után mégis az udvarhoz fordult, mert csak ott remél-
hetett gyermekei számára rangjukhoz illő elhelyezkedést. 

Utolsó kísérletei, hogy megint elnyerje a király kegyeit, meghiusultak. 
Ellenségei egyre szaporodtak, szelídlelkű ura meghalt, már Mazarin sem állott 
mögötte. Támasz nélkül, ellenségeitől körülvéve, megalkuvást nem ismerő 
természete, szenvedélyes, nyughatatlan vére újabb intrikákba sodorták. 
A balsikerei felett érzett keserűség még jobban ki váltja öröklött babonaságát, 
amely azután a varázsló-nő hírében álló Le Voisin asszony házába hajtja. 
Ez a szerencsétlen összeköttetés okozta vesztét. A Le Voisin-féle bűnperrel 
kapcsolatosan Olimpia neve is szerepelt. Souche iratai szerint azzal vádol-
ták, hogy a La Valliére iránt táplált féltékenységében meg akarta ölni XIV. 
Lajost. Ez nem felelt ugyan meg a valóságnak, de azért viselnie kellett a 
súlyos vád következményeit. Az udvarnál nem maradhatott tovább, mene-
külnie kellett. Gyermekeit anyja, Carignan hercegnő gondjaira bízta. Igy 
Eugen is nagyanyja házánál nőtt fel. 
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Olimpia kegyvesztése gyermekei helyzetét lehetetlenné tette az udvar-
nál. Idősebbik fia, Soisson grófja, kénytelen volt kilépni a király szolgálatából. 
Nővérének sem volt több szerencséje. A király ellenszenvét látva. Egyszerre 
az egész udvar elfordult a két hercegnőtől. A király birtokaik jövedelmét is 
megvonta tőlük és így nehéz anyagi helyzetbe kerültek. A folytonos mellő-
zések által vérig sértve, többet nem jelentek meg az udvarnál. Később kolos-
torba zárták őket, ahonnan kiszabadulva, az idősebbik, Johanna, anyjához 
ment, míg a kisebbiket egy savoyai birtokra száműzték. 

De a király haragja és gyülölete legjobban Eugent sujtotta, aki nagyon 
szerencsétlen volt a francia királyi udvarnál, ahol «kis abbénak» gúnyolták. 
A magasabb eszmékért lelkesülő ifjú herceg nem tudott megbarátkozni a 
Napkirály udvarának erkölcstelen légkörével. A nagy célok és tettek lehető-
ségét sóvárgó lelke lázadozott a papi pálya korlátolt lehetősége ellen. Ezzel 
szemben a katonai pálya iránt táplált előszeretete mind erősebbé lesz. Később 
a vágyak elhatározássá érlelődtek lelkében. 

Mikor kijelenti nagyanyjának, hogy nem akar a papi pályán maradni, 
ez kiutasítja házából. A hagyományokhoz makacsul ragaszkodó öreg her-
cegnő nem akar eltérni a régi családi szokástól, amely a legkisebb fiút a papi 
pályára szánja. 

Eugen első kudarcát gyorsan követi a másik. Amint a gyámság alól fel-
szabadul, megköszöni a királynak az egyházi méltóságokat és egyidejüleg 
engedélyt kér, hogy belépjen a hadseregbe. Lajos azonban vézna testalkata 
miatt alkalmatlannak ítéli őt a katonai pályára és a legkíméletlenebbül vissza-
utasítja. Eugen élete itt válságos fordulóponthoz ér. A gyermekévek minden 
keserű emléke, nehezen visszafojtott haragja fellángol a lesajnált «kis abbé»-
ban. Ez a rideg visszautasítás jelöli meg előtte az utat, melyet követnie kell. 
Barátai előtt kijelenti, hogy máshol ajánlja fel szolgálatait és csak fegyveresen 
tér vissza Franciaországba. Ekkor érlelődött meg benne az az elhatározás, 
hogy bátyja példáját követve, ő is Lipót osztrák császárhoz fordul. Párisból 
szökve távozik és abban a világtörténelmileg válságos és nevezetes pillanatban 
jelentkezik Lipót császárnál, amikor a törökök már Bécs előtt állottak. 

Savoyai Eugen fiatalsága ellenére is átérezte az Európa történetében 
bekövetkezett válságos pillanatot és mikor belépett Lipót udvarába, már 
tudta, hogy a sors nagy feladatok végrehajtására rendelte oda. 

Lipót császár, talán sorsuk hasonlatossága miatt, mert ő is a papi 
pályára készült, már az első pillanatban meleg rokonszenvet érzett Savojai 
Eugen iránt és atyai jóindulatába fogadta. Egyéni rokonszenvétől eltekintve 
a császárnak elégtételül szolgált, hogy a fényes versaillesi udvar hercegei az 
ő udvaránál teljesítsenek szolgálatot. Politikai szempontból pedig éppen 
kívánatosnak tartotta, hogy a hatalmas Savoyai herceg rokona osztrák szol-
gálatba lépjen. 

Savoyai Eugent Lotharingiai Károly herceg csapatába osztották be. 
A hadi babérokról álmodó fiatal herceg elérte amit akart. 

* * * 

Savoyai Eugen a XVII. századnak abban az eseménydús és politikailag 
mozgalmas korszakában lépett a világtörténelem színpadára, amikor két 
nagy uralkodóház, a Burbonok és a Habsburgok versenyeztek a világhata-
lomért, amikor a török porta a hadviselés minden megengedett és meg nem 
engedett eszközével törekedett valóra váltani a török nemzeti álmot. A harci 
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dicsőségről álmodó ifjúnak erre a világfelfordulásra volt szüksége, hogy a lelki 
elnyomatás évei után igazi énjére találjon. 

Életének egy másik korszaka kezdődik el azon a napon, amelyen fel-
ajánlja szolgálatait Lipót császárnak. Ez a nagyfontosságú lépés lelkivilágá-
ban is változást idéz elő. A mellőzött, a családi körülményei miatt folytonos 
megaláztatásokat szenvedő ifjú herceg végre a felszabadulás érzésével indul-
hat el a számára kijelölt úton. A császár atyai jóindulata enyhítő balzsam az 
ő sebzett, fiatalos dactól, tennivágyástól égő lelkének. Az új lehetőségek, 
melyek egy, az ambícióinak megfelelő életpályát nyitottak meg előtte, az 
első naptól kezdve összeforrasztották sorsát a Habsburg-házzal. A franciák 
iránt táplált gyűlölete még szorosabbra fűzte azt a köteléket, amely éppen olyan 
erős volt Lipót uralkodása, mint fiai, József és Károly császársága alatt. 

A versaillesi udvar léha örömei helyett Lipót udvarában egyszerre világ-
történelmi fontosságú eseményekkel találta magát szemben. 

A bécsi udvarnál akkor már a barokk szellem hódított. Mivel ennek a 
szellemi mozgalomnak, amely Spanyolországból indult ki, a jezsuiták voltak 
legbuzgóbb terjesztői, így Lipót vallásos buzgósága mellett ez is egyik oka 
volt annak, hogy az udvarnál ők irányították az események fejlődését. E mel-
lett a könnyen befolyásolható, határozatlan uralkodó gyengeségével minisz-
terei is sokszor visszaéltek és helytelen információikkal félrevezették. Lipót, 
a gyenge embereknek bizonytalan határozatlanságával nézte a válságokat, 
melyek nemcsak a Habsburg-uralkodóház hatalmát, de egész Európa békéjét 
és a keresztény kultúra továbbfejlődését veszélyeztették. Azonkívül a spa-
nyol-kérdés, amely állandóan foglalkoztatta az udvart és nagy, messzeható 
események csiráit hordozta magában, a megoldást követelő problémák fon-
tosságával ékelődött be a súlyos államügyek közé. 

Lipót német császárt és II. Károly spanyol királyt szoros kapcsok fűzték 
egymáshoz, így Lipótnak volt legtöbb joga a spanyol örökséghez. Ezt a jogát 
átruházta második fiára, Károly főhercegre, akit a spanyol trónra neveltek 
és aki már gyermekkorában se feledkezett meg róla, hogy ránézve a spanyol 
etikett kötelező. Nevelője, Lichtenstein herceg, aki nagy hatással volt tanít-
ványa érzelmi fejlődésére, mindig éreztette Vele, hogy a jövendő spanyol 
királyt látja benne. Károly hajlamaiban és érzelmeiben teljesen spanyol volt. 
Ezért az udvarhoz telepített spanyolok mindenhatóak voltak és egyéni érde-
keik, szenvedélyeik szerint irányították a politikát. Ebben a kritikus időben 
nagy szükség volt egy erős vezető kézre. Mikor Savoyai Eugen, mint a maga-
sabb eszmékért minden önfeláldozásra kész barokk ideál lovagja jelenik meg 
a bécsi udvarnál, Lipót megérzi benne a nagy tettekre hivatott vezért. 
Savoyai Eugennek nem kellett sokáig várnia, hogy harci vágyát kielégíthesse, 
mert Musztafa seregei már Bécs előtt állottak. Eugen herceg azonnal a háború 
legvéresebb tényével találta magát szemben. De a háború borzalmai nemhogy 
lohasztották volna, hanem még inkább tüzelték az ifjú herceg harci kedvét. 
Savoyai Eugen már az első harcokban úgy kitüntette magát, hogy Lipót egy 
dragonyosezred tulajdonosává nevezte ki. Bécs diadalmas bevétele után 
résztvett Budavárának eredménytelen ostromában és 1685-ben az esztergomi 
diadal kivívásánál, ahol Lajos badeni őrgróf mellett verekedett, aki felis-
merte benne a jövő nagy hadvezérét és a császárnak tett jelentésében elisme-
réssel és elragadtatással emlékezett meg a fiatal herceg hadvezéri képességei-
ről és hősi magatartásáról. Minden csata egy újabb diadalmi állomása katonai 
pályafutásának. 
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Savoyai Eugent végtelenül fájdalmasan érintette testvérének halála, 
aki a háború elején, egy ragyogó katonai pálya kezdetén dőlt ki az élők 
sorából. 

Budavárának diadalmas visszafoglalásakor Savoyai Eugen megsebesült. 
Sebesülése után a hadakozó fiatal hercegekkel együtt Velencében, az akkori 
Párisban piheni ki hadi fáradalmait. De nem lelte kedvét a mulatságokban és 
a farsangi hangulat közepette is harci dicsőségről álmodik. Bár külsejét ille-
tőleg a sors mostohán bánt vele, a nők mégis ünnepelték. De a hízelgő, sokat 
igérő női tekintetek hidegen hagyták. Annál nagyobb hatással voltak rá az 
olasz műkincsek. Ezt bizonyítja az is, hogy a későbbi években, mikor palo-
tá já t berendezte, Velencéből hozatott művészeket Bécsbe. Savoyai Eugen 
nem sokáig időzött Velencében. 

Rövid pihenés után visszatért Bécsbe, hogy egy újabb hadjárathoz szük-
séges előkészületeket megtegye. 1687-ben már a mohácsi csatában harcol. 
Itt is diadalra viszi seregeit és Lotharingiai Károly, hogy megjutalmazza, 
általa üzeni meg a császárnak az újabb győzelem hírét. Lipót nagy örömmel 
fogadja a herceget és gyémántkeretbe foglalt arcképével ajándékozza meg. 
Más az ő helyében valószínűleg Bécsben maradt volna, hogy diadalát kiél-
vezze, de Eugen az ünnepeltetés helyett visszatért a sereghez. 

A belgrádi csata 1688-ban, egyik fénypontja ragyogó katonai pálya-
futásának. Itt is oroszlánrésze volt a sikerben. Puszta karddal kezében 
verekedett. Katonáit lelkesen buzdítva. «Fiaim! kövessetek, győznünk vagy 
pusztulnunk kell.» Katonái bálványozták és a legnagyobb veszedelemben vakon 
követték «a nemes lovag»-ot, ahogy egymás között hívták. 

A franciák elleni gyülölet, amely idővel mind erősebbé lett a bécsi 
udvarnál, arra késztette Lipótot, hogy a birodalom protestáns fejedelmeivel 
szövetségre lépjen Franciaország ellen. Lipót Savoyai Amadé herceget, XIV. 
Lajos legnagyobb ellenségét is meg akarta nyerni a szövetség részére. Mint 
a herceg közeli rokonát, Savoyai Eugent küldte Savoyába, hogy a herceget 
megnyerje terveinek. A kényes megbizatás nem volt ínyére Eugennek, akinek 
a hadviselés volt az igazi eleme, de a legfelsőbb parancsnak engedelmeskednie 
kellett. A császár utasításaival ellátva Turinba utazott. Bár Savoyai Eugennek 
ez első politikai megbizatása volt, már ennél az alkalomnál bebizonyította, 
hogy nemcsak kitünő katona, de elsőrangú diplomata is. Mint jó emberismerő 
kihasználta Victor Amadé herceg hatalomravágyását, hogy megnyerje a 
szövetség részére. Ügyes taktikájában a XIV. Lajos iránti engesztelhetetlen 
gyülölet vezette. Égett a vágytól, hogy kardját az ellen fordíthassa, aki önér-
zetében olyan mélyen megsértette, mikor a neki felajánlott szolgálatait vissza-
utasította. 

Lipótnak Victor herceggel kötött szövetsége előjátéka volt a franciák 
ellen folytatott hosszú, elkeseredett küzdelemnek. Nemsokára kiderült, 
hogy Victor herceg két vasat tartott a tűzben. Mint Lipót szövetségese 
titokban a franciákkal tárgyalt. De Savoyai Eugen résen állott és ügyes-
sakkhúzással meghiúsította a herceg számítását. Mikor Eugen herceg észre-
vette, hogy a franciák őt is meg akarják nyerni, felháborodva jelentette k i : 
«Tudja meg egész Európa, hogy sem házam vére, sem annak érdeke egy pilla-
natra sem fog becsületemben és kötelességtudatomban megingatni». Ezek a 
szavak nagyon jellemzők Savoyai Eugenre nézve, aki egész életében, minden 
tettében a becsület lovagja volt és az uralkodóval szemben tanusított tán-
toríthatatlan hűséggel tet t eleget a vállalt kötelezettségeknek. 
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A Turinban tartott nagy haditanácson Savoyai Eugen azt javasolta, 
hogy egészen Provence vidékéig nyomuljanak előre. Tudta, hogy ez milyen 
érzékeny csapást jelent XIV. Lajosra nézve. Ő, aki annyira nemesszívű volt 
és ellenségeinek mindig megbocsátott, ifjú éveinek ellenségével, XIV. Lajossal 
szemben engesztelhetetlen maradt. Még ötven év mulva is így ír róla Károly 
Emánuel Sardinia királyának : «Házunknak nincs nagyobb ellensége, mint 
a francia királyi ház». Ezért nagy elégtételül szolgált Savoyai Eugennek, hogy 
az egykori mellőzésekért most bosszút állhat. Tréfásan jegyezte meg Commerci 
herceg előt t : «Ugy-e, megmondtam, hogy csak fegyverrel kezemben térek 
vissza Franciaországba. Lajos száműzte az anyámat, viszont én ezer és ezer 
alattvalóját száműztem a hazájából». 

Savoyai Eugen életében beállott gyökeres változás örökre kizárta 
anyja részére az udvarhoz való visszatérés lehetőségét. Olimpia szeretett volna 
a spanyol udvarhoz bejutni és fiával Spanyolországba kísértette magát. Dús-
gazdag spanyol leányt nézett ki Eugen részére, aki nem ellenkezett ugyan, 
de nem is kapott az ajánlaton. Azt tartotta, hogy a házasság akadály a harcos 
ember életében és eltéríti kötelességétől. 

Bár Savojai Eugen akkor még nem volt hadvezér, mégis ő dolgozta ki 
és ő vitte keresztül a haditerveket. A Habsburg-ház szolgálatában szerzett 
érdemei elismeréseül a spanyol király az aranygyapjú-renddel jutalmazta meg. 

Katonai pályafutásán gyorsan halad. Tízévi szolgálat után Lipót tábor-
nokká és 1693-ban már tábornaggyá nevezi ki. Természetes, hogy az udvarnál 
sok irigye volt, akik nem bocsátották meg neki, hogy rövid tíz év alatt olyan 
hírnévre tet t szert. Caprera tábornok, Savoyai Eugen egyik ellensége, mindent 
elkövetett, hogy az udvarnál a hős vezér pozícióját aláássa, de kísérletével 
kudarcot vallott. 

XIV. Lajos, aki közben rájött, hogy milyen kiváló erőt veszített el 
Savoyai Eugenben, nem hagyott fel a reménnyel, hogy visszahódítsa. A mar-
saili botot, Champagne kormányzóságát és nagy évi járadékot ajánlott fel a 
hercegnek. A győztes hadvezért semmi sem ingatta meg Lipót iránt érzett 
hálájában és ragaszkodásában és büszke megvetéssel utasítja vissza Lajos 
ajánlatát. Ő a császár tábornoka — mondta — és ezt a méltóságot éppen 
olyan nagyrabecsüli, mint a marsalli botot. 

Az udvari haditanács elnöke, gróf Rüdiger, Starhenberg ajánlatára 
Lipót császár Savoyai Eugent a török hadjárat főparancsnokává nevezi ki. 
Hogy mennyire felismerték a benne rejlő képességeket, azt Starhenberg her-
ceg szavai is bizonyítják : «Nem ismerek senkit — mondta a császárnak — 
akinek több esze, alkalmazkodó képessége, tapasztalata és ügybuzgósága 
volna, aki nagylelkűbb és önzetlenebb lenne és akit katonái jobban szeret-
nének és tisztelnének, mint őt». 

Savoyai Eugen Péterváradnál már mint fővezér harcol és Pálffy Jánossal 
egyesülve, fényes győzelmet arat. Az 1697-es hadjárat és a hadjárat fény-
pontja, a zentai győzelem, igazolták hadvezéri tehetségébe vetett hitet és egy-
úttal bebizonyították a stratégiai vezetésben való feltétlen biztosságát. 
Savoyai Eugennek ennél a hadjáratnál minden hadvezéri zsenialitására szük-
sége volt, mert a törökök teljes hadi felkészültséggel döntő ütközetre készültek 
Zentánál és Kara Musztafa szultán maga vezette a török hadsereget. 

Az ütközet előtt a császár utasítást küldött Eugen hercegnek, hogy ne 
vegye fel a harcot a török túlerővel szemben, amely vereség esetén egész 
Magyarországot elárasztaná. 
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Savoyai Eugen már nem vonulhatott vissza. Az elhivatott vezér önma-
gába vetett bizalmával, a nagy ügy iránti határtalan lelkesedésével kísérelte 
meg a lehetetlent és fényes győzelemre vezette seregét. A kétségbeesett küzde-
lemben a török sereg nagyrésze elpusztult. Az éjtszaka vetett véget a kegyet-
len harcnak. «Maga a nap sem akart előbb lenyugodni — írja jelentésében 
Eugen — míg ragyogó szemével felséged fegyvereinek teljes diadalát végig 
nem nézhette». 

A győzelem messze világító fénye körülragyogta az ifjú hadvezér nevét, 
egész Európában hirdetve a magyar vitézséget, amely megtörte a félhold 
uralmát és hősi önfeláldozással tartóztatta fel romboló útjában az Európa 
keresztény kultúrája ellen törő törököket. 

* * * 

Savoyai Eugen rendkívüli szerénységére vall, hogy bár a zentai diadal 
elsősorban az ő érdeme, a császárnak tett jelentésében a diadalt tábornokai 
hősi magatartásának tulajdonítja. «Szinte lehetetlennek tartom hű képet 
nyujtani arról a bátorságról, melyet felséged összes tábornokai tanusítottak. 
Kérem felségedet, kegyeskedjék elhinni, hogy az elismerés nemcsak udvarias-
ság részemről. Bár ennek a derék hadseregnek én vagyok méltatlan vezére, 
nem állhatom meg, hogy ne tulajdonítsam nekik ennek a nagy napnak a dicső-
ségét. Egy sincsen közöttük, aki nem érdemelné meg, hogy felséged meg-
emlékezzék róla». 

A levéllel együtt a győzelmi jelvényeket, a zászlókat és lófarkot is 
elküldte a császárnak. Eugen egy alkalommal sem mulasztotta el, hogy szót 
emeljen tisztjei és katonái érdekében. Jutalmazott, de szelektált is. A diadal 
érdekében szükségesnek tartotta, hogy a csapatok élén mind válogatott tisztek 
álljanak, akikre a komoly, döntő pillanatokban mindig számítani lehet. 

A zentai győzelem emlékére Ausztriában külön érmet nyomattak, amely 
Zenta városát ábrázolja, a háttérben hegyek láthatók és mellette a felbomlott 
török tábor a menekülő harcosokkal. 

A zentai diadal hirére, amely Savoyai Eugen nevét egész Európában 
ismertté tette, a bécsi udvari körökben természetesen fellángolt az irígység a 
győztes hadvezérrel szemben. Ellenségei, visszaélve a császár hiszékenységé-
vel, igyekeztek érdemeit elhomályosítani azzal a váddal, hogy szembehelyez-
kedett az uralkodó parancsával. Ezek a vádak sértették a császár hiúságát, aki 
örült ugyan az Eugen sikereinek, de mint abszolutisztikus uralkodó nem tudta 
elviselni azt a gondolatot, hogy valaki megtagadja neki az engedelmességet. 

Savoyai Eugen nem is sejtette, hogy mi készül ellene. A magyar lakosság 
lelkesedésétől követve folytatja út já t Bécs felé, ahol a nép mint felszabadító-
ját fogadta és ünnepelte. 

Eugen herceg audiencián jelentkezett a császárnál, aki hidegen fogadta 
a győztes hadvezért. Savoyai Eugen átnyujtotta a Zentánál elesett török 
nagyvezér pecsétgyűrűjét és részletesen beszámolt az ütközet lefolyásáról. 
A császár szó nélkül hallgatta, minden dicsérő szó nélkül. A törökverő hőst 
bántotta az uralkodó érthetetlen magatartása és még jobban meglepte, mikor 
egy barátjától titokban arról értesült, hogy haditanács elé akarják állítani. 
Fájdalmasan eszmélt rá, hogy ellenségei rosszindulata milyen hamar elfeled-
tette a császárral a neki tet t szolgálatokat. Kevéssel ezután Schilk gróf elkérte 
kardját és a császár nevében megtiltotta, hogy Bécset elhagyja. Savoyai Eugen 
meghajolt a felsőbb parancs előtt. «Ime — mondta — itt van a kardom, még 
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gőzölög az uralkodó ellenségeinek a vérétől, igérem, hogy nem kérem vissza, 
ha nem szolgálhatom vele többé a császárt». 

Bármennyire is t i tokban akarták tartani az eseményeket, valami mégis 
kiszivárgott a dologból és a bécsiek fellázadtak a császár méltatlan eljá-
rása ellen. 

Követséget küldtek Savoyai Eugenhez azzal az üzenettel, hogy bárkivel 
szemben is megvédik, ha szükség lenne rá. A bécsi nép elhatározta, hogy életét, 
vagyonát is feláldozza érette, ha a szükség úgy hozná magával. De Savoyai 
Eugen az ártatlanság tudatának erejével bízott az igazság felderítésében. 
A császár esetleges lázadástól tartva, vagy talán, mert természetes jósága 
legyőzte benne a hiúság hangját, megváltoztatta ellenséges indulatát Eugen 
iránt úgyannyira, hogy mikor Caprera tábornok arra kérte, hogy idézze hadi-
törvényszék elé a herceget, Lipót e szavakkal válaszolt: «Isten ments, hogy 
mint gonosztevővel bánjak el a herceggel, aki által az Ég annyi keggyel árasz-
to t t el a nélkül, hogy én ezt megérdemeltem volna. Hogyan lehetne bűnös az, 
kit Isten eszközül választott, hogy az ő szentséges fia ellenségeit megbüntesse». 
Ezek a szavak egyelőre elnémították az irígység és a rágalom hangját. Savoyai 
Eugen nemeslelkűségét bizonyítja, hogy bár módjában állott, semmi megtor-
lással se élt ellenségeivel szemben. Ha a császár eljárása egy kis keserűséget 
is hagyott a lelkében, az sohasem ingatta meg az uralkodó iránti hűségében. 
A császár megint kitüntette bizalmával és hogy ne gáncsolhassák többé a her-
ceg cselekedeteit, egy titkos felhatalmazásban mindenben szabadkezet biz-
tosított neki. 

XIV. Lajos belefáradt a hosszú hadakozásba és 1697-ben megkötötte a 
császáriakra nézve előnyös rysvicki békét. Ez megengedte Lipótnak, hogy 
teljes erejével a török ellen forduljon. 

Az angol és holland nagykövetek békére akarják birni a hadakozókat, 
1698-ban Karlovicban tanácskozásra gyűlnek össze és fegyverszünetet kötnek. 

A fegyverszünet Eugen harcos életében is egy kis szünetet jelentett. 
Visszatért Bécsbe, de az udvari élet szórakozásai helyett könyveibe merült. 
Sokat áldozott könyvtárára, amely a legritkább és értékesebb példányok 
gyüjteménye volt. Eugen a magányos embereknek a tárgyak iránt érzett 
fokozott ragaszkodásával csüngött könyvein és műkincsein. Amint anyagi 
viszonyai javultak, rendre kifizette családja adósságait és minden pénzét 
műgyűjtő-hajlamai kielégítésére fordította. Nehéz államügyek közepette is 
talált rá időt, hogy a művészetnek hódoljon. Bámulatosan fejlett műérzéke 
nemcsak a pompa iránt nyilvánult meg, mint ahogy ezt kora nagyjainál lát-
juk, hanem teremtőerőben is kifejezést nyert. Mindaz, amit a véres csaták rövid 
pihenései alatt bécsi palotájában és ráckevei kastélyában teremtett, a finom 
művészlelket árulja el benne. Építkezéseinél maga választotta ki a mestereket, 
munkaközben gyakran meglátogatta őket és olyan buzdítólag hatott reájuk, 
mint a harctéren katonáira. De a művészetrajongás mellett, távol a harctértől, 
rendes tevékenysége színhelyétől a harcos ember nyugtalan szelleme tovább dol-
gozott benne és csatája leírására késztette. Karddal és tollal írta a történelmet. 

Győzelmes haditénykedésének különösen ránk, magyarokra nézve nagy-
fontosságú történelmi eseménye a karlovici békekötés, amelyet 1699-ben 
kötött Lipót császár a portával, melyben a török lemondott Magyarországról, 
Horvátországról, Dalmáciáról és ezzel együtt lemondott az európai nagy-
hatalom álmáról is. 

(Befejezés decemberi számunkban.) Hory Etelka. 


