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CSEH MÚZEUM
Az 1700-as évek legelején férfiágon kihalt a Habsburg uralkodók spanyol ága.
Nem volt biztató az ausztriai ág helyzete sem, hiszen az 1705-ben elhunyt
I. Lipót két fia közül Józsefet két lánnyal ajándékozta meg a felesége, így amikor
1711-ben fiatalon meghalt, és Károly öccse még gyermektelen lévén, félő volt,
hogy az osztrák uralkodói trón is esetleg örökös nélkül marad.
Elsőként 1712-ben a horvát országgyűlés javasolta, hogy Károly – III. Károly
néven magyar, II. Károly néven cseh király, osztrák főherceg, valamint német
király és német-római császár VI. Károly néven – gondoskodjon a leányági trónöröklésről.
Károly 1713-ban kihirdette a Pragmatica Sanctiót (Gyakorlati rendelkezés),
amely lehetővé tette legidősebb lánya, Mária Terézia számára, hogy Magyarország, Csehország és az osztrák tartományok uralkodója legyen. A törvényt
látszólag tudomásul vették az európai országok, de Károly 1740-ben bekövetkezett halála után Mária Terézia uralkodását azonnal ellenállás fogadta.
Elsőként a poroszok lerohanták Sziléziát, amelyet Mária Terézia
többszöri kísérletével sem tudott többé visszaszerezni.
1741. szeptember 19-én Frankfurtban a 24 éves uralkodónő ellen megalakult
a bajor– szász szövetség, amelyhez hamarosan a poroszok is csatlakoztak.
1741. november 26-án bajor, szász és francia erők befejezték Prága megszállását.
Egy hónap múlva Károly Albert bajor uralkodó a cseh parlament buzgó egyetértésével III. Károly néven cseh királlyá koronáztatta magát. Az osztrák haderők
1742 augusztusától kezdik az idegen hadak kiszorítását Csehországból.
Prágában utolsóként a francia helyőrség tartotta magát, de 1743. január 2-án
ők is feladták a harcot a fegyvereikkel való szabad elvonulás fejében. Így már
nem volt akadálya Mária Terézia megkoronázásának, ami nagy pompával,
óriási tömegű díszmenettel meg is történt. A cseh nemességet erkölcsi pofonként
érintette a magyar mágnások túlhangsúlyos és parádés részvétele, melyet
az 1741-es magyar országgyűlés „Életünket és vérünket” lelkesedéséért kaptak
jutalmul.
Mária Terézia azonban nem feledkezett meg a csehek Károly Albert cseh
királlyá való koronázásakor tanúsított áruló magatartásáról. Már Prága
felszabadulásának másnapján megkezdődött Károly támogatóinak pere.
A kezdetben bőkezűen osztogatott halálos ítéleteket Mária Terézia kegyelemből
börtönbüntetésre változtatta. Budán és Temesváron is raboskodtak foglyok.
Térképünk az ostromló osztrák, valamint a körbezárt francia ütegek
elhelyezkedését, illetve az ideiglenes sáncokat mutatja Prága nyugati csücskében:
Pohořelec, Černín-palota és a hajdani „birodalmi kapu” vidéke.
Korabeli – 1743-as Homano kiadású – térképünket megközelítőleg eredeti
méretében közöljük.
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