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S A V O Y A I E U G E N . (Folytatás és vége.) 

EURÓPA békéje nem tartott sokáig. A karlovici békekötés után Eugen 
herceg a zentai győzelemért Lipót császártól kapott baranyamegyei 
birtokán akart pihenni, amikor kitört a spanyol örökösödési háború. 

A spanyol király betegsége újra időszerűvé tette az örökösödési kérdést. 
Az utolsó spanyol Habsburgok óriási örökéről volt szó, amely magában 
foglalta Spanyolországot, Belgiumot, Lombardiát, Sziciliát és az amerikai 
gyarmatokat. Ez a Burbonok és Habsburgok dinasztikus érdekein kívül még 
nagyfontosságú politikai kérdést is jelentett. 

Károly főherceg spanyol trónjelöltségének legbuzgóbb és legtürelmet-
lenebb híve, nevelője, Lichtenstein herceg volt, aki nem mulasztott el egy 
alkalmat sem és könyörgéssel, fenyegetéssel intette az udvart, hogy a foly-
tonos halogatással veszélyezteti a sikert. «Az én szavam hatás nélkül hangzott 
el mindig, pedig reá mutattam, hogy a francia lázasan készül fegyverrel, 
pénzzel, mialatt a sors által mindig kegyelt Ausztria moccanni sem mert a 
háborútól való félelmében» — zúgolódott többször is. A herceg elég tisztán 
ítélte meg a helyzetet, mert XIV. Lajos csak azért kötötte meg a rysvicki 
békét, hogy kipihenje az előző nagy háború kiadásait. Már felkészült az újabb 
küzdelemre és unokája, az Anjou herceg részére igényelte a spanyol trónt. 
Ez a trónigénylés keresztezte Lipót leghőbb vágyát, hogy második fiát, Károly 
főherceget Spanyolország trónján lássa. A Bourbonok és Habsburgok érdeke 
megint éles ellentétbe került. Viszont az európai hatalmaknak az volt az 
érdeke, hogy Franciaország és Ausztria között a békesség fennmaradjon. Ez 
okból fel akarták osztani a két herceg között a spanyol államokat. A császár 
nem fogadta el az osztozkodási tervet. A bajor választófejedelemnek, a spanyol 
király főörökösének váratlanul közbejött halála még jobban kiélezte a hely-
zetet. Lajos most már egész Spanyolországot igényelte unokája részére. A szá-
mító és messzelátó francia diplomácia már előzőleg megnyerte a spanyol 
minisztereket, akik most a spanyol udvarnál a francia érdekeket pártolták. 
Hozzájárult az is, hogy közben Ince pápa kibékült Lajossal és minden hatal-
mát latbavetette, hogy akadályokat gördítsen Lipót és fiai tervei elé. 

Most már csak a fegyverek intézhették el ezt a nagy horderejű kérdést. 
A császár Hollandiával és Angliával szövetkezett Franciaország ellen. 

Savoyai Eugen személye ismét előtérbe került. Lipót a császári hadi-
tanács elnökévé nevezte ki. Ebben a szorongatott helyzetben Lipótnak min-
den bizalma Eugen herceg zsenialitásában, politikai és hadvezéri képességében 
volt. Eugen most is beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Hadvezéri éles-
látással meglátta az utat, melyet követnie kell. Megakadályozta a franciák és 
bajorok egyesülését, majd az angolokkal egyesülve, Marlboroughal együtt 
1704-ben Hochstadtnál megveri a franciákat és visszaszorítja a Rajnáig. Ez a 
győzelem egy csapásra megváltoztatja a helyzetet. Bajorország a császár lábai 
elé borult. 

A hochstadti győzelem hire örömmámorral tölti el a bécsi udvart. Lipót 
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olyan nagy súlyt helyezett erre a győzelemre, hogy a diadal helyszínén egy 
piramist emeltetett és aranybetűkkel vésette rá a nevezetes haditény fon-
tosabb körülményeit. Halálsejtelmek gyötörték és érezte, hogy ez az utolsó 
diadal, amelynek még az életében örülhet. Balsejtelmei nem csaltak. A követ-
kező évben, 1705-ben meghalt. 

Eugen herceget nagyon közelről érintette az uralkodó halála. Mindig hálás 
volt neki, hogy megnyitotta előtte azt az utat, amelyet XIV. Lajos elzárt 
előle. Lipót halála után fia, József, ugyanazzal a hatalommal ruházta fel 
Eugen herceget, mint atyja. Már az a tény is közelebb hozta Savoyai Eugent 
az ifjú uralkodóhoz, hogy a spanyol örökösödési háború kitörése után József 
nagy lelkesedéssel csatlakozott a háborút óhajtó franciaellenes párthoz, 
amelynek leglelkesebb híve éppen Savoyai Eugen volt. József uralkodása alatt 
újabb győzelmekkel erősítette a Habsburg-házat: 1706-ban már a déli csata-
téren Olaszországban harcol a franciák ellen. 

A francia politika Olaszországra is ki akarta terjeszteni uralmát. Nagyra-
törő tervét elősegítette az, hogy a savoyai nemesség a francia udvar fényétől 
elkápráztatva, erős pártot alakított a nemzeti pártiak ellen. Ez a széthuzás azt 
eredményezte, hogy már 1703-ban szinte az egész Provence meghódolt az 
ellenséges francia csapatoknak és Savoya is a francia fennhatóság alá kerül. 

Habár Savoyai Eugent harcos élete messzire sodorta szülőföldjétől, ha 
távol hazájától, idegen csatatereken is harcolt, az a tudat, hogy az annyira 
gyülölt franciák olasz földre is kiterjesztették uralmukat, minden csepp olasz 
vért felkavart benne és a megbántott nemzeti önérzet emberfeletti erejével 
vette fel a harcot. Turin város felszabadításával 1706-ban súlyos csapást mért 
Lajosra. Savoyai Eugen érdeme, hogy a franciák kiszorultak Olaszországból 
és hogy a következő évben XIV. Lajos Nápoly kivételével lemondott Olasz-
országra való igényeiről. 

József császárnak 1711-ben váratlanul bekövetkezett halála mélyen 
megrendíti Eugent. Wratiszláwhoz, a cseh kancellárhoz intézett soraiból is 
kiérzik őszinte bánata : «Az én bánatom minden nappal nagyobb, mert mély-
séges szeretet fűzött az uralkodóhoz». Egy más levelében így ír : «Az uralkodó 
halála súlyos csapást jelent az európai helyzetre nézve, de mégis legjobban 
sujtja azokat, akik őt szolgálhatták és különösen engem, aki mindig nagy 
ragaszkodással viseltettem személye iránt». 

A József halálával beállott nehéz politikai helyzetből Savoyai Eugen 
találja meg a kivezető utat. József uralkodása alatt Károly főherceg mint a 
spanyol Habsburgok hagyatékának pretendense éveken át Spanyolországban 
harcolt V. Fülöp ellen. Sőt József halála után is vonakodott visszatérni hazá-
jába. Mint gyermekember került Spanyolországba és éveken át abban a hit-
ben élt, hogy ő fogja viselni II. Fülöp koronáját. Egészen meghonosodott 
Spanyolországban és nehéz szívvel hagyta ott második hazáját. Ebben a 
kritikus időpontban Savoyai Eugen vezette a császárválasztási tárgyalásokat, 
az ő tekintélyének és tettrekészségének sikerült IV. Károly megválasztását 
keresztülvinni. 

Franciaország a folytonos vereségek következtében válságos helyzetbe 
került. Savoyai Eugen győzelmei meggyengítik a hatalmas Burbon uralkodóhá-
zat. A tíz éven át szenvedett vereségek megmutatták XIV. Lajosnak, hogy mire 
volt képes a «kis abbé». Szent Lajos napján egy, az ékesszólásáról híres francia 
barát, a király jelenlétében tartott szónoklatában hevesen kikelt Eugen herceg 
ellen, őt okolva minden szerencsétlenségért. Mikor Eugen már bebizonyította 
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XIV. Lajos előtt, hogy milyen veszedelmes ellenfél, akkor ő maga indítvá-
nyozta a császárnak, hogy fogadja el a francia király békeajánlatát . A csá-
szár most is követte Savoyai Eugen tanácsát és 1717-ben, Reichstadban békét 
kötöt t XIV. Lajossal. 

* * * 

A spanyol örökösödési háború befejezése és a reichstadti békekötés után 
egy kis szélcsend állott be Európa politikai helyzetében. 

Savoyai Eugen a békét arra használta, hogy alaposabban foglalkozzék a 
tudományokkal és művészetekkel. Tudósokkal, művészekkel veszi körül 
magát. Et től az időtől datálódik Rousseauval való összeköttetése is. 
A badeni kongresszus alkalmával gróf Luc francia nagykövet bemutat ja 
védencét Savoyai Eugennek. A kölcsönös rokonszenv még jobban kifejlődik 
közöttük, mikor Luc grófot áthelyezik Bécsbe és ő Rousseaut is magával 
viszi, aki nagyon jól érzi magát a bécsi udvarnál. «Eugen herceg rendkívüli 
jósággal bánik velem» — írja Rousseau. Egy későbbi levelében megint vissza-
tér a herceg jóindulatára. «A herceg továbbra is ki tüntet barátságával és szere-
tetével Gyakran étkezem nála és magánéletében még bámulatraméltóbbnak 
találom, mint csapatai élén. Sohasem lát tam egy emberben akkora lelki nagy-
ságot annyi egyszerűséggel párosulva. Minden kérdésről tájékozott . Csodála-
tosan helyes véleménye van mindenről.» Eugen herceghez irott ódájában még 
jobban kifejezésre ju t a Rousseau lelkesedése. Minden hősök mintaképének 
nevezi, aki nem hiú becsvágyból áll az igazság és erény szolgálatába. Harctéri 
győzelmeinél még jobban értékeli az emberi szívek felett ara tot t diadalát. 

Savoyai Eugen nagyon bőkezű volt Rousseau iránt és elhalmozta aján-
dékokkal. Az ő meleg ajánlatának köszönheti Rousseau azt a szíves fogadta-
tás t is, amelyben Németalföldön Prie márki részesítette és ugyancsak az ő 
további támogatásával nyerte el a császári történeíró jól jövedelmező állását. 
Savoyai Eugen élénk levelezést folytatot t Rousseauval a francia irodalom új 
termékeit és Rousseau munkáit illetőleg. Rousseau költeményei különösen 
érdekelték és dicséreteivel még fokozottabb munkásságra buzdította a költőt. 

Annál fájdalmasabban érintette Eugen herceget, hogy az az ember, akit 
ő olyan sokra becsült, később hálátlansággal viszonozta nemeslelkűségét. 
Ugyanakkor, midőn Savoyai Eugen jóságának jeleivel halmozta el, részt vet t 
a herceg ellen folytatot t intrikában. Eugen herceg még akkor is csak annyit 
jegyzett meg : «Ezt nem hit tem volna Rousseauról !» Ennek ellenére nem 
Szakította meg vele az összeköttetést. 

Savojai Eugen aránylag rövid idő alat t gyönyörű könyvtár t rendezett 
be, amelyről maga Rousseau is a szakértő elismerésével nyilatkozott. «A herceg 
könyvtára csak jó és szép könyvekből áll — írta — és az a legcsodálatosabb, 
hogy egyetlen olyan munka sincs benne, amelyet a herceg ne olvasott vagy 
legalább is ne fu to t t volna át.» 
r De pompás könyvtárán, értékes gyüjteményein kívül más is volt, ami 
kedvessé te t te Savoyai Eugen előtt bécsi pihenőjét. A szép Bat thyányi grófnő, 
Ba t thyányi Ádám horvát bán özvegye volt a vonzerő. A szép és szellemes 
asszony mint Stratmann grófnak, Lipót egyik legkiválóbb miniszterének 
leánya, összeköttetésben állott az udvarral és vezetőszerepet vit t abban a 
társaságban, amelyben Savoyai Eugen is sűrűn megfordult. A kiváló hadvezér 
és államférfi, akit a hadakozáson, államügyeken kívül csak a tudományok és 
művészetek tudtak lekötni, a magányos embert, aki talán a gyermekéveit 
megmérgező és későbbi lelki életére kiható, szerencsétlen családi körülménye 
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miatt kitért a legfényesebb házassági ajánlatok elől, akit szerelmi kalandok 
nem érdekeltek, mégis megtalálta azt az asszonyt, aki megszépítette az ő 
kifelé ragyogó, de befelé magányos, szomorú életét. A «szép Eleonóra», ahogy 
Bécsben hívták, nemcsak futó kaland volt Eugen herceg életében. Az a von-
zalom, amely a kölcsönös megértésből merítette erejét, nagyon mélyen gyöke-
rezett a lelkében. Eleonóra a szépséget, a poézist jelentette Savoyai Eugen 
magányos férfiéletében és őraj ta keresztül ismerte meg a magyar értékeket. 

Az csak természetes, hogy két, nem mindennapi ember abban a világ-
történelmileg annyira mozgalmas korban koruk eszméivel, problémájával is 
foglalkozott, még jobban kimélyítve ezáltal a köztük levő lelki kapcsolatot. 
Habár Hormayer báró részletesen megírja feljegyzéseiben, hogy a Károly 
császár idejében egy, a magyar nemzet szabadságát megbénító rendelettel 
kapcsolatosan a lelkes magyar asszony Savoyai Eugen segítségével miként 
hiúsította meg a császár szándékát, még se tudjuk, hogy ebből mennyi felel 
meg a történelmi valóságnak és mit í rhatunk a fantázia rovására. 

Hormayer feljegyzései visszavezetnek a Pragmatica Sanctio kimondását 
megelőző időszakra. Károly császárt, akinek nem voltak fiúleszármazottjai, 
egész uralkodása alatt foglalkoztatta az örökösödés gondja. Ez a kérdés 
visszanyúlik Lipót császársága idejébe, aki már a spanyol trón örökösödési 
háborújának kitörése előtt egy családi rendeletet adot t ki, melynek értelmében 
a spanyol t rónt Károly, az osztrákot József kapja és a fiúág tökéletes kihalása 
esetében a birodalom József, majd Károly leányágára száll. József halála után 
megint előtérbe lépett az örökösödési kérdés. A császár 1713-ban április 19-én 
24 belső titkos tanácsos jelenlétében felolvastatja a régebbi szabályokat, vala-
mint új rendelkezéseit az örökösödésre vonatkozólag, a tanács tudomására 
hozza, hogy a rendelkezés érvényesítésére mindent el fog követni. Az utrechti 
békében a Habsburgok elvesztették Spanyolországot és így Károly annál 
szükségesebbnek ta r t ja , hogy a magyar szent korona birodalmait is biztosítsa 
női leszármazottjainak. A magyarság önérzetét mélyen sértette ez a nemzeti 
függetlenségét veszélyeztető intézkedés. Nem is annyira a leányági örökösödés 
elfogadása töltötte el aggodalommal a magyarokat, mint inkább az a viszony, 
amely ennek következtében a két állam között létre jönne. Hormayer leírásá-
ból kiérzik a magyar szíveknek az új rendelettel szemben érzett méltányos 
felháborodása. Hormayer szavai szerint Eugen herceg, aki a harctérről is 
állandóan levelezett Eleonórával, egyik levelében panaszkodott, hogy nem 
jöhet Bécsbe, mert t i tkos parancsok a seregnél ta r t ják . A császár, német taná-
csosai előterjesztésére, az ő javaslata ellenére elhatározta a magyar kormány 
megsemmisítését. «Ismét kedvük van Magyarországot német lábra állítani», — 
panaszolja. 

Batthyániné, aki tudta , hogy ez mit jelent, megrémülve közli a rossz 
hírt barátnőjével, Altham grófnéval, aki, mint Károly kedvese, mindenható 
az udvarnál. Úgy látszik, Batthyányinénak már sikerült barátnőjét meg» 
nyernie a magyar ügy részére, mert együtt keseregnek a hallottak felett, de 
a tennivágyástól ösztökélve, asszonyi bizakodással keresve valami kiutat , már 
terveket kovácsolnak. Az asszonyi leleményesség nem hagyja őket cserben. 
Marianne már kész tervvel áll elő. Arra kéri Eleonórát, hogy másnap este 
jöjjön hozzá mély gyászba öltözve. Utazókocsiját hagyja a hátulsó kapu előtt, 
hogy amennyiben sikerül a császárt rendelete megmásítására rávennie, 
Eleonóra azonnal indulhasson Pécsre, megvinni a hírt Eugen hercegnek. 

Mikor másnap este a császár a rendes időben megjelent a szép Marianne-
57* 
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nál, nagy meglepetésére a két asszonyt mély gyászban, könnyek között találta. 
A két barátnő minden ékesszólását elővéve, megrázó erővel és élénk színekkel 
ecsetelte a polgárháború borzalmát, amely olyan sokáig pusztított Magyar-
országon és amely most új ra előveti árnyékát, ezúttal teljes összeomlással 
fenyegetve az országot. A nemzeti sérelmek ú jabb felkeléshez s a magyarság 
jogos felháborodásához vezethetnek, a belső zavargásokat pedig a külhatal-
mak érdekük kizsákmányolására fogják felhasználni. Könyörögve kérték a 
császárt, hogy mielőtt valami végzetes lépés történnék, hallgassa meg Eugen 
herceget, akit mesterségesen távol tar tot tak az uralkodótól, hogy ne emelhesse 
fel szavát a magyar nemzet érdekében. A császár látható megilletődését fel-
használva, a két asszony az uralkodó lábaihoz borult és arra kérte, hogy füg-
gessze fel az eseményeket, írjon pár sort Eugen hercegnek és hívja Bécsbe. 
A császár, mert nem tudot t ellenállni a szép Marienne kérésének vagy talán 
mert az őszinte fájdalom hangja az uralkodón keresztül az embert szólaltatta 
meg benne, engedett a két asszony kívánságának. 

Batthyányiné a fagyos, viharos téli éjszakában rögtön utazóhintójába 
ült, hogy elvigye a császár üzenetét Magyarországra Eugen hercegnek. A lel-
kes asszony nem látot t semmit a körülötte tomboló viharból, nem érezte a 
fagyos, jeges szelet, amely behatolt az utazóhintóba is, — nagyfontosságú 
missziójának a tuda ta boldog érzéssel töl töt te el szívét. Igy Hormayer szerint 
Bat thyányiné készítette elő az 1723-ik évben bekövetkezett nagyfontosságú 
változás ú t já t , mert az ebben az esztendőben meghozott országgyűlési vég-
zéssel módosították a Magyarország ellen kidolgozott törvényjavaslatot. 

Hogy és mint fordultak a dolgok, nem lehet tudni, de az tény, hogy a 
későbbi években Altham gróf, aki még akkor is bizalmi embere volt Károly-
nak, Eugen herceg ellen fordult és igyekezett pozicióját az udvarnál tönkre-
tenni. * * * 

Közben a törökök valamely módon kárpótlást akartak szerezni a kar-
lovici békében a magyaroknak átengedett területekért és úgy a tengeren, 
mint a szárazföldön, nagy hadi előkészületeket tet tek. Ki akarták játszani a 
császárt és ezért a porta egyik megbizottját Bécsbe küldte, hogy nyugtassa 
meg az u d v a r t : a hadi előkészületek csak a velenceiek ellen irányulnak. 
A haditanácsban Savoyai Eugen kifejtet te a császár előtt, hogy a velük szövet-
séges velencei köztársaság érdekében kötelességük hadat üzenni a töröknek. 
A császár elfogadta Savoyai Eugen érveléseit, a háború mellett döntött és a 
herceget a csapatok fővezérévé nevezi ki. 

A törökök hadikészülődése az egész monarchiában nagy izgalmat oko-
zott. Károly Bécsben ünnepélyes processziót ta r ta to t t , Isten áldását kérve a 
hitetlenek elleni harcra. Az újabb török hadjára t szervezője, Hali nagyvezér, 
engesztelhetetlen ellensége volt a keresztényeknek. Gyülöletét még jobban 
szította Eugen herceg győzhetetlenségének híre. A török katonáknak még élénk 
emlékezetükben élt a zentai csata és rettegve emlegették a zentai hős nevét. 

Savoyai Eugen seregeivel átkelt a Dunán és Pálffy Jánossal egyesülve, 
Péterváradnál megsemmisítette a török hadat . 

Az ötórai kemény harc után Eugen seregeivel féltérdre ereszkedve a 
csatatéren adot t hálát Istennek a győzelemért. 

Savoyai Eugen továbbfolytat ja győzelmi ú t já t , több mint másfélszáza-
dos török uralom után visszafoglalja Temesvárt és a Bánság többi várával 
együtt felszabadítja a török járom alól. 
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Az egész keresztény világot örömujjongással töl töt te el a győzelem hire. 
Abban az időben szokás volt, hogy az egyházfejedelmek a keresztény lova-
gokat a hitetlenek ellen folytatot t győzelmes harcukért megjutalmazzák. 
Kelemen pápa a péterváradi és temesvári győzelem után Eugen hercegnek 
sötét violaszín hermelinnel díszített és bélelt kalpagot küldött , amelyről hátul 
két vörös, arannyal hímzett szalag lógott alá. A pápa a legnagyobb elismerés 
hangján írja levelében : «Elismerjük, hogy a te kiváló érdemeid és bölcs előre-
látásod mentették meg a kereszténységet e végzetes veszedelemtől». 

Károly, aki trónralépésének első pillanatától kezdve kitüntető szivé-
lyességgel bánt Savoyai Eugennel, a péterváradi győzelem után saját arcképét 
küldi el a győztes hadvezérnek, hogy — mint írja — a kép maga helyett 
mindig Eugennel legyen. «De ez a kép figyelmeztesse arra is — írja Károly —, 
hogy ne tegye ki magát megint olyan veszedelemnek, hanem miat tam kímélje 
az életét, mert különben visszaveszem a képemet.» 

Mikor a szentelt kard és kalpag elnyeréséhez gratulált, megint szemre-
hányásokkal illeti, hogy olyan kevéssé törődik az életével. «Irántam érzett 
ragaszkodására kérem — írja — hogy kímélje jobban magát. Ha ez nem elég, 
akkor bátorságot veszek magamnak és megparancsolom, hogy vigyázzon jobban 
az életére. Ön legjobban tudja , milyen kérlelhetetlenül ha j t j ák végre a paran -
csokat a harctéren. Tehát remélem, hogy ezt a parancsomat is követni fogja. 
Erre különben arcképem és hozzámvaló ragaszkodása is emlékeztetheti.» 

1717 nyarán Savoyai Eugen súlyosan megbetegszik. Betegségének híre 
a hadseregben nagy nyugtalanságot idéz elő. 

Károlyt is aggodalommal tölti el a herceg betegsége, akit mint zse-
niális hadvezért és kitünő államférfit nagyon sokra becsült, akinek félti az 
életét, de akivel szemben azért, apjával és fivérével ellentétben, mindig az 
«uralkodó» maradt . Maga Eugen herceg jellemezte legjobban a közte és a 
három Habsburg uralkodó közötti viszonyt, mikor azt mondta, hogy Lipót 
apja, József fivére és Károly uralkodója volt. Savoyai Eugen szerencsésen fel-
gyógyul és már vezeti seregét Belgrád alá. Valami járványos betegség sűrűn 
szedi áldozatait a hadseregben. Eugen mindent elkövet, hogy a járvány terje-
dését megakadályozza. 

Savoyai Eugen azt az elvet vallotta, hogy a jó hadvezérnek már az ütkö-
zet előtt ismernie kell az ellenséges vezérek jellemét. Bár inkább hallgatag 
volt, azért el-elbeszélgetett az ellenséges foglyokkal és ügyesen kivette belőlük, 
hogy milyenek a vezérek. Igy rendre kiismerte az európai hadvezérek összes 
jó és rossz tulajdonságait. A belgrádi csatánál a szerencse is kezére játszott . 
Egy magyar menekülttől, aki a nagyvezértől levelet v i t t az ostromlott várba, 
megtudta a nagyvezér haditervét és hogy az ellenség támadását megelőzze, 
egész seregével r a j t aü tö t t a törökök hadán és világraszóló győzelmet ara tot t . 
Eugen herceg hőstettei szájról-szájra jártak, a táborban egész legendakör 
fűződött az alakja köré. A belgrádi táborozás alat t született meg az a híres 
induló, amelyet nemsokára az egész ezred énekelt és amely annyiszor hangzott 
föl véres, nagy csaták közben a katonák a jakáró l : 

Prinz Eugen, der edle Ritter 
Wollt' dem Kaiser wied'rum kriegen 
Stadt und Festung Belgerad ; 
Er liess schlagen eine Brücken, 
Dass man kunnt'hinüberrücken 
Mit d'r Armee wohl für die Stadt! 
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A belgrádi győzelmet Szendrő, Sabác és Orsova bevétele követte. Ezek 
a diadalok végleg megtörték a félhold erejét és a passarovici békét eredmé-
nyezték, amelyen a török Belgrádról, Szerbia és Bosznia nagy részéről lemon-
dott . Eugen herceg nagyjelentőségű és győzelmes haditényei után a hadszin-
tér helyett az udvarnál folytat ta a Habsburg-ház felvirágoztatása érdekében 
kifej tet t nagyszabású munkásságát. Államférfiúi nagysága ebben az időben 
bontakozik ki a maga teljességében. Elsősorban a németség erősítését tűzte 
ki céljául, ellentétben Károly spanyol irányú politikájával. Ezek az ellentétek 
olyan korlátokat emeltek eléje, amelyek politikai működését megbénították. 
Azonkívül az ügyesen vezetett fondorlatok is megingatták a Savoyai Eugen 
pozicióját. Ezeknek szervezője és végrehajtója Altham gróf, mint a császár 
kegyence, tel jhatalmú szerepet vi t t az udvarnál. Altham céljául tűzte ki, hogy 
Savoyai Eugent eltávolítsa az udvartól. Elsősorban a Bat thyányi grófnővel 
való összeköttetését használták ki ellene. Azzal gyanusítva a herceget, hogy 
fontos államügyekbe is beavat ja a grófnőt. Altham jól számított. Ismerte a 
császár gyanakvó természetét és tudta , hogy megjegyzéseivel felébresztheti 
gyanujá t Savoyai Eugen ellen. De az intrikusok nem érték be ennyivel, felség-
sértés vád j á t terjesztették róla. Eugen herceg t i tokban értesült az ellene szőtt 
cselszövényről, azonnal Bécsbe ment, szigorú vizsgálatot és elégtételt követelt. 
Erélyes fellépésével sikerült ellenségeit elhallgattatnia. 

A spanyol párt vezetőjének közbejött halála is meggyengítette a spa-
nyolok helyzetét. A császár bizalma megint Savoyai Eugen felé fordult, akinek 
helyzete gyökeresen megváltozik az udvarnál. A császár minden politikai 
tervbe beavat ja . A legtitkosabb levelezései is az ő kezén mentek keresztül. 
Károly uralkodásának második felében Eugen herceg befolyása még erősebb 
lesz az udvarnál. 

Az általános megvesztegetés idejében Eugen herceg szinte az egyetlen 
volt, akit nem lehetett pénzzel vagy ajándékkal lekenyerezni. Ebben a meg-
közelíthetetlenségében volt az ereje és ezért a császár a legfontosabb állam-
ügyekben is gondolkozás nélkül fogadta el a herceg biztos, tiszta ítéletét. 
Politikai éleslátásának egyik fényes bizonyítéka a poroszokkal kötöt t szövet-
ség. Bár politikai tevékenysége elsősorban odairányult, hogy a Burbonok 
hatalmát megdöntse, Poroszországnak előretörő hatalmában egy másik nagy 
veszedelmet lá tot t Ausztriára nézve. 

Mikor Frigyes trónörökössel megismerkedett, megérezte benne a jövő 
veszedelmes ellenfelét és erre fel is hívta a császár f igyelmét: «Rendkívül 
fontos e fiatal urat megnyerni, aki majdan több barátot szerez magának, mint 
a ty ja s aki éppen annyi jónak, mint rossznak az elkövetésére képes». Egy 
másik, a Habsburg-dinasztia érdekeit hathatósan előmozdító politikai akciója 
a bajorokról való szorosabb összeköttetés, amelyet Mária Teréziának, Károly 
leányának a bajor választófejedelemmel való házasságával gondolt megvaló-
sítani. Ebben a tervében a messzelátó politikus szólalt meg, aki a világfon-
tosságú ügyek előtt elhallgattatta az egyéni érzések hangját . 

Károly később kitüntetésekkel és bőkezű ajándékokkal igyekezett 
elfeledtetni Savoyai Eugennel, hogy hitelt adot t a rágalom szavának és taná-
csosai által félrevezetve kételkedett hűségében. Igy a császár módot nyuj to t t 
a hercegnek arra, hogy nemes passzióját kielégíthesse. Bécsi palotájában 
gyönyörű festmények és gobelinek örökítették meg a törökverő hős diadalait. 
Bolognából is hozatott művészeket Bécsbe. Műremekekben gazdagon vissza-
fizette Ausztriának azt, amit tőle kapott . Ahogy anyagi viszonyai javultak, 
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földeket, birtokokat vásárolt. Promontorban és Ráckevén vára t épít tetet t . 
A bécsi udvar államférfiai között ő volt az egyetlen, aki Magyarországon 
vásárolt birtokot. Barokkstílusban épített ráckevei kastélya is a barokk 
művészi szellem egyik legszebb alkotása. 

Savoyai Eugen összeköttetésben állott korának híres művészeivel. Igy 
Domenico Passionei-vel, az egyház lelkes harcosával, aki tudományos és 
művészi kérdésekben tanácsadója volt a hercegnek. Eugen herceg egészsége 
az utolsó években nagyon aláhanyatlott . Ezt a császárnak hozzá irott , aggo-
dalmakkal teli levelei is elárulják. Az a makacs köhögés, amely évek óta kí-
nozta, újból elővette. Károly egyetlen alkalommal sem mulasztotta el, hogy 
ne érdeklődjék a herceg hogyléte iránt, kérve, hogy kímélje magát. Most már 
jól lát ta, hogy az Eugen élete mit jelent az or szágra nézve. 

Savoyai Eugen tizenöt évig élt távol a tábori élettől, amikor a császár 
kívánságára, á tvet te a németországi csatatér fővezérségét. Károly lát ta 
ugyan az Eugen állapotában beállott rohamos hanyatlást , de a herceg had-
vezéri zsenialitásába vetet t hite annyira erős volt, hogy nem is tudo t t más 
vezért elképzelni a hadak élén. Mikor a herceg visszatért a hadszintérről, már 
mindenki látta, hogy nem élhet sokáig. Kínos köhögése nem hagyja el többé. 
A beszéd legnagyobb megerőltetésébe kerül úgyannyira, hogy a császár meg 
akarva őt kímélni a beszéd fáradságától, minden fontos államügyről írásban 
értesítette és így kérte ki tanácsát. A külvilággal is csak írásban érintkezett. 
Betegsége miat t már nem vehetett részt a császár leányának, Mária Terézia 
hercegnő és a bajor választófejedelem esküvőjén, amit a két uralkodóház 
egyesítése miatt olyan nagy előrelátással készített elő. Savoyai Eugen, bár 
tisztában volt betegségével, nem akarta magát gyógyíttatni. Az az ember, aki 
nagy, komoly csatákban, karddal kezében annyiszor nézett szembe a halállal, 
valami megvetést érzett a halál ellen való mesterséges és hiábavaló véde-
kezésben. Csak Passionei nunciusnak sikerült rábeszélnie, hogy a császár 
háziorvosa által előírott gyógyszereket használja. A melegebb tavaszi napok 
enyhülést hoztak a beteg számára és környezete már bizakodni kezdett fel-
gyógyulásában. Eugen herceg megint kimozdult palotájából, kikocsizott és 
esténként résztvett a Bat thyányi grófné társas összejövetelein. 

1736 április 20-án vendégei voltak ebédre. Minden távozó vendéget az 
ajtóig kísért. Este, mint rendesen, piquet játszott Bat thyányi grófnénál. Már 
ot t feltünt, hogy milyen nehezen vesz lélegzetet. Hazatérve lakására, nem 
akarta bevenni az előírt orvosságot. «Elérkezik a holnap is» — mondta és le-
feküdt. A komornyik éjfél után is benézett a herceghez, aki nyugodtan aludt. 
Másnap reggel nem hallották köhögni, nyugtalankodni kezdtek, benyitot tak 
a szobájába, de már élettelenül találták. 

A császárt nagyon fájdalmasan érintette Eugen halála. Jól tudta , hogy 
ez pótolhatatlan veszteséget jelent a Habsburg-házra nézve. Nemcsak a 
zseniális hadvezért, a kitünő államférfit, de a megbízható, őszinte tanácsadót 
is siratta benne. «Azt kívánom, lássák, hogy az ő érdemei előttem halhatat-
lanok maradnak» — mondta a császár — olyan temetést rendelve el, amilyen 
Ausztriában egyetlen méltóságnak se jár t ki. 

Tetemeit a Szent István-dóm kápolnájában helyezték nyugalomra, de 
a nagy eszmékért dobogó szívét Turinba, egyik nagy diadala színhelyére 
vitték, hogy ottan a szárdiniai királyok pompás temetkezési templomában 
pihenjen. A hálás Magyarország szobrot emelt a törökverő hős emlékére. 

Hory Etelka. 


